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Geacht College,
Geachte Mevrouw, Heren,
In voornoemde adviesaanvraag geeft U te kennen voornemens te zijn de doelgroep, welke op de
regeling minimabeleid en bijzondere bijstand aanspraak kan maken, te beperken tot de groep met een
inkomen van 110% van het bijstandsniveau en een beperkt vermogen conform gestelde in de
participatiewet.
Overwegende dat:
 Deze beoogde besparing slechts een zeer beperkte bijdrage levert aan de noodzakelijke
bezuinigingen binnen het budget Sociaal Domein
 De te verwachten kostentoename in het Sociaal domein, voornamelijk veroorzaakt door de
toegevoegde clusters waaronder jeugdzorg, niet ten mag koste gaan van steun die krachtens de
huidige minima-regels aan de burgers wordt geboden.
 De in het verleden substantieel veel grotere meevallers binnen het toenmalige Sociaal Domein, zijn
doorgeschoven naar de Algemene Middelen hetgeen naar onze mening mede bijdraagt aan de
actueel te verwachten tekorten binnen dat zelfde Sociaal Domein.
 Wij op dit moment niet het totaal effect van diverse aanpassingen van tarieven in de samenleving
kennen en hieraan gekoppeld geen zicht hebben op het financiële totaalplaatje van de Gemeente
Beek, waarvan het budget Sociaal Domein slechts een deel is.
 Harmonisatie in onze beleving altijd betrekking heeft op de in onderlinge balans binnen het grotere
geheel. We kunnen daarom niet meegaan in uw zienswijze om slechts en alleen de toch altijd
welvarend genoemde gemeente Beek te spiegelen aan slechts 1 partij, waarbij gesteld mag
worden dat de demografische opbouw zeker niet met elkaar is te vergelijken. Voor ons was het
voor de hand liggender geweest dit regionaal dan wel provinciaal te bezien.
Stellen wij voor deze verlaging van 120% naar 110% op dit moment niet door te voeren doch deze
overweging tot verlaging te herbezien in een integraal pakket voortvloeiend uit de uitvoeringsnota
gekoppeld aan de nota Beleidsregels WMO 2019.
Met vriendelijke groet,
Namens Adviesraad sociaaldomein Beek,
Voorzitter
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