Amendement behoud voorzieningenfonds voor volwassenen in 2021 vanwege coronacrisis
De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel in vergadering bijeen op 10 december 2020 ten tijde
van de raadsvergadering, gelezen het raadsvoorstel Voorzieningenfonds 2021, gelet op artikel 35 van
het Reglement van orde,
De raad besluit:
1. Aan artikel 1.2, eerste lid, een sub b toe te voegen dat als volgt luidt:
b. voor aanvragen voor het kalenderjaar 2021: de persoon van 18 jaar of ouder.
2. De extra lasten van € 34.000 voor de voorziening voor personen van 18 jaar of ouder in 2021
te dekken middels de vergoeding van het Rijk voor de financiële gevolgen van de
coronacrisis.
Toelichting
Ten tijde van het besluit om te bezuinigen op de voorziening voor volwassenen zag de wereld, zonder
corona, er heel anders uit. Met sanering van deze doelgroep uit het Voorzieningenfonds wordt deze
doelgroep uitgesloten van sportieve, culturele of sociale activiteiten.
Door de voorziening in 2021 te behouden wordt uitvoering gegeven aan het primaire doel van het
Voorzieningenfonds, namelijk het voorkomen van een sociaal isolement door een gebrek aan
middelen. In onze gemeente zijn participatie en inclusiviteit hoofdpijlers. Wanneer deze kwetsbare
doelgroep juist nu ten tijde van corona niet meer mee kan doen is er een risico dat zij vervreemden
van de gemeenschap. Juist nu activiteiten als sportbeoefening, culturele of sociale activiteiten
bijdragen aan zingeving, structuur binnen gezinnen en kunnen bijdragen aan een positieve leefstijl
interventie.
Het RIVM heeft geconcludeerd dat corona effecten op lange termijn vooral voor kwetsbare groepen
ingrijpend zijn (RIVM publicatie 27-11-2020). Het RIVM roept dan ook op om meer inzet te plegen op
integrale preventie. De Landelijke Armoedecoalitie het Kabinet ook gemeenten heeft verzocht
kwetsbare groepen te beschermen tegen de grote financiële gevolgen van de coronacrisis.
Met dit amendement wordt opvolging gegeven aan de oproep vanuit het RIVM en de Landelijke
Armoedecoalitie om in 2021 vanwege de gevolgen van de coronacrisis deze kwetsbare doelgroep te
beschermen en meer in te zetten op integrale preventie.
De extra lasten van de voorziening kunnen voor 2021 gedekt worden uit de middelen die het Rijk
beschikbaar stelt om de gevolgen van de coronacrisis te compenseren. Dit amendement biedt geen
dekking voor het voortzetten van deze voorziening in 2022 en verder. Hiervoor dient op een andere
wijze dekking gevonden te worden. Dit gesprek zal tijdens de behandeling van de kadernota 2021
voortgezet worden.
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