Het is nooit te laat om iets goeds te doen.
Mensen het is 5 voor 12. Als we nu niet ingrijpen dan is het te laat.
Onze Koning werd ook deze week weer geciteerd: “Het coronavirus kunnen wij niet stoppen,
het eenzaamheidsvirus wel.”
De Landelijke Armoedecoalitie – een netwerk van landelijke partijen, die zich vinden in het
gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken – heeft het Kabinet maar ook
gemeenten opgeroepen om extra maatregelen te treffen om kwetsbare groepen te
beschermen tegen grote financiële gevolgen van de coronacrisis.
En ook het RIVM stelt dat we aan de slag moeten met een betere voorbereiding op de
toekomst die vraagt om o.a.
Meer inzet op integrale preventie. Door de coronacrisis is dit nu nog belangrijker geworden.
Integrale preventie richt zich niet alleen op (individuele) leefstijlfactoren, maar ook op de
fysieke leefomgeving en op sociale problemen, zoals schulden en stress.
En wat doet dit college? Dit college zet een besluit, dat ruim vóór de coronacrisis is genomen
en in 2019 nog door een motie van SvK samen met de VVD is uitgesteld nu, dus midden in
de coronacrisis, door met als doel om daar 34.000 euro’s mee te besparen.
Collega raadsleden, als onze Koning, het Rijk en diverse instanties die begaan zijn met, en
verstand hebben van, nu met klem adviseren om dit soort sancties voor deze kwetsbare
doelgroep op dit moment niet te doen, wie zijn wij dan?
De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft momenteel een uitstekende regeling genaamd
Voorzieningenfonds. Een fonds dat voor deze kwetsbare doelgroep bijna naadloos aansluit
op hetgeen momenteel geadviseerd wordt vanuit onze Koning, het RIVM en andere
belangrijke instanties. Waarom gaan we hier nu, ten tijde van een van de zwaarste crisissen,
in hemelsnaam dan toch in snijden?
Stem van Krimpen is verheugd met het feit dat Leefbaar Krimpen, de Christen Unie ,
Krimpens Belang en de PvdA de importantie van dit amendement onderschrijven door mee
in te dienen, dank daarvoor! Samen dienen we hierbij het Amendement behoud
voorzieningenfonds voor volwassenen in 2021 vanwege coronacrisis in.
Voor de overige collega raadsleden vraag ik vriendelijk maar met klem, laten we het tij voor
deze mensen keren. Ga niet zitten navelstaren, toon lef, toon moed en daadkracht door af te
wijken van een eerder genomen pad of besluit.
Want niets is wat het lijkt. Alleen met een open blik kun je bij een situatie, een verzoek of een
verhaal ook de andere kant zien.
Het amendement luidt:
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.

