Amendement “Alweer de meerkostenregeling”
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 30 juni 2021 besprekende
het raadsvoorstel “Gemeenterekening 2020”
Constaterende dat:
-

Op de “Meerkosten regeling” € 295.000,- ( blz. 100 gemeenterekening 2020) minder is
uitgegeven dan begroot;
Circa 5.000 mensen jaarlijks gebruik maken van deze regeling, een jaarlijkse tegemoetkoming
van sinds 2020 € 360,- in de hogere kosten van levensonderhoud die langdurige ziekte of
handicap met zich meebrengt;

Overwegende dat:
-

-

-

Vanwege budgettaire redenen de hoogte van de meerkosten regeling voor mensen met
een minimuminkomen die in bovengenoemde situatie verkeren voor 2021 is bepaald op
€360,- terwijl deze in 2015 € 400,- en in 2016 € 385,- was in en 2018/19/20 verlaagd is
naar € 330,-;
Het NIBUD stelt dat extra, onvermijdbare kosten voor levensonderhoud als gevolg van
een handicap of langdurige ziekte tenminste € 1.000,- per jaar bedragen;
Daarbij gedacht moet worden aan kosten voor niet vergoede hulp- of
verzorgingsmiddelen, extra kosten voor energie, aangepaste kleding of voeding,
volledige inzet eigen risico, vervoer, etc.;
Slechts voor een beperkt deel bijzondere bijstand soelaas biedt voor deze extra kosten;
Ten gevolge van het bovenstaande mensen die onder deze regeling vallen dus tenminste
€ 640,- per jaar uit eigen inkomen moeten voorzien in deze onvermijdbare kosten voor
levens onderhoud.

Besluit:
1. De jaarrekening 2020 vast te stellen vast te stellen met dien verstande dat een bedrag van
€ 295.000, zijnde het niet bestede deel van het budget voor de Meerkostenregeling 2020
wordt ondergebracht in een voorziening;
2. Dit bedrag plus het mogelijke overschot budget Meerkosten Regeling 2021 voor de kerst
2021 uit te keren aan de mensen die in 2021 met succes een beroep hebben gedaan op de
Meerkostenregeling.

En gaat over tot de orde van de dag.
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