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Amendement gemeentepolis verlagen 
 
Onderwerp: Programma begroting 2021-2024 
 
De raad van de gemeente Doesburg bijeen voor de Programma begroting van 9 November 2020, 
 
Constaterende dat: 

- De voorgestelde bezuiniging voor het individu jaarlijks op een bedrag van 162, 24 euro 
uitkomt. En dat dit, naast de stapeling van andere kosten, een fors bedrag is 

- Deze bezuiniging de financieel kwetsbare groep treft (tot 130 % van het sociaal minimum) 
- De gemeente meerdere doelen kan nastreven met de gemeentepolis  
- De gemeente met deze polis als bijkomend voordeel heeft de verlaging van administratieve 

lasten doordat er minder vaak een beroep gedaan wordt op de bijzondere bijstand voor 
diverse zorgkosten 

 
 
Overwegende dat:  

- De gemeentepolis een waardevol instrument is voor de integrale aanpak van armoede, 
gezondheid en schulden. En zich daarmee op het snijvlak van armoede- en zorgbeleid 
bevindt 

- Mensen met een beperkte financiële redzaamheid helpt bij het voorkomen van financiële 
problemen door onderverzekering en wanbetaling 

- Dit in het kader van preventie van schuldenproblematiek dus een belangrijk instrument is 
- De deelname aan de gemeentepolis niet ontmoedigd mag worden omdat dit 

gezondheidsproblemen in de hand werkt door zorgmijding  
- De voordelen van het in stand houden van deze gemeentepolis talrijk zijn voor zowel de 

deelnemers als de gemeente zelf en de bezuiniging nu niet opweegt tegen de gevolgen van 
het uitvallen van deelnemers 

- De gemeentelijke bijdrage van 55,48 die de gemeente Doesburg hanteert hoog is tav het 
landelijk gemiddelde 

- We daarom tot een compromis willen komen om de helft van de bezuiniging hierop door te 
voeren 
 

 
Besluit: 

- De bezuiniging halveren met een bedrag van 6,75 
- De dekking van de bezuiniging van het overgebleven bedrag van 15000 te realiseren met het 

verhogen van de OZB met 0,69 % 
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Namens SP: Nicole Hammink 
Namens D66: Henk Westra 
Namens CDA: Stan Hillenaar 
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AMENDEMENT 

Dit amendement is AANGENOMEN / VERWORPEN in de vergadering van 9 november 2020. 

Stemverhouding: 

Voor:  

Tegen:  

 

J.B. Voorhof, griffier 

 


