
Voorzitter,

De perspectiefnota, traditioneel beleidsarm aan het begin van een nieuwe
raadsperiode.

Beleidsarm wil natuurlijk zeggen handhaven en doorvoeren van al eerder
ingezet beleid, ik denk dat iedereen de mening van de SP over het
staande beleid kent, dat is niet zoals wij het zouden willen.

Toch logisch dat nu de perspectiefnota opgesteld is zoals die is, de
ideologische discussie en de praktische maatregelen voortvloeiend uit
het coalitieakkoord zullen we bespreken tijdens de begroting in
november.

Voor nu twee punten:

Als eerste de POK-gelden.
Wat de SP landelijk met de toeslagenaffaire deed via Renske Leijten,
hebben we lokaal gedaan door diverse zwartboeken en aanbevelingen uit te
brengen. Als SP zijn we ooit opgericht om in te springen daar waar
uitvoering van beleid mensen in de knel brengt.

Het stuk over de POK-gelden ademt nog veel teveel inzetten van geld om
beter te luisteren waar de behoefte ligt, maar het gaat niet om beter te
luisteren maar om de ondersteuning beter aan te laten sluiten bij de
behoefte. De SP is daarin pragmatisch, handen uit de mouwen. Naast de
aanbevelingen uit onze zwartboeken, gratis advies, zegt de SP zet in op
bv. Sociale raadslieden die onafhankelijk beter de inwoners
ondersteunen.

M.a.w. de SP verwacht voor 2023 meer concrete betere ondersteuning
i.p.v. de vaagheid die deze paragraaf nu nog uitademt. Handen uit de
mouwen!

Als tweede, vooruitlopend op de discussie die we moeten voeren over
minimabeleid, een punt wat de SP al eerder naar voren bracht, en we
komen weer met een motie. Het gaat om de sport- en cultuurvoorzieningen
voor kinderen uit minima gezinnen.

De SP zei vorig jaar al dat budget moet omhoog, wat ons betreft naar
minimaal 450 euro per kind.
Dat vinden we nog steeds, maar soms moet je pragmatisch zijn. In de
discussie vorig jaar en in de aanloop naar deze raadsvergadering alweer
veel gediscussieerd over onderbouwing, implicaties en van dit punt naar
het minimabeleid in zijn algemeenheid en weer terug.

Een sleutelpositie hierin voor D66, dat wisten we al sinds vorig jaar
toen de heer van der Steenhoven onze motie al wel steunde, en ik hoop
dat we nu een zij het wat kleiner dan gewild, stapje kunnen zetten. Een
wat breder aangevlogen onderzoek om te kijken hoe we de problematiek op
kunnen lossen dat kinderen uit minimagezinnen onvoldoende kunnen
deelnemen aan sport en cultuuractiviteiten. Want daar gaat het om,



gelijke kansen voor ieder kind en ontwikkeling, ontplooiing en
ontspanning horen daarbij dus sport en cultuur.

GroenLinks en de Christenunie kregen we al eerder mee, na veel overleg
ook D66, waarvoor dank aan mevrouw Chaara. Daarmee heb ik de mede
indieners genoemd.

Voordat ik het dictum ga voorlezen wil ik nog wel meegeven dat deze
motie een stap is in de goede richting, maar dat er mogelijk ook
kostbare tijd verloren gaat, dus ik wil het college oproepen om lopende
het onderzoek alle quickwins te pakken, dus als er bijvoorbeeld een
indexatie mogelijk is of een tussenstap in verhoging die er toch al moet
komen omdat de eerste resultaten die kant op wijzen schroom niet maar
doe het. En in voorkomende gevallen ook daadwerkelijk maatwerk leveren
mogelijk al vooruitlopend op wijzigende regels kan ook geen kwaad. Want
het college wil toch ook geen kind aan de kant laten staan?

Dan lees ik nu het dictum voor

Rest mij nog dhr Baikari te bedanken voor het inspreken..

Patrick Adriaans


