18 september 2012
Goedenavond, ik heet Marije Nieuwenhuizen en ik wil als lid van de WMO WWB advies raad
Ouder-Amstel inspreken.
Betreft: aanvulling op het advies dat de WMO WWB adviesraad aan het college van b&w
onlangs heeft gegeven met betrekking tot de stadspas.
Bij het schrijven van dit advies was nog niet bekend dat Amsterdam een raadsvoorstel heeft om
de voorwaarden van de stadspas te veranderen. Op basis van de gegevens die ons bekend
waren, hebben wij indertijd, nog maar korte tijd geleden, geadviseerd om de stadspas te
behouden.
De minima, juist de groep die het meeste risico loopt in een isolement te geraken, maakt relatief
weinig gebruik van de pas. In het advies heeft de WMO WWB raad een eigen bijdrage voor de
meer verdienenden geopperd. Een bijdrage die dan vervolgens ten goede van de minima zou
moeten komen.
Maar natuurlijk wordt de stadspas door Amsterdam georganiseerd en haakt de gemeente Ouder
Amstel daarbij aan.
Nu heeft Amsterdam een eigen raadsvoorstel. Het voorstel is om de bonnen voor kortingsacties
die zowel door de instellingen als stadspas gefinancierd worden, niet meer uit te reiken aan
stadspas houders met een inkomen boven het minimum.
Nu dit bekend is zou de WMO WWB advies raad een aanvulling willen geven op het eerdere
advies.
Wat betreft het beëindigen van de stadspas.
Als argument voor wordt gesteld: dat de stadspas slechts in geringe mate bijdraagt aan de
participatie van gebruikers.
Maar tegelijkertijd wordt er als argument tegen gesteld dat de pas intensief en met grote
tevredenheid wordt gebruikt.
Is dit niet met elkaar in tegenspraak?
We blijven bij ons standpunt dat de stadspas een mooi instrument is om participatie te
stimuleren, maar daar zouden de minima meer van moeten profiteren.
Als de stadspas inderdaad gewijzigd wordt willen wij ervoor pleiten om gedurende een jaar
gelijktijdig voor optie 2 en 3 te kiezen, zodat niet de pas afgeschaft wordt voordat er een goed
alternatief is.
Van de "uitgeklede pas" nog
kan de weliswaar kleine groep minima op dezelfde manier nog een jaar gebruik maken,
de meer verdienenden houden nog een jaar een stadspas zonder bonnen. Dan zal na een jaar
het wegvallen van de pas ook minder pijn doen.
Er is dan een jaar de tijd om zorgvuldig te kijken naar alternatieven, waarbij rekening gehouden
moet worden met met name de minima,
maar waarbij de participatie factor voor de gehele groep gebruikers (veel 65+) beslist niet
vergeten mag worden.

