
DEOfDORDTSE
Amendement

— 3a

fq

veyworpe-

Geen beloning voor misdraging!
De gemeenteraad van Dordrecht in vergadering been op 20 december 2022,

Constaterende dat:
- het voorstel voor de nieuwe regeling openbaar vervoer op basis van inkomen is en dus van deze regeling

een minima-regeling maakt
- er voor bijstandsuitkeringen plichten bestaan aan de kant van de uitkeringsgerechtigde, om te

voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van deze maatschappelijke regeling.

Overwegende dat:
- deze regeling openbaar vervoer nieuw beschikbaar komt voor de doelgroep die een bijstandsuitkering

ontvangt
- er mensen zijn die misbruik maken van hun bijstandsuitkering door zich verwijtbaar niet te houden aan

hun sollicitatieplicht of re-integratieplicht;
- agressief gedrag en zelfs geweld voorkomen bij de Sociale Dienst en andere instanties;
- de nieuwe regeling openbaar vervoer bedoeld is om mensen te helpen die hun best doen om op eigen

benen te staan, maar waarbij dat (even) niet lukt
- het niet uit te leggen is wanneer iemand die misbruik maakt van zijn/haar bijstandsuitkering en de gulheid

van de maatschappij een kortingspas krijgt voor het OV in onze stad;
- het nog vreemder zou zijn om mensen die geweld gebruiken tegen medewerkers van de Sociale Dienst

of andere instanties deze kortingspas zouden ontvangen.

Besluit

In het voorgestelde besluit "Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve Nieuwe regeling openbaar vervoer
voor financieel kwetsbare inwoners" het besluitpunt:

"in de periode 2023 t/m 2026 openbaar vervoer in daluren met 40% korting aan te bieden aan inwoners met een
inkomen tot 140% van het wettelijk sociaal minimum, in de leeftijd van 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd;"

te wijzigen in:

in de per/ode 2023 Vm 2026 openbaar vervoer in daluren met 40% korting aan te bieden aan inwoners
met een inkomen tot 140% van het wettelijk sociaal minimum, in de leeftijd van 18 fear tot de AOW-
gerechtigde leeftijd. Met uitzondering van inwoners die zich in de voorafgaande 2 jaren verwijtbaar niet hebben
gehouden aan een voor hen geldende sollicitatieplicht of re-integratieplicht, alsook inwoners die in de
voorafgaande 2 jaren een sanctie hebben gekregen van de Sociale Dienst Drechtsteden wegens agressief gedrag
of gebruik van geweld;

En gaat over tot de orde van de dag.
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