
 
 

MOTIE (ex artikel 34 RvO) 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Echt-Susteren 
 
Ondergetekende wenst namens de fractie Partij van de Arbeid een motie in te dienen. 
 
Raadsvergadering d.d.:   7 november 2013 
Agendapunt 4:    programmabegroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 
Onderwerp:    inzet middelen minimabeleid/armoedebeleid kinderen 
 

 
De raad van de gemeente Echt-Susteren, in vergadering bijeen op donderdag 7 november 2013, gehoord 
de beraadslagingen, 
 
Overwegende dat: 

 Door de wereldwijde economisch crisis de armoede in Nederland is toegenomen; 

 De gemeenten op het gebied van minimabeleid/armoedebeleid veel beleidsvrijheid  hebben. 
 
Constaterende dat: 

 De gemeenteraad in 2012 het gemeentelijk minimabeleid (tevens armoedebeleid)  heeft vastgesteld;  

 Dat kinderen binnen in dit minimabeleid zijn aangewezen als specifieke doelgroep; 

 De regering de gemeenten via de algemene uitkering uit het gemeentefonds extra, doch niet 
geoormerkte, middelen ter beschikking stelt  voor de bestrijding van armoede in de jaren 2014 en 
2015, maar dat het nog niet duidelijk is over hoeveel middelen het precies gaat; 

 De gemeente voor culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen kortingspassen zou 
kunnen verstrekken aan huishoudens die een inkomen hebben tot 110% van de netto bijstandsnorm. 

 
Van mening zijnde dat: 

 De gemeente haar meest kwetsbare inwoners zoveel mogelijk moet ondersteunen;  

 Kinderen één van de meest kwetsbare groepen zijn in het kader van de gevolgen van armoede;  

 Het minimabeleid mede bedoeld is om sociale uitsluiting te voorkomen; 

 De gemeente de voor het minimabeleid geraamde middelen en de door het rijk voor 
armoedebestrijding beschikbaar gestelde extra middelen ook daadwerkelijk voor de uitvoering van 
haar minimabeleid (tevens armoedebeleid) dient te gebruiken. 

 
Roept het college op om: 
1. Precies inzichtelijk te maken hoeveel extra middelen de gemeente Echt-Susteren via de algemene 

uitkering uit het gemeentefonds in 2014 en 2015 ontvangt voor de bestrijding van armoede en de raad 
hierover uiterlijk 1 februari 2014 per raadsinformatiebrief te berichten. 

2. Maximaal in te zetten op het bereiken van de doelgroepen van het gemeentelijke minimabeleid. 
3. Voor de uitvoering van het minimabeleid voor de doelgroep kinderen aansluiting te zoeken bij 

bestaande voorbeelden en initiatieven zoals kindpakketten (met bijvoorbeeld de zwemles, bibliotheekpas 
of kleding), ‘handgeld’ voor de sociale wijkteams of de ondersteuning van organisaties die zich hier specifiek 
voor inzetten zoals bijvoorbeeld de lokale afdeling van de Stichting Leergeld, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
PvdA 
Marlies Koks   


