Motie herijking armoedebeleid
De raad van de gemeente Dongeradeel,
in vergadering bijeen op 29 september 2016,

overwegende:


dat in de DDFK-gemeenten 7,5 tot 14% van alle huishoudens een laag inkomen heeft;



dat in het ‘Beleidsverslag 2015 Armoede en Schulden’, dat besproken is tijdens de commissie
Mienskip & Middels op 8 september jl., een visie, doel en daarop geënte maatregelen
ontbreken;



dat het beleidsverslag nu slechts een opsomming is van de wettelijke inkomensondersteunende
maatregelen die de DDFK-gemeenten de laatste jaren hebben genomen;



dat het goed zou zijn om het armoedebeleid te herijken aan de hand van een duidelijke visie op
de bestrijding van armoede en schulden in de DDFK-gemeenten en de doelen die we daarbij
willen bereiken;



dat de door wethouder Boorsma aangekondigde expertmeeting over het armoede- en
schuldenbeleid met deskundigen van betrokken organisaties en instanties nog steeds geen
doorgang heeft gevonden;



dat die expertmeeting als input moet dienen voor het debat over de herijking van het armoedeen schuldenbeleid in de DDFK-gemeenten;

roepen wij het college op:


om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 maart 2017 de toegezegde expertmeeting te
houden;



om vervolgens ruim voor de voorjaarsnota van 2017 een raadsdiscussie te houden over het
armoede- en schuldenbeleid in onze gemeente, waarbij in ieder geval wordt gesproken over:
o een visie en doelstellingen t.a.v. het armoede- en schuldenbeleid in onze gemeente(n);
o de wettelijke inkomensondersteunende maatregelen, waaronder de Wet
Tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten en de individuele studietoeslag;

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

de Lauwersregeling en de Sprokkelkostenregeling;
de samenwerking met de Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het
Jeugdcultuurfonds incl. een financiële verantwoording;
de Stichting Urgente Noden en de Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel;
de Voedselbank(en);
de AV-Frieso;
de ov-jaarkaart voor minima;
het bestrijden van de stille armoede;
het buddy-project van de gemeente Veendam, waarin bijstandsgerechtigden als
ervaringsdeskundigen worden ingezet bij de begeleiding van bijstandsgerechtigden;
de Stichting Resto vanHarte;
preventieve maatregelen;
het actief terugdringen van het niet-gebruik van inkomensondersteunende
voorzieningen;



om deze raadsdiscussie zo mogelijk in DDFK-verband te houden of in ieder geval de overige
DDFK-gemeenten op te roepen om ook een raadsdiscussie over dit onderwerp te voeren;



om de uitkomsten van de raadsdiscussie(s) te verwerken in een nieuw ‘Beleidsplan Armoede en
Schulden’ voor de gemeente Dongeradeel en, zo mogelijk, de DDFK-gemeentes;



om de mogelijk hieruit voortvloeiende financiële consequenties mee te nemen bij de
behandeling van de voorjaarsnota 2017 en begroting 2018;

en gaat over tot de orde van de dag,
Dongeradeel Sociaal
ChristenUnie.

Deze motie is in de vergadering van de raad van de gemeente Dongeradeel van 29 september 2016
verworpen met 4 stemmen voor (Dongeradeel Sociaal en ChristenUnie) en 13 stemmen tegen
(CDA, FNP, ABD, PvdA en VVD).
Wel zal de strekking van de motie geagendeerd worden voor de vergadering van de sociale
commissie.
De griffier,

A.J. Folbert.

