
 
 

 

MOTIE       

 
Nr: M15-51 
 
Behorend bij agendapunt:  28 Minimabeleid  
 
Datum:    15  december 2015 
 
Onderwerp:   Nota Minimabeleid; preventie, bereik “nieuwe doelgroepen” 
  

 
 
Tekst motie: 
 
De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d.15 december 2015 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
overwegende dat  

 het minimabeleid benadrukt dat vroegsignalering relevant is 

 dat dit ingevuld wordt door met de lokale netwerkpartners gesprek over te voeren 

 dat daarbij voorbijgegaan wordt aan vroegsignalering bij “nieuwe doelgroepen” zoals 
werkende armen, jongeren met budgetproblemen, ZZP-ers met schulden. 

 dat ook voorbijgegaan wordt aan de zogenaamde verborgen armoede 
 
van mening dat 
 minimabeleid erop gericht moet zijn om ook deze kwetsbare inwoners van onze 

gemeente goed in beeld te hebben en er pro-actief beleid op te zetten 
 
roept het college op 
om onder de paragraaf rondom vroegsignalering deze “nieuwe doelgroepen” toe te voegen 
en de aanpak via de lokale netwerken ook daarop te richten. Een daadwerkelijk inzicht in de 
doelgroepen wordt middels de Minima Effect Rapportage (van het NIBBUD) geboden. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 

PvdA Krimpenerwaard 

Marije Willems 



 
 

 

MOTIE       

 
Nr: M15-52 
 
Behorend bij agendapunt:  28 Minimabeleid  
 
Datum:    15  december 2015 
 
Onderwerp:    Nota Minimabeleid; tussen evaluatie 2016 
 

 
 
Tekst motie: 
 
De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d.15 / 16 december 2015 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
overwegende dat  

 het minimabeleid nieuw wordt vormgegeven in 2016 

 dat het resultaat sterk afhangt van de inzet en samenwerking met maatschappelijke 
netwerken en de nog te maken afspraken met de betaalde partners (SUN en 
Schuldhulpmaatje) 

 dat het resultaat sterk afhangt van invulling van de Participatienota en de nota 
Schulddienstverlening 

 dat op alle 3 nog veel in ontwikkeling is 

 dat bovenstaande een risico in zich bergt dat budgetten onvoldoende besteed worden 
 
van mening dat 

 budget dat door de raad beschikbaar is gesteld voor bestrijding van armoede middels het 
minimabeleid, ook besteed moet worden aan maatregelen ten behoeve van het 
voorkomen of bestrijden van de armoede 

 
 
roept het college op 
om in het 2e kwartaal op basis van de 1e kwartaalcijfers de tussenresultaten, de financiële 
uitputting en de onderbouwde prognose in overleg met de raad en de adviescommissie 
sociaal domein, te besluiten op welke manier de budgetten nog in 2016 in het belang van 
armoedebestrijding ingezet kunnen worden, en of beleidsbijstelling wenselijk of noodzakelijk 
is. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 

PvdA Krimpenerwaard 

Marije Willems 


