Raadsnota
Raadsvergadering de dato 14 december 2020
Onderwerp: Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
Armoede neemt toe in Nederland. In Valkenburg aan de Geul is deze tendens niet anders. Reden om
te komen met een nieuwe aanpak ter voorkoming en bestrijding van reeds bestaande armoede in
onze gemeente. Vanuit de Participatiewet heeft de gemeente de mogelijkheid om een breed
gedragen structurele armoedebeleid op te stellen. Met het nu voorliggende ‘Armoedebeleidsplan
gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024’ wordt hieraan voldaan. Het armoedebeleidsplan
bevat de missie, visie en pijlers van het armoedebeleid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de
armoedeval en de mogelijkheden om de armoedeval te beperken. Het ‘Armoedebeleidsplan
gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024’ is een meerjarenbeleidsplan, maar kan op basis van
nieuwe inzichten, nieuwe wet- en regelgeving, beschikbare middelen en/of prioriteiten tussentijds
worden gewijzigd.
Wij adviseren u:
-

het ‘Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024’ vast te stellen.
scenario 1 als uitgangspunt te hanteren voor wat betreft het voorkomen en het bestrijden van
reeds bestaande armoede.
Het benodigde bedrag over de periode 2021 t/m 2024 ad € 183.824 als volgt te financieren:
- De structurele middelen over de periode 2021 t/m 2024 ad € 25.717 per jaar in te zetten.
- De niet benutte middelen uit 2019 ad € 18.533 en 2020 ad € 25.717 te reserveren en in te
zetten. Begrotingstechnisch zal dit dan worden verwerkt door de overheveling (in 2020) van
het in 2019 gereserveerde budget vanuit de algemene dekkingsreserve naar de reserve sociaal
domein. Het in 2020 resterend budget wordt dan ook gereserveerd in de reserve sociaal
domein.
- Het restant benodigd bedrag over de periode 2021 t/m 2024 ad € 9.176,50 per jaar ten laste
te brengen van de taakstelling sociaal domein.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem
Zie 1.
3.
-

Relatie met bestaand beleid
Participatiewet.
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
Aktieplan Armoede 2017 e.v. gemeente Valkenburg aan de Geul.

4. Gewenst beleid en mogelijke opties
De wijze waarop deze nota tot stand is gekomen
De start tot nieuw armoedebeleid is gemaakt met de ‘Inkomenseffectrapportage gemeente
Valkenburg aan de Geul 2019’. In deze inkomenseffectrapportage heeft onderzoeksbureau KWIZ de
effecten van zowel de landelijke als de gemeentelijke inkomensregelingen inzichtelijk gemaakt.
In aanvulling op de inkomenseffectrapportage hebben diverse sessies met als thema ‘Armoedebeleid
gemeente Valkenburg aan de Geul’ plaatsgevonden, waaronder een raadssessie, enkele benen optafelsessie en een sessie met de Adviesraad Sociaal Domein.
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Op basis van de inkomenseffectrapportage en de opgehaalde input tijdens de verschillende sessies is
het ‘Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024’ opgesteld waarin missie,
visie en pijlers van het nieuwe armoedebeleid zijn beschreven en specifiek aandacht wordt besteed
aan het beperken van de armoedeval.
In het armoedebeleidsplan staat per pijler aangegeven wat we gaan doen, wat we willen bereiken
en op welk scenario we gaan inzetten. Na vaststelling worden de pijlers en het scenario verder
uitgewerkt in uitvoeringsplannen. In deze uitvoeringsplannen wordt vervolgens aangegeven welke
interventies/acties (op welke wijze) ingezet worden.
Missie, visie, pijlers en armoedeval
In het ‘Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024’ zijn de volgende missie,
visie en pijlers geformuleerd.
 Missie
Wij zien het als onze missie om alle inwoners te ondersteunen om naar vermogen mee te kunnen
doen aan de samenleving, ook inwoners met een laag inkomen. Meedoen naar vermogen zorgt voor
kansen om uit armoede te geraken en kan grotere problemen voorkomen.
 Visie
Wij willen inwoners met een laag inkomen (financieel) ondersteunen en stimuleren hun (arbeids-)
potentie en eigen kracht maximaal te benutten om naar vermogen mee te kunnen doen aan de
samenleving.
Hierbij leggen wij in eerste instantie de nadruk op wat iemand zelf kan; het benutten van de eigen
mogelijkheden en aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid. Het doel is de (financiële)
zelfredzaamheid te vergroten.
Bijzondere aandacht gaat uit naar kinderen. Kinderen mogen niet de dupe worden van de financiële
situatie van hun ouders/verzorgers. Kinderen moeten kunnen deelnemen aan de samenleving zodat
overerving van armoede wordt beperkt. Hiervoor wordt er ook samenhang gezocht met andere
beleidsterreinen, zoals re-integratie, participatie, gezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijke
ondersteuning, onderwijs, kinderopvang, laaggeletterdheid, inburgering en wonen.
 Pijlers
Om de visie te realiseren zetten wij in op de volgende vier pijlers:
-

Pijler
Pijler
Pijler
Pijler

1
2
3
4

Preventie en vroegsignalering
Armoede mag geen belemmeringzijn voor de ontwikkelkansen van kinderen
Bevorderen gebruik gemeentelijke inkomensregelingen/extra faciliteiten
Armoede en Corona

 Armoedeval
In het ‘Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024’ wordt specifiek aandacht
besteed aan de armoedeval. De armoedeval is het mechanisme dat ervoor zorgt dat mensen er
financieel op achteruit kunnen gaan wanneer zij de overstap maken van uitkering naar werk, of
wanneer zij meer gaan verdienen. Dit komt doordat inkomensregelingen, zoals toeslagen en
tegemoetkomingen worden afgebouwd wanneer het inkomen stijgt.
Eenmalige bijdrage arbeidsparticipatie
In het ‘Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024’ wordt eveneens
gesproken over de eenmalige bijdrage arbeidsparticipatie. De eenmalige bijdrage
arbeidsparticipatie beoogt een bijdrage te leveren aan het bevorderen van uitstroom naar werk en
valt daarom onder het re-integratiebeleid.
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Het re-integratiebeleid wordt in nauwe samenwerking door de gemeenten uit de regio Maastricht
Heuvelland en in samenspraak met onze uitvoeringsorganisaties Sociale zaken Maastricht
Heuvelland, Podium24, Annex en MTB vormgegeven. Reden waarom de overweging aangaande het
invoeren van een eenmalige bijdrage arbeidsparticipatie op een later moment, in sluitende aanpak
met de gemeenten uit de regio Maastricht Heuvelland en in samenspraak met onze
uitvoeringsorganisaties, nader wordt bezien.
Scenario’s
Nieuw armoedebeleid vraagt om inzet van extra budget ten opzichte van de huidige situatie. Het is
daarbij zaak om op de weegschaal van ‘sterk sociaal’ en ‘financieel draagbaar’ tot een juiste balans
te komen. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden.
Reden waarom er in het ‘Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024’ drie
mogelijke scenario’s zijn uitgewerkt, te weten:
 Scenario 1 Uitvoering pijlers 1 t/m 4 inclusief ophogen inkomensgrens naar 120% Wsm voor
4 gemeentelijk inkomensregelingen
Met dit scenario wordt uitvoering gegeven aan de pijlers 1 t/m 4 zoals benoemd in het
‘Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024’ en wordt de inkomensgrens
opgehoogd naar 120% Wettelijk sociaal minimum (Wsm) voor de volgende gemeentelijke
inkomensregelingen:
-

Tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering
Declaratieregeling maatschappelijke participatie
Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Limburg
Stichting Leergeld

Doel is dat het gebruik van de regelingen stijgt. Het beoogd maatschappelijk effect is dat de
armoede onder inwoners afneemt en dat meer inwoners mee kunnen doen aan de samenleving.
De kosten van de uitvoering van dit scenario zullen toenemen. De verwachting is een extra
investering van € 47.456 waarvan € 45.456 structureel en € 2.000 incidenteel (schatting/exclusief
uitvoeringskosten Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland).
 Scenario 2 Uitvoering pijlers 1 t/m 4 inclusief ophogen inkomensgrens naar 130% voor 4
gemeentelijke inkomensregelingen
Met dit scenario wordt uitvoering gegeven aan de pijlers 1 t/m 4 zoals benoemd in het
‘Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024’ en wordt de inkomensgrens
opgehoogd naar 130% Wsm voor de volgende gemeentelijke inkomensregelingen:
-

Tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering
Declaratieregeling maatschappelijke participatie
Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Limburg
Stichting Leergeld

Doel is dat het gebruik van de regelingen stijgt. Het beoogd maatschappelijk effect is dat de
armoede onder inwoners afneemt en dat meer inwoners mee kunnen doen aan de samenleving.
De kosten van de uitvoering van dit scenario zullen toenemen. De verwachting is een extra
investering van € 82.028 waarvan € 80.028 structureel en € 2.000 incidenteel (schatting/exclusief
uitvoeringskosten Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland).
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 Scenario 3 Uitvoering pijlers 1 t/m 4 inclusief ophogen inkomensgrens naar 130% voor 2
gemeentelijke inkomensregelingen/aanvullend onderzoek
Met dit scenario wordt uitvoering gegeven aan de pijlers zoals benoemd in het ‘Armoedebeleidsplan
gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024’ en wordt de inkomensgrens opgehoogd naar 130%
Wsm voor de volgende gemeentelijke inkomensregelingen:
-

Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Limburg
Stichting Leergeld
De inkomensgrens van de tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering en de declaratieregeling
maatschappelijke participatie blijft ongewijzigd, met dien verstande dat de (financiële)
gevolgen van het ophogen van de inkomensgrens naar 120 dan wel 130% Wsm, specifiek voor de
kind gerelateerde regelingen nader worden onderzocht.
Doel is dat het gebruik van de regelingen stijgt. Het beoogd maatschappelijk effect is dat de
armoede onder inwoners afneemt en dat meer inwoners mee kunnen doen aan de samenleving.
De kosten van de uitvoering van dit scenario zullen toenemen. De verwachting is een extra
investering van € 15.455 waarvan € 13.455 structureel en € 2.000 incidenteel (schatting/exclusief
uitvoeringskosten Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland).

Opmerking ten aanzien van financiële consequenties
Ten aanzien van de financiële consequenties is van belang om te vermelden dat in de berekening
geen rekening is gehouden met eventuele hogere uitvoeringskosten SZMH. De verwachting is dat de
uitvoeringskosten niet aanzienlijk zullen toenemen. Daarbij is in overweging genomen dat de
uitvoering van de pijlers vooral beleidsmatige inzet vergt, verhoging van de inkomensgrenzen met
name betrekking heeft op inkomensregelingen die worden uitgevoerd door fondsen én er geen
nieuwe beleidsvoorstellen worden gedaan.
Voorts dient vermeld te worden dat de financiële consequenties zijn gebaseerd op aannames over
de omvang van de doelgroep en het gebruik. De werkelijke toename van de kosten kan hierdoor
lager of hoger uitvallen omdat het open-einde regelingen betreft. Echter, het te verwachten
maatschappelijke, individuele en financiële rendement neemt ook toe. De kosten voor andere
voorzieningen, die ook voor rekening van de gemeente komen, zullen daardoor naar verwachting op
termijn afnemen. Te denken valt aan kosten schuldhulpverlening en bijvoorbeeld kosten van reintegratieactiviteiten. Door in te zetten op voorkomen en verminderen van armoede is de
verwachting dat op termijn een verschuiving van de inzet van middelen zal plaatsvinden.
Voorkeursscenario
Scenario 1 heeft, gelet op het te verwachten maatschappelijk rendement in relatie tot de financiële
consequenties, de voorkeur. Door in te zetten op scenario 1 wordt zowel uitvoering gegeven aan
een goed, als aan een financieel draagbaar armoedebeleid. Met dit scenario wordt zowel uitvoering
gegeven aan de pijlers 1 – 4 en wordt de inkomensgrens van vier gemeentelijke inkomensregelingen
verruimd naar 120% Wsm. Dit betekent dat meer mensen gebruik kunnen maken van betreffende
inkomensregelingen. De verwachting is dat meer inwoners er ten opzichte van het bestaande
armoedebeleid er op vooruit gaan en beter in staat gesteld worden om deel te nemen aan de
maatschappij. Hierdoor wordt de prikkel om te gaan werken groter. Voor de langere termijn
verwachten wij dat scenario 1 tot een kostenbesparing leidt. Mensen worden bewust gemaakt van
risico’s op schulden/en armoede en geactiveerd naar werk. Met scenario 1 onderstrepen wij het
belang dat wij hechten aan het feit dat iedereen naar vermogen mee moet (kunnen) doen in onze
samenleving.
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Met scenario 2 wordt ook uitvoering gegeven aan de pijlers 1-4 . Echter, het ophogen van de
inkomensgrens voor 4 gemeentelijke inkomensregelingen naar 130% Wsm brengt hoge financiële
consequenties voor de gemeente met zich mee. Hiermee rekening houdend en gelet op het gegeven
dat uit onderzoek is gebleken dat het loont om vanuit een bijstandssituatie te gaan werken tegen
een inkomen gelijk aan 110, 120 dan wel 130% Wsm, kan worden gesteld dat het ophogen van de
inkomensgrens naar 120% Wsm (scenario 1) voldoende soelaas biedt om een eventuele armoedeval
te verminderen.
Scenario 3 ziet eveneens toe op uitvoering van de pijlers 1-4 . Dit scenario beperkt zich echter tot
ophoging van de inkomensgrens van enkel 2 kindgerichte gemeentelijke inkomensregelingen naar
130% Wsm. Om de inkomensgrens van meerdere gemeentelijke inkomensregelingen te verruimen en
niet enkel huishoudens met kinderen tegemoet te komen, heeft scenario 1 de voorkeur.
5. Samenwerking
Om te komen tot een breed gedragen structureel armoedebeleid hebben diverse sessies met als
thema ‘Armoedebeleid gemeente Valkenburg aan de Geul’ plaatsgevonden, waaronder een
raadssessie, een benen op-tafelsessie en een sessie met de Adviesraad Sociaal Domein.
Daarnaast is het ‘Armoedebeleid gemeente Valkenburg aan de Geul 2021- 2024’ ter advies
voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein. De adviesraad heeft een constructief en positief
advies op het armoedebeleidsplan gegeven. Het advies heeft ertoe geleid dat de frequentie van
evaluatie/effectmeting is opgehoogd van 1 keer naar 2 keer per jaar. Het advies is als bijlage
bijgevoegd
6. Aanbestedingen
Niet van toepassing.
7. Duurzaamheid
Het ‘Armoedebeleid gemeente Valkenburg aan de Geul 2021- 2024’ draagt bij aan alle onderdelen
van de duurzaamheidsambitie (People, Planet en Profit). Meer mensen met een laag inkomen
kunnen gebruik maken van inkomensondersteuning. Inkomensondersteuning kan zorgen voor meer
financiële ruimte en voor minder stress bij mensen die moeite hebben om rond te komen. Stress is
van invloed op keuzes die mensen maken. Minder stress zorgt voor bewustere en vaak betere keuzes
die van invloed kunnen zijn op duurzaamheid.
8. Financiën
Uitvoering van het nieuwe armoedebeleid vraagt enerzijds om inzet van extra middelen, anderzijds
verwachten wij dat de investering in het armoedebeleid ook leidt tot inverdieneffecten. Er zijn
geen exacte cijfers hieromtrent voor handen, maar de aanname is dat door nu bijvoorbeeld te
investeren in preventie en vroegsignalering en het tegengaan van kinderarmoede, de uitgaven
uiteindelijk zullen afnemen. Zo zal bijvoorbeeld ook de inzet op betaald werk ertoe leiden dat meer
mensen vanuit een bijstandssituatie uitstromen naar werk. De uitstroom van bijstand naar werk is
om verschillende reden goed nieuws. Het belangrijkste is natuurlijk dat iemand werk gevonden
heeft, en daarmee een zinvolle daginvulling heeft en in het eigen levensonderhoud kan voorzien.
Daarnaast is het financieel gunstig voor de gemeente. Er hoeft immers een bijstandsuitkering
minder betaald te worden. Dit levert een besparing op van ongeveer € 14.000 per jaar. Ook zijn er
maatschappelijke effecten op de lange termijn die niet zozeer zijn uit te drukken in geld. Denk
bijvoorbeeld de invloed van armoede op deelname aan de samenleving, psychische en fysieke
gezondheid van mensen en het opvoedklimaat van kinderen. De nu voorliggende voorstellen kunnen
voor mensen een kentering betekenen en hun algehele welzijn bevorderen. Doordat we armoede
actief oppakken en concreet hulp bieden, hebben meer mensen de kans om ‘in hun kracht’ te
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komen. Dat biedt mensen de mogelijkheid om ook daadwerkelijk meer betrokken te zijn bij de
samenleving. Zij maken niet langer alleen gebruik van maatschappelijke voorzieningen, maar
kunnen een bijdrage gaan leveren aan de maatschappij. Denk hierbij onder andere aan deelname
aan de arbeidsmarkt, het doen van vrijwilligerswerk, het bieden van mantelzorg en een goede
voorbeeldfunctie zijn voor kinderen. Dit is niet alleen goed voor diegenen die het betreft maar ook
voor de maatschappij als geheel. De noodzaak voor een goede aanpak van armoede is nu helaas
noodzakelijker dan ooit. Als gevolg van de coronacrisis belandt de economie op korte termijn in een
recessie, stijgt de werkloosheid en wordt er meer beroep gedaan op sociale zekerheid. Verder kan
verwacht worden dat een deel van de werkende beroepsbevolking (tijdelijk) minder inkomen heeft.
Reden temeer om actief in te zetten op het voorkomen en bestrijden van armoede.
Uitgangspunt voor de financiële dekking is een periode van 4 jaar (periode looptijd beleidsplan
2021-2024). Na twee jaar volgt een evaluatie. Afhankelijk van de resultaten van deze tussentijdse
evaluatie wordt vervolgens bepaald of de inzet van middelen al dan niet gecontinueerd moet
worden.
Voor de financiering van het armoedebeleid 2021 t/m 2024 is een bedrag benodigd van in totaal
€ 183.824 Dit is opgebouwd uit jaarlijkse kosten ad € 45.456 en incidentele kosten ad € 2000.
Vanuit de bestaande budgetten kan de structurele dekking worden gevonden voor een bedrag van
€ 25.717. Dit bestaat voornamelijk uit het nog resterende bedrag van de middelen die het Rijk vanaf
2017 structureel beschikbaar heeft gesteld voor armoedebestrijding. Deze beschikbare middelen
zijn in 2019 niet volledig besteed. Het resterende bedrag is bij de jaarrekening 2019 gereserveerd
onder de noemer ‘armoedebestrijding onder kinderen’ (ad € 18.533).
Voorgesteld wordt het benodigde bedrag over de periode 2021 t/m 2024 ad € 183.824 als volgt te
financieren:
-

-

De structurele middelen over de periode 2021 t/m 2024 ad € 25.717 per jaar in te zetten.
De niet benutte middelen uit 2019 ad € 18.533 en 2020 ad € 25.717 te reserveren en in te
zetten. Begrotingstechnisch zal dit dan worden verwerkt door de overheveling (in 2020) van
het in 2019 gereserveerde budget vanuit de algemene dekkingsreserve naar de reserve sociaal
domein. Het in 2020 resterend budget wordt dan ook gereserveerd in de reserve sociaal
domein.
Het restant benodigd bedrag over de periode 2021 t/m 2024 ad € 9.176,50 per jaar ten laste
te brengen van de taakstelling sociaal domein.

Per saldo kunnen de kosten over deze periode hiermee worden opgevangen binnen het beschikbare
budget.
Risico’s
Opgemerkt wordt dat de uitvoering van het armoedebeleid een aantal risico’s met zich mee brengt,
te weten:
Autonome factoren
De mate waarin gebruik wordt gemaakt van de middelen uit het armoedebeleid is afhankelijk van
een aantal factoren waar wij niet directe invloed op hebben. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld de
ontwikkeling van de economische situatie, landelijke politieke keuzes die kunnen wijzigen
en mondiale aspecten. Zo zal de economie als gevolg van de coronacrisis op korte termijn in een
recessie geraken, stijgt de werkloosheid en wordt er meer beroep gedaan op sociale zekerheid.
Verder kan verwacht worden dat een deel van de werkende beroepsbevolking (tijdelijk) minder
inkomen heeft.
Aannames
In de berekeningen is gerekend met aannames over de omvang van de doelgroep en het gebruik van
de inkomensregelingen. Een risico is dat het daadwerkelijk gebruik van de inkomensregelingen
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hoger ligt dan geraamd en de kosten van het beleid hoger uitvallen dan berekend. Als blijkt dat er
sprake is van een groei van het bestand dan wel toename van het gebruik als gevolg van het
tegengaan niet-gebruik zal dit invloed hebben op de benodigde budgetten.
Open-eind karakter
De inkomensregelingen hebben een open-einde karakter hebben. Dat betekent dat de kosten en het
aantal gebruikers niet gelimiteerd zijn. Bij een hoger gebruik dan geraamd kan er dus een tekort
ontstaan op de beschikbare middelen en loopt de gemeente risico.
9. Communicatie
Via de gebruikelijke gemeentelijke communicatiekanalen zal worden bekend gemaakt dat het
‘Armoedebeleid gemeente Valkenburg aan de Geul 2021- 2024’ is vastgesteld.

10. Afwegingen en Advies
Wij adviseren u
-

het ‘Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024’ vast te stellen.
scenario 1 als uitgangspunt te hanteren voor wat betreft het voorkomen en het bestrijden van
reeds bestaande armoede.
Het benodigde bedrag over de periode 2021 t/m 2024 ad € 183.824 als volgt te financieren:
- De structurele middelen over de periode 2021 t/m 2024 ad € 25.717 per jaar in te zetten.
- De niet benutte middelen uit 2019 ad € 18.533 en 2020 ad € 25.717 te reserveren en in te
zetten. Begrotingstechnisch zal dit dan worden verwerkt door de overheveling (in 2020) van
het in 2019 gereserveerde budget vanuit de algemene dekkingsreserve naar de reserve sociaal
domein. Het in 2020 resterend budget wordt dan ook gereserveerd in de reserve sociaal
domein.
- Het restant benodigd bedrag over de periode 2021 t/m 2024 ad € 9.176,50 per jaar ten laste
te brengen van de taakstelling sociaal domein.

11. Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4

Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024
Inkomenseffectrapportage gemeente Valkenburg aan de Geul (2019)
Overzicht financiële consequenties scenario’s
Advies Adviesraad Sociaal Domein

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen
burgemeester
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 3 november 2020;
Gehoord de raadsadviescommissie sociaal domein de dato 23 november 2020;

Besluit:


Het ‘Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024’ vast te stellen.



Scenario 1 als uitgangspunt te hanteren voor wat betreft het voorkomen en het bestrijden van
reeds bestaande armoede.



Het benodigde bedrag over de periode 2021 t/m 2024 ad € 183.824 als volgt te financieren:





De structurele middelen over de periode 2021 t/m 2024 ad € 25.717 per jaar in te
zetten.
De niet benutte middelen uit 2019 ad € 18.533 en 2020 ad € 25.717 te reserveren en in
te zetten. Begrotingstechnisch zal dit dan worden verwerkt door de overheveling (in
2020) van het in 2019 gereserveerde budget vanuit de algemene dekkingsreserve naar
de reserve sociaal domein. Het in 2020 resterend budget wordt dan ook gereserveerd in
de reserve sociaal domein.
Het restant benodigd bedrag over de periode 2021 t/m 2024 ad € 9.176,50 per jaar ten
laste te brengen van de taakstelling sociaal domein.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 14 december 2020.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter
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