Motie om m.b.t. het armoedebeleid, te kiezen voor scenario 4 in de plaats van een van de 3
door het college gepresenteerde scenario's
De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 22 februari 2021
In aanmerking nemende dat
• wij als gemeentebestuur de taak op ons hebben genomen om onderwerpen, die ons welzijn
bepalen, te beschermen en daar waar ruimte voor verbetering is, ernaar te streven om die
verbeteringen te realiseren
• één van de afzonderlijke taken hiervan, vooral ook het bestrijden van armoede is,
• wij in een rijk land leven en in een periode van een gemiddeld hoge welvaart
• dit helaas niet voor iedereen geldt
• het college daarom een voorstel doet om armoede te bestrijden waarbij is ingezet op 4 pijlers om
dit te realiseren, te weten
pijler 1 - Preventie en vroegsignalerin
pijler 2 - Armoede mag geen belemmering zijn voor de ontwikkelkansen van kindere
pijler 3 - Bevorderen gebruik gemeentelijke inkomensregeling / extra faciliteite
pijler 4 - Armoede en Coron
Overwegende dat
• onze inspanningen zich, bij het bestrijden van armoede, vooral moeten richten op een groeiende
mate van zelfredzaamheid
• het echter niet zo mag zijn dat kinderen, tijdens dit traject, ernstig worden beperkt in hun
mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten die betrekking hebben op hun ontwikkeling en
hun sociale leven,
• het college 3 scenario's presenteert die zich richten op 4 gemeentelijke inkomensregelingen, te
weten:
A. Tegemoetkoming aanvullende zorgverzekerin
B. Declaratieregeling maatschappelijke participati
C. Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Limbur
D. Stichting Leergel
wij
er
een vierde scenario aan hebben toegevoegd dat volgens ons ook werkelijk zal bijdragen
•
aan de stappen die gezet moeten worden om de gestelde doelen te bereiken
dragen wij het college van burgemeester en wethouders op om
Te kiezen voor de optie die wij "scenario 4" hebben genoemd, waarbij de inkomensgrens WSM
m.b.t. de inkomensregelingen A en B wordt verhoogd naar 120% en m.b.t. de regelingen C en D
naar 130%

Getekend namens de Valkenburgse VVD
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