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Naar aanleiding van agendapunt nr 5 van de raadsagenda van 13 december 2018
Onderwerp:
Nota Minimabeleid 2019-2022
De raad van de gemeente Voorschoten in vergadering bijeen op 13 december 2018
van oordeel dat:
 het vaststellen van een Minimabeleid noodzakelijk is;
 inwoners die (langdurig) van een bestaansminimum moeten leven voldoende middelen
hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en financieel zelfredzaam zijn;
 deze groep(en) inwoners in staat moeten zijn in de samenleving te participeren.
Constateert dat:
 het door het college voorgestelde minimabeleid voor de periode 2019-2022 betekent, dat
budgetten herverdeeld worden met als doel een evenwichtigere en eerlijkere verdeling van
middelen te bewerkstelligen;
 de bestedingsruimte van de minima sinds 2016 als gevolg van rijksbeleid (sterk) lijkt af te
nemen;
 de huurtoeslag en de zorgtoeslag niet geheel gecompenseerd worden;
 de energiebelasting de laatste jaren is toegenomen en vanaf 2019 wederom toeneemt;
 per 1 januari 2019 het lage BTW-tarief van 6 naar 9 procent wordt verhoogd;
 er onvoldoende inzicht is of de minima voldoende middelen krijgen om financieel
zelfstandig te zijn en voldoende aan de maatschappij kunnen deelnemen;
 meer inzicht nodig is om hierover gefundeerde uitspraken te doen;
 de raad via de Kadernota 2019 middelen vrij moet spelen om het beoogde beleid structureel
te kunnen uitvoeren.
verzoekt het college uiterlijk in de maand mei van 2019 inzicht te verschaffen in de sinds 2017 door
de overheid genomen lastenverlichtingsmaatregelen en lastenverzwaringen voor de doelgroepen
zoals genoemd op pagina 5 van het Minimabeleid 2019-2022 toegevoegd met de groep éénouder
gezinnen, met als doel een beeld te krijgen of de gemeente Voorschoten voldoende middelen
beschikbaar stelt om onze minima in hun levensonderhoud te kunnen laten voorzien, financieel
zelfredzaam zijn en in de samenleving kunnen participeren.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
Fractie ONS Voorschoten, Glenn Zeelt
Fractie CDA, Mark van Oostrum
Fractie PvdA, Ad de Graaf
Fractie SP, Erik Maassen
Aantekening griffier:

MOTIE
090

Deze motie wordt verworpen met de stemmen van ONS, SP, PvdA en CDA voor (8) en de stemmen
van VVD, D66, GL en Van Herk tegen (11).

