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MOTIE
Betreft: Vast ijkpunt voor de Minima-effectrapportage.
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 3 juli 2017.
Aan de orde: Voorjaarsstukken/ perspectiefnota.

Overwegende dat:
•
•
•
•

Het Nibud (het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) een onafhankelijke stichting is.
Dit instituut voor gemeenten de Minima-effectrapportage kan opstellen.
Dit rapport meer inzicht geeft in effect en bereik van het armoedebeleid van een gemeente.
Zwolle in 2015 dit onderzoek heeft laten uitvoeren.

Van mening dat:
•
•
•
•
•
•
•
•

De Minima-effectrapportage gemeente Zwolle 2015 een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de
beoordeling van de effecten en het bereik van armoederegelingen in onze stad.
Dit tevens een goede doorkijk gaf in het huishoudboekje van diverse huishoudsamenstellingen.
Zowel de ambtelijke organisatie, het college als de raad hiermee hun voordeel deden in het
controleren, ontwikkelen en/of bijstellen van beleid.
Deze rapportage een goede aanvulling is op de armoedemonitor.
Deze rapportage ook los van de armoedemonitor waarde heeft voor de ambtelijke organisatie, het
college, de gemeenteraad en bijvoorbeeld de participatieraad of andere partners in de stad.
College en raad bij voortduring waakzaam moeten zijn op armoede en het effect van de regelingen
in onze stad.
Een goed armoedebeleid het verschil maakt tussen uitzichtloosheid en perspectief op een goede
toekomst.
Deze rapportage van een onafhankelijke stichting daarmee een vast ijkpunt in de gemeente Zwolle
verdient.

De Zwolse raad spreekt uit:
•
•
•

Dat een (nieuw) college een Minima-effectrapportage laat uitvoeren in het jaar dat het aan is
getreden.
Dit met een hogere regelmaat kan worden uitgevoerd door het college indien sociale en/of
economische omstandigheden en ontwikkelingen dit wenselijk maken.
Dat van het 1 e opsommingsteken slechts in uitzonderlijke omstandigheden wordt afgeweken (*).

En gaat over tot de orde van de dag.
de fractie van de SP;

PvdA

---

