
GROENLINKS 
Hellevoetsluis   

 

Motie openstellen minima regelingen tot 120 resp. 130% van minimum 
 

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 7 november 2019, 
aan de orde zijnde agendapunt 4, vaststellen begroting 2020 -2023 Gemeente 
Hellevoetsluis (20190582) 

 
 

Overwegende dat: 
 

- onderzoeken een armoedeval laten zien bij mensen met een inkomen van 
110% tot 130% van de bijstandsnorm 

- de armoedeval betekent dat het financieel vaak niet aantrekkelijk is om 

vanuit de participatiewet aan de slag te gaan omdat het eventueel hogere 
inkomen leidt tot een vermindering van toeslagen en van allerlei 

tegemoetkomingen uit minimaregelingen 
- dat ook in de rapportage van het rekenkameronderzoek naar het 

armoedebeleid de groep inwoners met een inkomen net boven 110% zeer 

kwetsbaar  wordt genoemd 
- dat de gemeente er, gezien de recent uitgekomen participatienota, veel 

belang aan hecht dat participatiewet gerechtigden aan het werk gaan 
- de ontwikkeling van kinderen met ouders in deze inkomenscategorie nadelig 

beïnvloedt wordt door deze armoedeval 

- langdurig te moeten rondkomen van een inkomen waarmee vrijwel uitsluitend 
aan de meest basale levensbehoeftes kan voorzien, een wissel trekt op het 

persoonlijk welzijn, vaak leidt tot sociale uitsluiting en ook vaak leidt tot 
onderdrukte of openlijke spanningen in gezinnen 

- de  mogelijkheden van de gemeente om wat aan de armoedeval te doen 

liggen in de gemeentelijke minimaregelingen 
- ondanks een optimaal participatietraject er toch een groep zal blijven met een 

laag inkomen 
 
Is van mening dat : 

 
- er volop ingezet moet worden op vergroten van de mogelijkheden van 

participatiewetgerechtigden om aan het werk te gaan en te blijven  
- de gemeente dan ook alles moet doen wat in haar vermogen ligt om de 

armoedeval te beperken 

- het vangnet voor hen die niet aan het werk komen of anderszins een laag 
inkomen hebben/houden van essentieel belang is. 

 
Verzoekt het college: 
 

de minimaregelingen voor volwassenen open te stellen voor inwoners met een 
inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en het kindpakket voor inwoners met 

een inkomen tot 130 % van de bijstandsnorm en de financiële gevolgen hiervan  
mee te nemen bij de begroting 2020. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Getekend: Fractie   GroenLinks                 PvdA 
 

    B. Verschoor   D. Dankaart 


