
    

Motie: besteding armoedebudget (Klijnsmagelden)

De Raad van de gemeente Maassluis, in vergadering bijeen op 11 november 2015, 
overwegende,

• dat het kabinet Rutte-Asscher de gemeenten extra beleidsvrijheid en 100 miljoen extra heeft 
gegeven om via de bijzondere bijstand armoede te bestrijden; 

• dat de raad eind 2013 een pakket heeft vastgesteld ter besteding van die gelden, met onder meer 
het door de raad gevraagde kindpakket;

• ouders met een laag inkomen en kinderen van 16 en 17 jaar die een mbo-opleiding volgen sinds 1
augustus 2015 geen tegemoetkoming schoolkosten meer ontvangen op grond van de Wet 
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos);

• dat voor een deel van die gelden (ruim 80.000 euro) nog geen doel is bepaald en nu er geld over 
dreigt te blijven dat voor de mensen is bedoeld die in armoede leven;

• dat nav het coalitieakkoord er in april 2015 een ‘sociaal beraad’ is geweest, maar dat dat nog niet 
heeft geleid tot voorstellen tot besteding van die armoedegelden; 

• dat er nav een eerdere motie door het NIBUD een uitgebreid onderzoek is gedaan: de minima 
effect rapportage (MER) waaruit blijkt dat vooral gezinnen met (oudere) kinderen op geen van de 
onderzochte inkomensniveaus (100, 110 en 120% van de bijstandsnorm) lukt het basispakket te 
betalen en men maandelijks zo’n 200 tot 400 euro te kort komt om gewoon mee te kunnen doen in
de samenleving; 

• dat er in de minima effect rapportage diverse aanbevelingen worden gedaan, die nog niet zijn  
verwerkt in aanpassingen van beleid;

Spreekt als zijn mening uit; 
• dat deze groep inwoners zo snel mogelijk extra ondersteund moet worden door de gemeente 

voordat er onherstelbare financiële situaties ontstaan;
• een aantal aanbevelingen in de rapportage voortvarend opgepakt zouden kunnen worden om de 

meest in het nauw komende huishoudens te ondersteunen. 
• elk kind in Maassluis een passende opleiding hoort te kunnen volgen en voorkomen moet worden 

dat kinderen niet voor een opleiding kunnen kiezen, of hun opleiding niet af kunnen maken omdat 
de kosten te hoog zijn voor de ouders;

verzoekt het college, 
• de raad voor 1 januari 2016 te informeren hoe de door het rijk verstrekte armoedegelden zo 

effectief mogelijk ingezet kunnen worden om die huishoudens financieel ondersteunen, die 
volgens de Minima Effect Rapportage het meeste geld tekort komen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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