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O n d e r w e r p : M in imabe le id (VJR pag. 111) 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 04-07-2016 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. de algemene doelgroep van het minimabeleid inwoners betreft die een inkomen 

hebben tot maximaal 110% van het sociaal minimum loon; 
2. het collegeprogramma aangeeft dat de norm van 110% kan worden herzien en 

naar boven bijgesteld bij positief financieel resultaat; 
3. het minimabeleid in 2016 nog wordt geëvalueerd (pag. 11 VJR), 

van mening dat 
1. dat het resultaat van 2015 aanleiding is om de minima-doelgroep te herzien en uit 

te gaan van 120% van het sociaal minimum loon; 
2. de toegevoegde waarde is de vermindering van de armoedeval en vergroting van 

de zelfredzaamheid en eigen kracht van minima; 
3. bij de evaluatie van het minimabeleid een duidelijke doelstelling kan worden 

meegegeven aangaande aanpassing van het percentage van 110%, 

draagt het college op 
bij de evaluatie van het minimabeleid uitdrukkelijk het streven te benoemen om 
de 110% te evalueren in relatie tot een op 120% gebaseerd minimabeleid 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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M. Uitdewilligen 
W.J. Veendrick 
J.C.M. Goos 
B.H. Reussing 
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