
   

M O T I E  2022-09-
Onderwerp: Armoede rijst de pan uit, alle hens aan dek!

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 19 september 2021
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. we in een historische koopkrachtcrisis zitten, waarbij gemiddeld de koopkracht dit jaar al 7% 

terugvalt (CPB cMEV augustusraming), waarbij het CPB ook wijst op grote verschillen tussen 
huishoudens;

2. het CPB becijfert dat er volgend jaar in Nederland 350.000 armen bijkomen1;
3. gemeenten, door een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), sinds 

2021 verplicht zijn inwoners met betalingsachterstanden vroegtijdig te benaderen met een 
aanbod voor schuldhulpverlening. Gemeenten ontvangen hiervoor signalen van 
betalingsachterstanden van energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, zorgverzekeraars en 
woningverhuurders;

4. het college de wet aan het implementeren is en dit ook stapsgewijs oppakt en onze eerdere 
schriftelijke vragen hierover uitgebreid heeft beantwoord2,

van mening dat
1. de aantallen signalen de pan zullen uitrijzen door de ongekende koopkrachtcrisis en de 

raming die het college nu hanteert voor het aantal ontvangen signalen te laag is, blijkens de 
recente armoede- en inflatiecijfers;

2. het daarom alle hens aan dek is: we moeten er op gericht zijn om zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk 1 november a.s., signalen van alle vaste lastenpartners te ontvangen, te verwerken en
een aanbod te doen aan onze inwoners, ondanks de verwachte toename in aantallen 
signalen. Prioriteit en capaciteit hiervoor is uitermate urgent;

3. het door de koopkrachtcrisis geen normale situatie is, waardoor tijd ontbreekt voor het opdoen
van ervaringen, opdoen van leereffecten en gaandeweg aanpassen van het proces van 
vroegsignalering; er is nu een directe en volwaardige aanpak nodig,

verzoekt het college
1. te borgen dat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 november a.s., signalen van alle vaste 

lastenpartners ontvangen, verwerkt en adequaat opgevolgd worden;
2. zo nodig een begrotingswijziging voor te leggen aan de raad
3. de raad eind november te rapporteren, inclusief cijfers, van de ontvangen signalen over 2022 

en wijze van opvolging hiervan en een vooruitblik naar 2023

en gaat over tot de orde van de dag.

1 Zie voor de volledige CPB cMEV augustusraming https://www.cpb.nl/augustusraming-2022 
2 Zie de op 22 juni 2022 beantwoorde vragen van ChristenUnie-SGP.
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