
   

M O T I E  

Onderwerp: Inkomensgrens armoedebeleid naar 130%

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2022,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. dat door de crisis de armoede in Nederland en in de Noordoostpolder toenemen, waardoor er 

steeds meer mensen niet kunnen rondkomen en meedoen aan de samenleving;
2. dat het belangrijk is dat die mensen kunnen blijven meedoen ondanks hun inkomen;
3. dat daar nog geen budget voor beschikbaar is gesteld.

van mening dat
1. we als gemeente actief moeten inzetten om armoede tegen te gaan en mensen daar waar kan

vroegtijdig te ondersteunen;
2. iedereen mee telt in Noordoostpolder en dat ook alle kinderen zich moeten kunnen ontplooien;
3. we de inkomensgrens moeten verhogen van 120% naar 130%, zodat meer mensen gebruik 

kunnen maken van de regelingen zoals we die in de Noordoostpolder hebben;
4. het nu ondersteunen van deze groep een preventieve werking heeft op de toekomst;
5. er voldoende budget in de begroting moet worden opgenomen om dit te kunnen bekostigen,

verzoekt het college
1. om de inkomensgrens armoedebeleid zo snel mogelijk te verhogen van 120% naar 130%, 

maar in ieder geval per 1 januari 2023;
2. in de Programmabegroting 2023 – 2026 voldoende c.q. extra budget op te nemen om hier 

uitvoering aan te kunnen geven;
3. in de tussenliggende periode de Meedoen-regeling ruimhartiger toe te passen, zodat kinderen 

niet de dupe worden van de huidige crisis

en gaat over tot de orde van de dag.
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