
PvdA - NOP
AMENDEMENT 2022-11-6f

Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 22.0001627
Onderwerp: PB - Verruiming ondersteuning bij armoede en schulden

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 14 november 2022
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de Programmabegroting 2023-2026 ter besluitvorming voorligt;
2. we de landelijke regelingen ter compensatie van koopkrachtverlies en energiearmoede 

uitvoeren;
3. bij de inkomensregelingen ook het gemeentelijke armoedebeleid hoort, zoals bijzondere 

bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen;
4. de Participatiewet, waaronder de bijstandsuitkering en bijzondere bijstand, mogelijkheden 

biedt voor verruiming van ondersteuning, binnen naar de grenzen van de wet,

van mening dat
1. door de inflatie, de prijzen van de boodschappen en de energiecrisis, meer inwoners en 

gezinnen in de financiële problemen komen;
2. naast de landelijke inkomensregelingen ook lokale regelingen mogelijkheden bieden tot 

ondersteuning;
3. we niet de hardheidsclausule in de Participatiewet moeten toepassen, maar uitgaan van de 

menselijke maat: mens voor de euro’s;
4. boetes en kortingen op de uitkering inwoners alleen maar verder in geldproblemen brengen 

en opbouw van schulden kan veroorzaken;
5. meerdere gemeenten (o.a. Amsterdam en Enschede) het principe van maatwerk toepassen, 

met onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden;
6. toenemende armoede, met als mogelijk gevolg oplopende schulden, de gemeente voor 

steeds hogere kosten stelt,

besluit de tekst van pag. 82 van de begroting als volgt gewijzigd vast te stellen:______
1.13 We onderzoeken oplossingen die de armoedeval binnen gemeentelijke regelingen!
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Gezond leven is ook leven zonder financiële zorgen. Ook daar zetten we ons voor in. Werk is de 
motor naar zelfstandigheid. Het zorgt voor binding met de samenleving en voor inkomen. Daarom 
stimuleren wij inwoners om te gaan werken. -In Begin 2023 onderzoeken we mogelijkheden om het 
'armoedevaleffect' van onze eigen gemeentelijke regelingen te verkleinen. Want werk moet lonen.
Verder onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn voor het verruimen van ondersteuning 
binnen de grenzen van de Participatiewet en leggen we de gemeenteraad eerste helft 2023 een 
nieuwe nota ‘Armoede en schulden’ ter besluitvorming voor.
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