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Deze mot ie hee f t be t rekk ing op voo rs te l nr. 5 1 8 6 4 9 
O n d e r w e r p : NJR - donatie st. Leergeld 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13-11-2017, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. in het coalitieakkoord het volgende staat: 'We willen dat het geld dat beschikbaar 

wordt gesteld vanuit het Rijk voor de bestrijding van armoede aan dat doel wordt 
besteed; Als inkomensgrens gaan we uit van 110%. Verruiming van deze grens is 
te overwegen als er financiële ruimte voor is'. 

2. in maart 2016 een motie is aangenomen om het minimabeleid te evalueren en 
eventueel aan te passen; 

3. in de begroting van 2017 een extra bedrag van € 367.000 is toegevoegd aan het 
minimabeleid; 

4. het nieuwe minimabeleid op zich laat wachten (2 e kwartaal 2018); 
5. de Mee(r)doen bon bijvoorbeeld niet is verhoogd; 

van mening dat 
1. Stichting Leergeld goed werk verricht voor kinderen in armoede; 
2. de gemeente toch alvast iets kan doen voor kinderen in armoede door een donatie 

aan St. Leergeld te geven; 
3. dat met een donatie iets vergoed wordt van het nog steeds niet aangepaste 

beleid, 

verzoekt het college 
een donatie van € 2.500 over te maken aan st. Leergeld en dit te bekostigen uit het 
extra bedrag van € 367.000 

en gaat over tot de orde van de dag 

Ondertekening en naam: 
De fractie(s) van: 
SP 

Naam: 
Tjitske Hoekstra 

Voor: 

Tegen: C ^ f l c u . S ^ f ; P u , v/viD; o » o s , { l a A A L ; 
Besluit gemeenteraad: Aangenomea/ verworpen 4 ^ 



Motie 2017-11-08a, donatie Stichting Leergeld (SP) 

M. Uitdewilligen 

W J . Veendrick 

J.C.M. Goos 

B.H. Reussing 

T.P.R. Groen 

F.P.J. von Erp 

J . van der Boom 

Christenunie SGP 

H. van Keulen 

H.J. Lambregtse 

J . Simonse 

T.J. van Dijk 

J.W. Simonse 

T. Tuinenga 

E. van Elk 

T. van Steen 

P 
B. Wielenga 

W.P. Keur 

E. Lindenbergh 

SP. 
T.G. Hoekstra 

J.L.M. Nijholt 

M. Dekker 

Voor: 4 Tegen: 25 Totaal: 29 

ONS Noordooslpolder 
i In / . r- euwf s.i'-ipnli vnii; 

L.H.M. Lammers 

S. Werkman 

A.D. van de Beek 
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R. van der Velde 

H.M. Hekkenberg 

J.M. van de Velde 

G.P.F. Vilé 

T. Nijdam 
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