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Deze mo t i e hee f t be t rekk ing op voo rs te l nr. 518649 
O n d e r w e r p : NJR - oormerken extra budget minimabeleid 2018 

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; 

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. in de decemberrapportage o.a. de overhevelingen naar het nieuwe jaar worden 

vastgesteld; 

van mening dat 
het extra budget wel vastgehouden dient te worden voor het nieuwe minimabeleid 
ondanks de vertraging van de evaluatie en eventuele aanpassing ervan, 

verzoekt het college 
het restant van het budget van het minimabeleid geoormerkt over te hevelen naar het 
nieuwe jaar en dat zichtbaar te maken in de decemberrapportage 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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