MOTIE 2018-10-21
Onderwerp: Armoedebeleid / Meedoenregeling
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 1 okt. 2018
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. bij het invoeren van de Zwemslagregeling is toegezegd dat de overige maatregelen
binnen Krachtig tegen Armoede integraal zouden worden aangeboden;
2. deze toezegging herhaald is door het college tijdens de raadsvergadering in juli
2018;
3. deze toezegging tijdens de commissievergadering d.d. 17 september 2018 is
ingetrokken;
4. preventie één van de zeven uitgangspunten is van de Ontwikkelagenda Krachtig
tegen Armoede;
5. tijdens de commissievergadering de monitoring op de effecten van de nog in
ontwikkeling zijnde maatregelen en het geheel van alle maatregelen tezamen nog
niet is vormgegeven,
van mening dat
1. het pakket van maatregelen Krachtig tegen Armoede pas goed beoordeeld kan
worden als het pakket integraal wordt aangeboden, zowel als het gaat om
inhoudelijke afwegingen als financiële keuzes binnen het beschikbare budget;
2. bij de reeds ontwikkelde regelingen (zwemslag en meedoenregeling) en de nog in
ontwikkeling zijnde regelingen door de diverse werktafels geen/onvoldoende
preventieve maatregelingen zijn opgenomen;
3. het noodzakelijk is om binnen het beleid Krachtig tegen Armoede de effecten van
de afzonderlijke maatregelen en het pakket van de maatregelen in haar geheel te
monitoren,
draagt het college op
1. de nog in ontwikkeling zijnde beleidsmaatregelen Krachtig tegen Armoede
integraal aan te bieden aan de raad;
2. bij het nog te ontwikkelen beleid Krachtig tegen Armoede nadrukkelijk in te zetten
op preventieve maatregelen;
3. de monitoring van de effectiviteit van de afzonderlijke maatregelen en het pakket
van maatregelen in haar geheel op te nemen bij de nog in ontwikkeling zijnde
beleid binnen Krachtig tegen Armoede
en gaat over tot de orde van de dag.
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