Nr. IX
Motie eenmalige uitkering
De gemeenteraad van Harderwijk, bijeen in de openbare vergadering op 9 november 2017,
Constaterende dat:







Volgens de monitor sociaal domein (www.waarstaatjegemeente.nl) 4,5% van de
huishoudens in de gemeente Harderwijk rond moet komen van een
bijstandsuitkering;
Het gaat om ongeveer 900 huishoudens;
Deze huishoudens geen ruimte hebben om iets extra’s te doen;
Er ook huishoudens zijn zonder uitkering die moeten leven van een inkomen onder
120% van de bijstandsnorm
De gemeente een zorgplicht heeft voor minima in Harderwijk

Overwegende dat:




De gemeente veel beleidsruimte heeft voor de uitvoering van het armoedebeleid;
De gemeente de afgelopen jaren een ruim overschot op de begroting heeft;
Het goed is als ook inwoners die weinig te besteden hebben hiervan profiteren;



De gemeente de mogelijkheid heeft op grond van artikel 149 van de gemeentewet
inkomensondersteunende maatregelen te nemen die als doel heeft de
(maatschappelijke) participatie van mensen te vergroten;



De eenmalige uitkering waar deze motie toe oproept daar onderdeel van kan
uitmaken.

Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Een verordening op grond van artikel 149 gemeentewet op te stellen die het mogelijk
maakt een declaratiefonds in te stellen wat dient de participatie van de doelgroep te
bevorderen;
Deze verordening voor het eind van 2017 aan de raad voor te leggen;
Daarna een extra toelage beschikbaar te stellen aan huishoudens die in 2017 een
inkomen hadden gelijk aan of lager dan 120% van de geldende bijstandsnorm: in
concreto 100 euro beschikbaar te stellen naar rato aantal leden (volwassenen en
kinderen tot 18 jaar) die van dat minimuminkomen moeten rondkomen;
De uitvoering te laten regelen door de Sociale Dienst Veluwerand vergelijkbaar met
de uitvoering in de gemeente Ermelo;
Actief te communiceren dat deze middelen beschikbaar zijn voor participatie;
De kosten hiervoor te dekken uit de algemene middelen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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