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MOTIE 
 

Onderwerp: Actueel armoede-/minimabeleid  
 
Behorende bij Raadsvoorstel Programmabegroting 2023 hoofdstuk 2 Het Programmaplan 
programma 6 Sociaal domein  

 

Naar aanleiding van agendapunt nummer: VII- 44 

 
De gemeenteraad van Simpelveld in vergadering bijeen op 3 november 2022 
 
Gelet op artikel 33 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad. 
 
Gehoord de beraadslaging, 
 

Toelichting: (indien van toepassing)  
 

 

Constaterende dat: 

• De prijzen voor essentiële levensbehoeften het afgelopen jaar enorm zijn gestegen; 

• De geharmoniseerde consumentenprijsindex laat zien dat de inflatie in augustus 2022 
met 13,6% is gestegen ten opzichte van augustus 2021; 

• Er inwoners zijn die nu reeds financieel vastzitten zonder dat zij enig idee hebben hoe 
ze daaruit moeten komen; 

• Langdurige armoede leidt tot afkeer en zelfs ontwrichting van de maatschappij; 

• In de Jeugdgezondheidszorg op basis van diverse onderzoeken blijkt dat kinderen en 
jongeren uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status bijna twee keer zoveel 
kans hebben om een psychosociaal probleem te ontwikkelen dan leeftijdsgenoten met 
een hogere sociaaleconomische status; 

• Mensen met een lage sociaaleconomische status hebben een lagere 
levensverwachting en leven minder lang in goede gezondheid; 

• Dit tot aanzienlijke maatschappelijke kosten leidt; 

• Dit alles zeer slecht is voor de cohesie zeker in een kleine gemeenschap als de onze; 

• In 2022 de nota minimabeleid samen met de gemeenten Voerendaal en Beekdaelen, 
ISD Kompas en de adviesraden van de genoemde gemeenten is herijkt; 

• Het college het voornemen heeft om eind 2022 die ‘herijking van het minimabeleid’ aan 
de gemeenteraad ter besluitvorming zal worden voorgelegd. 

 

Overwegende dat: 

• Dat huidige maatregelen nog onvoldoende zijn en voor een aantal mensen mogelijk 
zelfs te laat komen; 

• Het niet voor de hand ligt dat de gevolgen van zowel de extreem verhoogde 
energiekosten alsmede de huidige inflatie zijn meegenomen in de herijking;  

• We gezien de gevolgen van armoede niet moeten wachten totdat mensen in de 
schuldhulpverlening terecht komen, of hier zelfs uit dreigen te vallen, maar preventief 
handelen. 
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Verzoekt het college: 

• De hiervoor genoemde constateringen en overwegingen (alsnog) meeneemt in het 
herijkte minimabeleid; 

• Als uitgangspunt te hanteren dat we niet moeten wachten totdat mensen in de 
schuldhulpverlening terecht komen, of hier zelfs uit dreigen te vallen, maar preventief 
handelen als basis hanteren; 

• Voor mensen die reeds in schuldhulpverlening zitten, vaststellen welke ondersteuning 
er nodig is om herhaling te voorkomen; 

• Indien dit op korte termijn niet mogelijk is om op te nemen in het herijkte beleid, 
besluitvorming uit te stellen of aan te geven wanneer aanpassingen van de huidige 
situatie kunnen worden verwerkt in een geactualiseerd beleid; 

• Dit gezien de urgentie de benodigde wijzigingen voor het komende zomerreces voor 
besluitvorming aan de gemeenteraad zal voorleggen.   

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Naam en ondertekening: 
 
 
 
 
Robert Honings 
SAMEN1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invullen door de griffier 

VOOR 
 

TEGEN 
 

RESULTAAT 
 

 


