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U P V D A Midden-Groningen 

Motie Kwijtschelding mogelijk maken voor de kosten van een ID kaart voor jongeren van 14 t /m 
17 jaar 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 1 november 2018 

Overwegende dat: 

de ID kaart voor iedereen vanaf 14 jaar een verplicht document is en daarmee ook voor 
mensen met een minimuminkomen een onontkoombare kostenpost. 
de kwijtscheldingsregeling in onze gemeente van toepassing is op de andere 
onontkoombare belastingen. 
kwijtschelding voor de ID kaart zodoende een voor de hand liggende en logische 
consequentie is van het gemeentelijke beleid 
de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer een regeling kende waarbij kwijtschelding 
verleend werd voor de aanschaf van de eerste verplichte ID kaart voor kinderen in gezinnen 
met een minimum inkomen. 
bedoelde regeling bij de vorming van de gemeente Midden-Groningen stilzwijgend bli jkt te 
zijn opgeheven. 
uitgangspunt bij de harmonisatie van minimaregelingen was dat de regeling gehanteerd 
wordt die het beste is voor de doelgroep van het minimabeleid 
het kindpakket dat is ondergebracht in het meedoen fonds van de gemeente Midden-
Groningen de mogelijkheid biedt om de ID kaart hier onder te brengen. 
financiering hiermee kostenneutraal is omdat in de dekking is voorzien. 

Verzoekt het college 

ingaande 2019 leges voor de eerste aanschaf van een ID kaart voor jongeren van 14 t / m 17 
jaar onder te brengen in het kindpakket en daarmee onder het meedoen fonds te laten 
vallen. 
dit te verwerken in de verordening Meedoen fonds Midden-Groningen 2019-2023. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Slochteren, 1 november 2018 
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Motie: 
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek 
wordt uitgesproken. 

Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden 
ingediend. 


