Amendement
Voorstel nr. 08.

Harmonisatie minimabeleid

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2018

Overwegende dat:


In het coalitieakkoord is opgenomen dat in het kader van het minimabeleid de diverse
participatie-. stimulerings- c.q. activeringsfondsen etc. geharmoniseerd moeten worden en
dat tot de doelgroep behoren de inwoners met een inkomen tot 125%;
Dit negatieve effecten kan hebben voor de toetreding/begeleiding tot de arbeidsmarkt voor
een gedeelte van deze doelgroep o.a. door wat genoemd armoedeval en werkloosheidsval;
Het College van B&W desondanks voorstelt op grond van het coalitieakkoord een fonds
Meedoen in te stellen waarin een inkomensgrens is aangegeven van 125%;
Uit de beraadslagingen in commissieverband blijkt dat er sprake is van een groot draagvlak
voor dit voorstel;
In het coalitieakkoord is tevens aangegeven dat iedereen meetelt en dat van iedereen een
bijdrage mag worden verwacht in o.a. de leefbaarheid etc.






Stelt vast:




dat het Meedoen fonds het alleen maar heeft over “rechten” van de doelgroep en er geen
enkele maatschappelijke verplichting tegenover staat;
het redelijk is dat dat de doelgroep “binnen haar mogelijkheden” een tegenprestatie levert
zoals o.a. verwoord in de Participatiewet.
Dat Meedoen ook Meer doen betekent.

Stelt voor bij de besluitvorming van het raadsvoorstel Minimabeleid bij het onderdeel Meedoen
fonds de volgende punten toe te voegen:
-

aan de uitkering op grond van het Meedoen Fonds de voorwaarde te verbinden dat men, voor
zover men daartoe in staat is, als tegenprestatie maatschappelijke nuttige taken vervult in de
meest brede zin van het woord.

-

dat, voordat het Meedoen Fonds per 1-1-2019 in werking treedt, dit nader in een regeling wordt
geformaliseerd en aan de Raad ter vaststelling wordt voorgelegd.

Slochteren, 5 juli 2018
Namens de fractie (s)
Gemeentebelangen Midden-Groningen

De motie is

overgenomen
aangenomen
verworpen

met

stemverhouding ….. : …….

fracties voor:
fracties tegen:
……….…………………., griffier.
Amendement::
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden
opgenomen.
Subamendement:
Voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het
amendement, waarop het betrekking heeft.
Wijze van indienen van een amendement:
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden
ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een
mondelinge indiening kan worden volstaan.

