
                  

Motie   
 
 

Agendapunt 8 : Meedoenfonds 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 19 december 2019 

 

Inleiding: 

Het ondersteunen van mensen die onze zorg behoeven staat voorop. Iedereen moet kunnen 
participeren in de samenleving. Voor velen levert dit beperkingen op gelet op de beschikbare 
financiële middelen. Echter, bij een ruimhartig minimabeleid dreigt de zogenaamde armoedeval 
ervoor te zorgen dat het traject naar werk voor velen niet “aantrekkelijk is”. Simpel gezegd: je kunt 
het voor jezelf of gezin niet maken om aan het werk te gaan omdat je er in inkomen op 
achteruitgaat. In de gegeven omstandigheden kun je begrip hebben voor een dergelijke keuze 
waardoor de weg naar arbeidsparticipatie op zijn minst stagneert. De gemeente is niet voornemens 
uitvoering te geven aan de zogenaamde “armoedevalberekenaar” van Stimulanz, waardoor deze 
problematiek inzichtelijk wordt en op grond waarvan het huidige minimabeleid bijgesteld kan 
worden. De problematiek van de armoedeval blijft hierdoor bestaan.   

Het raadsvoorstel gaat alleen over het Meedoenfonds waardoor het niet mogelijk is op dit moment 
de bedragen en termijnen van de  Inkomenstoeslag aan te passen.  

 

Overwegende dat: 

- het Meedoenfonds en de  inkomenstoeslagen een  bijdrage leveren aan de 
maatschappelijke participatie; 

-  inkomensondersteunende maatregelen, naast toeslagen op het gebied van zorg, wonen 
etc. er voor kunnen zorgen dat er sprake kan zijn van de zgn. armoedeval; 

- de  participatie naar de arbeidsmarkt hierdoor kan stagneren; 

- bij een inkomen van 125% men meer besteedbaar inkomen heeft dan iemand met een 
inkomen van 100% van het minimumloon; 

- inwoners die langer dan 3 jaar een inkomen hebben op 100% van het minimumloon, deze 
inwoners substantiële bijdragen kunnen krijgen middels de zogenaamde inkomenstoeslag 
van resp. € 536 (gehuwden), € 480 (alleenstaande ouders), € 378 (alleenstaanden) en € 
54 voor inwonenden.  

- er hierdoor  inkomensongelijkheid ontstaat die zoveel mogelijk dient te worden 
voorkomen. 

 

Vraagt het College: 

- een onderzoek te doen naar de gevolgen van inkomensondersteunende maatregelen 
waarbij de gevolgen van de zogenaamde armoedeval inzichtelijk worden, waarbij 
mogelijk een rekentool genaamd “ armoedevalberekenaar” een rol kan spelen. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie(s) 
 
Gemeentebelangen Midden-Groningen                     D66 Midden-Groningen 
Markus Ploeger                                                       Gerard Renkema  

……………………                                                       …………………………. 



                  

 

   overgenomen 

De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van DATUM 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

Adriaan Hoogendoorn 

Voorzitter 

Mieke Bouwman 

Griffier 

 

 

 
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. 


