
 

Motie 32. Terugdraaien bezuiniging Meedoenfonds 
 

 

Onderwerp: terugdraaien bezuiniging Meedoenfonds 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 4 november 2021. 

 

Constaterende dat: 

- De raad in 2019 de bijdrage, voor volwassenen, verlaagd heeft naar 125 euro per jaar. 

- Het recente rapport van de Rekenkamercommissie een aantal cijfers op een rij heeft gezet. 

Midden-Groningen heeft aanzienlijk meer huishoudens onder de lage inkomensgrens dan het 

landelijk gemiddelde, meer huishoudens met een bijstandsuitkering, meer inwoners met 

problematische schulden en een gemiddeld duidelijk lagere koopkracht. 

- Het Meedoenfonds bedoeld is om inwoners van Midden-Groningen die op het minimum leven 

mee te kunnen laten doen aan het openbare leven. 

- Deze groep mensen door de verlaging van het Meedoenfonds hierin beperkt worden 

- De kosten ongeveer 100.000 euro bedragen. 

Is van mening dat:  

- Het verkleinen van de ongelijkheid in de gemeente hét belangrijkste zou moeten zijn voor 

de komende jaren. We beseffen terdege dat de gemeente al het nodige doet met het onder 

andere het minimabeleid, de schuldhulpverlening en de sociale teams. En we zijn blij met 

de ruime aandacht die er is voor het creëren van kansengelijkheid bij de NPG-projecten. 

Maar wat ons betreft gaat er nog een schep bovenop. 

- Het terugdraaien van de bezuiniging op het Meedoenfonds hieraan een bijdrage levert. 

Draagt het college op: 

- Het Meedoenfonds te verhogen met 100.000 euro. 

 

En gaat over tot de orde van dag. 

 

Hoogezand, 4 november 2021 

 

Namens de fractie van de SP  

 

Han van der Vlist 

                                  

 

   overgenomen 

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

                                verworpen                                                

 

 



 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2021 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 
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. 


