
GROEN & PARTIJ VAN DE ARBEID 

Motie: Nieuw perspectief Armoedeagenda 

De raad, bijeen op 18 juli 2016 bij de behandeling van moties vreemd aan de agenda, terzake de 

raadsbrief "Voorbereiding MJPB 2017-2020: een tussenstand" . 

Constaterende dat: 

• Het college van burgemeester en wethouders eerder voorstelde om kwijtschelding afvalstoffenheffing 

voor minima gedeeltelijk af te schaffen; 

• Er een onderzoek gaande is naar de gevolgen van de gedeeltelijke afschaffing kwijtschelding 

afvalstoffenheffing; 

• Het college de raad eind juni informeerde dat de financiële ruimte voor de gemeente toeneemt; 

Overwegende dat: 

• Het onduidelijk is wat de financiële gevolgen van het voorstel van het college de kwijtschelding 

afvalstoffenheffing gedeeltelijk af te schaffen zijn voor minima, maar dat zij er in elk geval op 

achteruit gaan; 

• Gedeeltelijke afschaffing van de kwijtschelding afvalstoffenheffing bij kan dragen aan het principe 'de 

vervuiler betaalt', maar alleen wenselijk is als minima gecompenseerd worden in budget; 

Verzoekt het college: 

In de MJPB 2017-2021 het armoedebudget per 2018 aan te vullen zodat inkomsten en uitgaven van de 

armoedeagenda weer in balans komen en dit te dekken uit de onlangs ontstane financiële ruimte voor de 

gemeente. Daarmee het tekort van € 761.000,- op het armoedebudget weg te werken, en de discussie en het 

onderzoek rond de gedeeltelijke afschaffing kwijtschelding als bezuinigingsmaatregel te beëindigen . 
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Voor 11 Motie "Nieuw perspectief Armoedeagenda" (1 6M90) 
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