
      

 

 

 

 

Motie bijzondere bijstand      Motie 15 

 

De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op 7 november 2013 ter bespreking van de Programmabegroting 

2014-2017 

Constaterende dat 

• Door het Rijk extra middelen voor armoedebestrijding beschikbaar zijn gesteld. Het gaat om (in totaal voor alle 

gemeenten) 70 miljoen in 2014 en 90 miljoen in 2015. 

• Het college voorstelt om deze extra middelen toe te voegen aan het budget bijzondere bijstand 

• Staatssecretaris Klijnsma gemeenten vraagt in het najaar van 2014 inzicht te geven in de versterking van het 

armoede- en schuldenbeleid sinds juli 2013, met specifieke aandacht voor hun ondersteuning van kinderen die in 

armoede opgroeien. 

• In de programmabegroting een bezuiniging op de bijzondere bijstand is ingeboekt van 190.000 euro vanaf 2015 en 

dat in 2014 geen extra budget is begroot.  

• Daarover wordt toegelicht dat in de loop van 2014 wordt bekeken of aanpasing van beleid nodig is om de uitgaven 

binnen het beschikbare budget te houden.  

• Elders in de begroting staat dat het college in de loop van 2014 voorstellen zal doen om de uitgaven verder te 

beperken (op basis van de effecten van het in 2013 ingezette beleid). 

 

Overwegende dat 

• De afgelopen jaren het aantal mensen dat een beroep moet doen op de bijstand gestegen is, door de crisis, door 

bezuinigingen van het Rijk en de gemeemte. 

• Het Rijk op basis daaarvan erkent dat gemeenten meer geld nodig hebben voor armoedebestrijding en daarom 

extra geld ter beschikking stelt. 

• Het extra rijksbudget moet leiden tot extra maatregelen en niet slechts gebruikt moet worden om het huidige beleid 

in stand te houden zodat daarmee een gemeentelijke bezuiniging kan worden ingeboekt. 

• Pas duidelijk gemaakt kan worden wat er extra gedaan is, als duidelijk is wat nu gedaan wordt 

• In het najaar 2012 al versoberingsmaatregelen in de bijzondere bijstand zijn aangekondigd in de ‘nota bijzondere 

bijstand’ 

• Verdere versobering van de bijzondere bijstand (zoals aangekondigd in de programmabegroging) niet strookt met 

de extra Rijksmiddelen voor armoedebestrijding. 

 
Draagt het college op 

• Een eenvoudige nulmeting uit te voeren (aantal hulpvragen 2013, beschikbare budget (2013) en beschrijving van 

huidig beleid en uitvoeringsrichtlijnen)  

• De voorgestelde evaluatie van de effecten van in 2013 ingezet beleid, samen met een bestedingsvoorstel voor de 

extra rijksmiddelen naar de Raad te sturen. 

• De bijzondere bijstand niet verder te versoberen, behalve de reeds in 2012 aangekondigde maatregelen.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Joëlle Gooijer  Ineke van Geenen 
ChristenUnie  CDA 


