
  

MINIMABELEID

De Drechtraad, in vergadering bijeen op 9 juni 2015;

Kennis te hebben genomen van:
• Het voorstel van het DSB om structureel één miljoen euro, 

beschikbaar voor het minima-beleid, niet meer voor dit doel te 
bestemmen, maar terug te geven aan de deelnemende gemeenten.

• De voorstellen van het Platform tegen Armoede van 9 mei 2015 voor 
aanvulling van het armoedebeleid.

Constaterende dat:

• Het aantal mensen afhankelijk van een uitkering blijft groeien. Alleen 
al in Dordrecht van 10.779 in 2011 naar 12.596 in 2014. (Bron: 
jaarrekening gemeente Dordrecht 2014);

• Het aantal kinderen dat door de stichting Leergeld Drechtsteden 
tussen 2011 en 2014 werd bereikt is gestegen van 2.614 naar 4.049;

• Er een steeds grotere kloof is tussen de hoogte van de uitkeringen 
en de feitelijke kosten van levensonderhoud;

• Er voor diverse groepen rond de 120% van het minimuminkomen 
een armoedeval optreedt, doordat subsidies/kwijtscheldingen die 
wegvallen de toegenomen inkomsten overtreffen;

• De uitgaven voor bijzondere bijstand van 2011 tot 2013 daalden van 
ca 1.1 miljoen naar ca. 210 duizend, door een zeer strenge 
beoordeling van de aanvragen en het afschaffen van de standaard-
verstrekkingen.

Overwegende dat:

• Een ruimhartig minima-beleid essentieel is om te voorkomen dat vele 
burgers in acute nood komen.

Draagt het Drechtsteden Bestuur op:



Met een uitgewerkt voorstel te komen om het minima-beleid aan te 
passen en uit te breiden met de volgende zaken voor de doelgroep tot 
120%:

• Gratis openbaar vervoer;
• Gratis identiteitskaart;
• Een Drechtstedenpas;
• Gratis aanvullende ziektekostenverzekering (in plaats van de huidige 

collectieve ziektekostenverzekeringen);
• Te onderzoeken of ook hier bij schulden aan de zorgverzekeraars de 

GRD borg kan staan voor de schuld, om een extra betaling van 30% 
over de gewone basisverzekering te voorkomen (de zogeheten 
bronheffing);

• Met een aanpassing te komen van de regelingen voor de 
participatie-wet, waarbij de mogelijkheden om bij te verdienen tot 
het wettelijke maximum worden uitgebreid;

• Steun te geven aan de voedselbanken, dusdanig dat aan alle in 
aanmerking komende gezinnen iedere week een pakket aangeboden 
kan worden dat een basis biedt voor een gezonde voeding, inclusief 
vlees of vleesvervangers.

en gaat over tot de orde van de dag


