
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  9 december 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Hans Tadema, Ontwikkeling  

Onderwerp:  Uitgaven regelingen armoedebeleid 

 

1. Aanleiding 

Tijdens de vergadering van de commissie Algemeen op 26 november 2014 zijn bij de 

behandeling van de Participatiewet vragen gesteld over de hoogte van de inkomensgrens 

(bovengrens) bij de Verordening Langdurigheidstoeslag en het Participatiefonds.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Het college stelt in beide verordeningen voor een  bovengrens te hanteren van 110% van de 

van toepassing zijnde bijstandsnorm, dan wel het 110% WML (Wettelijk minimum loon).  

Meerdere fracties hebben de vraag gesteld, wat de financiële consequenties zijn, als de 

bovengrens wordt verhoogd van 110% naar 120%. 

 

Aangenomen wordt dat het aantal aanvragen  met 9% zal toenemen als de bovengrens wordt 

verhoogd naar 120%. Ook de uitgaven zullen dan gemiddeld met 9% gaan stijgen. 

Deze aanname is gebaseerd op het gegeven dat het aantal aanvragen in 2013 ongeveer 9% 

lager was dan in 2010, toen ook een bovengrens van 120% van toepassing was. Zou gekozen 

worden om weer een bovengrens van 120% aan te houden dan is een stijging van 9% 

aannemelijk.  
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Hoewel het in eerste instantie gaat om de 2 eerder genoemde verordeningen, zijn in 

onderstaand overzicht ook de uitgaven in het kader van de bijzondere bijstand toegevoegd. 

 

 

Langdurigheidstoeslag €   76.000 +  9% €   6.840 =  €   82.840 

Participatiefonds €     7.500 +  9% €      615 =  €     8.175 

Bijzondere bijstand € 300.000 +  9% € 27.000 =  € 327.000 

Compensatie CER/WTCG (nieuw) € 150.000 +  9% € 13.500 =  € 163.500 

                                          Totaal € 533.500 +  9% € 48.015 =  € 581.515 

 

 

Geschat wordt dat de uitgaven met € 48.000, zullen toenemen als de bovengrens van 

het gehele armoedebeleid wordt verhoogd naar 120%. 

 

De extra uitgaven zouden gedekt kunnen worden uit de extra middelen voor armoedebeleid en 

schuldhulpverlening waar voor het jaar 2015 en volgend , nog geen volledige bestemming aan 

is gegeven. 

 

Extra middelen vanaf 2015  € 75.000 

Bestemming voedselbank/kledingbank €  12.000 

Verhoging bovengrens armoedebeleid €  48.000 

Overige uitgaven zoals sport en cultuurfonds jeugd, 

Rode Kruis activiteiten kinderen minima €  15.000 

 

 

 


