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Motie
Onderwerp

Onbillijke stapeling van negatieve effecten

Datum

1 november 2021

Registratienummer

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 1 november 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad;
Gehoord de beraadslagingen;
Constaterende dat:
• als onderdeel van de programmabegroting 2021 een versobering heeft
plaatsgevonden van het minimabeleid, o.a. wat betreft vergoeding premie
aanvullende ziektekostenverzekering chronisch zieken, het verlagen van de
individuele inkomstentoeslag en verlaging vergoeding in het kader van het
kindpakket schoolgaande kinderen en de fashioncheque;
• deze versobering grote impact heeft op inwoners met de laagste inkomens, met
name wanneer ook nog sprake is van stapeling van effecten en/of
schuldproblematiek;
• dit kan leiden tot onredelijke en/of onbillijke situaties, mede ook in verband met
de steeds stijgende kosten van het levensonderhoud, energiekosten etc.;
• het cumulatief effect daarvan grote impact heeft op het dagelijks bestaan van
deze groep inwoners;
Overwegende dat:
• het gewenst is dat actief wordt ingezet op het zoveel mogelijk verminderen,
wegnemen dan wel voorkomen van deze onredelijke en/of onbillijke situaties;
Roept het college op:
• om te komen tot een zodanig ruimhartige toepassing van beleid dat situaties met
een onredelijke of onbillijke stapeling van negatieve effecten zoveel mogelijk
worden opgelost, tegengegaan of worden voorkomen, zodanig dat een grotere
groep personen alsnog een beroep op de regelingen kan doen;
• de kledingsvoucher, inclusief het kindpakket, voorlopig weer in te voeren;
• de verhoging van de energiekosten bij de ongewenste stapeling van effecten te
betrekken;
• hierbij actief in te zetten op preventie in combinatie met actieve
schuldhulpverlening;
• na afloop van een jaar te kijken wat dit voor structurele consequenties heeft en
eventueel te bepalen of en in welke mate zaken structureel kunnen worden
verbeterd;
en gaat over tot de orde van de dag.
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