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2.1.6: Sociaal Domein

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennisgenomen hebbend van:
 de programmabegroting 2022;
 het huidige minimabeleid van de gemeente Veldhoven;
 het maximale inkomen van 110% van de bijstandsnorm voor bijzondere bijstand;
 de percentages voor bijzondere bijstand in buurgemeenten;
 CBS-onderzoeken (2019) die een gemiddelde stijging in uitkeringen in de bijzondere
bijstand laten zien onder Nederlandse gemeenten;
 dat het gemiddelde inkomen voor huishoudens met een laag inkomen 117% van de
bijstandsnorm is volgens de inventarisatie armoedebeleid van de G27-gemeenten;
overwegende dat:
 enkele regiogemeenten een hoger percentage van de bijstandsnorm (115 of 120%)
hanteren dan Veldhoven en zo een grotere doelgroep kunnen ondersteunen;
 incidentele en vaak onverwachte kosten bij huishoudens met een laag inkomen niet
moeten leiden tot (extra) schulden;
 onze gemeente met een hoger percentage van de bijstandsnorm de landelijke trend
voor hogere uitgaven bijzondere bijstand volgt en huishoudens met een laag
inkomen zo meer armslag geeft;
verzoekt het college:
 de huidige uitwerking van de bijzondere bijstand te evalueren met als specifieke
vraag of de huidige 110% van de bijstandsnorm toereikend is voor huishoudens met
lage inkomens;
 te onderzoeken wat de effecten kunnen zijn van een verhoging van het maximum
inkomen voor de bijzondere bijstand van 110% naar 120%, zowel financieel (wat
kost dit?), maar vooral ook maatschappelijk (wat betekent dit voor de mogelijkheid
om mee te doen in de maatschappij voor huishoudens met bijzondere bijstand?);
 de uitkomsten van dit onderzoek, voorafgaand aan de kadernota 2022, aan de Raad
aan te bieden;
en gaat over tot de orde van de dag.
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