
 

 

 

 

AMENDEMENT 

 
Onderwerp Verbreding onderzoek bijzondere bijstand 

Datum 8 november 2022 

Ingediend door GroenLinks/PvdA, Hart voor Veldhoven, D66, CDA 

Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen / Programmabegroting 2022-2025 

Programma 6.09.01 

 

 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2022 

 

 

kennis genomen hebbend van: 

 Het voorstel van het college in de programmabegroting 2023-2026, in paragraaf 

6.09.01, om een onderzoek uit te voeren naar een verhoging van de inkomensgrens 

voor de bijzondere bijstand van 110% naar 120%; 

 De huidige economische situatie met snel stijgende kosten. 

 

 

overwegende dat: 

 Voor steeds meer mensen de stijgende kosten zorgen voor problemen; 

 Dit voor gezinnen met een laag inkomen kan zorgen voor nieuwe of toenemende 

schuldenproblematieken; 

 Een deel van gemeenten al besloten heeft het percentage van de inkomensgrens 

voor de bijzondere bijstand te verhogen naar 130%; 

 Het in dit programmapunt gaat om een onderzoek die inzichtelijk moet maken hoe 

een verhoging van het percentage voor de bijzondere bijstand mensen kan helpen in 

het verminderen van deze schuldenproblematiek; 

 De situatie nu erger is dan een jaar geleden, toen dit onderzoek werd toegezegd en 

dit daarom vraagt om een breder onderzoek. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 22.094 als volgt te wijzigen: 

1. De zin: ‘We doen een breed onderzoek naar effecten van ons minimabeleid, 
waaronder of een verhoging van de inkomensgrens van de bijzondere bijstand van 

110% naar 120% significant kan bijdragen aan het verminderen van 

schuldenproblematiek’; 
2. Te vervangen naar: ‘We doen een breed onderzoek naar effecten van ons 

minimabeleid, waaronder of een verhoging van de inkomensgrens van de bijzondere 

bijstand van 110% naar 120% of 130% significant kan bijdragen aan het 

verminderen van schuldenproblematiek’.  
 

 

 

 

 

 

 

Stemming 29 stemmen – AANGENOMEN) 

Voor 24 stemmen (HvV, GBV, GL/PvdA, SV, D66, CDA) 

Tegen 5 stemmen (VVD) 
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