
 

 

 

AMENDEMENT 

 
Onderwerp Bestaanszekerheid van de minima ondersteunen door voor een bredere 

groep € 1,5 miljoen extra beschikbaar te stellen 

Datum 08-11-2022 

Ingediend door CDA Veldhoven 

Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 2023 – Programma 6.09.01 

 

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

2022,  

kennis genomen hebbend van: 

 Het voorstel/voornemen van het college in de programmabegroting, in 

paragraaf 6.09.01, dat door het college wordt onderzocht wat het ophogen van 

de generieke armoedegrens van 110 naar 120% per jaar zal kosten. 

 

overwegende dat: 

 

 Armoede nog steeds een groot probleem is in Nederland en Veldhoven. 

 Door de coronacrises meer mensen in armoede en schulden zijn geraakt. 

 Daar nu ook de energiecrisis bovenop is gekomen en bovendien de inflatie 

torenhoog is en naar verwachting voorlopig hoog blijft. 

 Dit veelal leidt tot een keten van andersoortige sociale problematiek, voor 

zowel de betrokkene als de samenleving en die keten vroegtijdig doorbroken 

moet worden. 

 Daarom een tijdelijke ophoging van de generieke armoedegrens en mogelijk 

aanvullende maatregelen gewenst zijn en wel op korte termijn. 

 Deze maatregel een eenmalig karakter heeft en ten principale het Rijk, en niet 

de gemeente, gaat over de inkomenspolitiek. 

 

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. [00.000] als volgt te wijzigen: 

 

Akkoord te gaan met een eenmalige verhoging van de energietoeslag van € 1,5 
miljoen zo mogelijk nog dit jaar te verstrekken. En te onderzoeken om deze 

beschikbaar te stellen aan een bredere doelgroep en/of een hoger bedrag uit te keren. 

 

Deze incidentele ondersteuning voor de minima kan worden gefinancierd met de extra 

gelden vanuit het Rijk die in de septembercirculaire worden aangekondigd. 

 

Stemming .. stemmen – (AANGENOMEN / VERWORPEN) 

Voor .. stemmen ( ) 

Tegen .. stemmen ( ) 
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