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De fractie van de SP
stelt de raad voor de volgende motie aan te nemen:
De gemeenteraad van Brielle in vergadering bijeen d.d. 8 november 2016
Constaterende dat:
• Het ongewenst is dat mensen ( gezinnen, ouderen, kinderen, chronisch zieken en
gehandicapten) door stapeling van eigen bijdragen en mogelijke schulden in de armoede
belanden;
• Het college in haar programma stelt dat mensen niet tussen wal en schip mogen
vallen;
• Uit de factsheet Inkomensproblematiek Brielle blijkt dat sinds 2009 de armoede in
Brielse gezinnen gestegen is;
• In de commissie samenleving een presentatie is geweest waar cijfers gepresenteerd
zijn waaruit blijkt dat meer gebruik kan worden gemaakt van bestaande regelingen.
Van oordeel dat:
• Mensen nu op verschillende plaatsen bij verschillende instanties een financiële
tegemoetkoming aanvragen, schuldhulpverlening en of zorg;
• Hierdoor geen totaalbeeld gevormd kan worden van wat er daadwerkelijk speelt en of
iemand hierdoor onder de norm komt;
• Mensen het gevoel hebben van het kastje naar de muur verwezen te worden;
• Meer gebruik moet worden gemaakt van bestaande regelingen.
Verzoekt het college om:
• Te onderzoeken wie sleutelfiguren kunnen zijn bij het vinden van gezinnen/inwoners
die nog geen gebruik maken van bestaande regelingen;
• Te onderzoeken wie het beste in staat is om een totaalbeeld te krijgen van de
draaglast en draagkracht van een gezin;
• Te onderzoeken waar regels en maatregelen elkaar tegenwerken en/of versterken
waardoor gezinnen/inwoners versneld in armoede terecht komen;
• Informatie over regelingen bekend te maken bij sleutelfiguren/iedereen die in contact
kan komen met gezinnen/inwoners in armoede, zodat die informatie gedeeld kan
worden;
• Daarmee te zorgen dat meer gebruik gemaakt wordt van bestaande regelingen en
voorkomen dat gezinnen/inwoners onder de norm komen.
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En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door:
namens de SP
Diana van Bennekom,

namens de PvdA
Yvonne de Groot
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Toelichting:
Voor cijfers over de armoede onder Brielse gezinnen/inwoners verwijzen wij naar:
http://www.waarstaatieaemeente.nl/dashboard/
http://www.tvmDaan.nl/sites/default/files/0759%20factsheet%20inkomensproblematiek%20brielle
%20m44.pdf
En verder naar het masterplan Armoede en Schulden van de SP:
https://www.sp. nl/rapport/2016/masterplan-armoede-en-schulden-0

