
 
 

  
  

Aan de gemeenteraad 

 
Gemeentestukken: 2012 – 60  

  

 
AMENDEMENT 
 
 
Onderwerp: Amendement inzake begrotingswijziging gelden vaststelling Verordeningen 

wetswijzigingen Wwb 2012 
 
1.Voorstel 
 
Het voorgestelde besluit: 
 
vast te stellen de 3e wijziging van de Programmabegroting 2012 betreffende de Vaststelling 
Verordeningen wetswijzigingen Wwb 2012, waarbij het structurele budgettaire voordeel ad  
€ 147.700,-- beschikbaar blijft voor de doelgroep minima. 
 
Te wijzigen in: 
 
vast te stellen de 3e wijziging van de Programmabegroting 2012 betreffende de Vaststelling 
Verordeningen wetswijzigingen Wwb 2012, waarbij het structurele budgettaire voordeel ad  
€ 147.700,- beschikbaar blijft voor huishoudens met een laag inkomen, waarbij de doelstelling 
achter de maaltijdvoorziening gehandhaafd blijft. 

2. Aanleiding 
 
Het voorgelegde concept-raadsbesluit gemeentestukken: 2011-151 D. 
 
3. Aspecten  

Het Rijk heeft gelden ter beschikking gesteld om de gevolgen van de aanscherping te verzachten, 
met dit amendement wordt daarbij aangesloten. Het college stelt voor het structurele voordeel in te 
blijven zetten voor de doelgroep, waarbij de doelstelling achter de maaltijdvoorziening 
gehandhaafd blijft. Later heeft het college de doelgroep omschreven als Minima. Het Rijk heeft met 
de extra gelden gemeenten een instrument met relatieve beleidsvrijheid gegeven, waarmee beter 
en ruimhartiger voorkomen kan worden dat mensen tussen wal en schip komen.  

Het bedrag van € 159.000,- is beschikbaar gesteld in de septembercirculaire 2011 en het Rijk 
schrijft hierover in de circulaire: “Om de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten voor 
kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld chronische zieken, gehandicapten en ouderen wordt de 
bijzondere bijstand geïntensiveerd met € 90 miljoen structureel. De middelen worden toegevoegd 
aan de algemene uitkering en verdeeld via de maatstaven bijstandsontvangers en huishoudens 
met laag inkomen (drempel). Door het toevoegen van deze middelen aan het gemeentefonds 
worden de gemeenten in staat gesteld om deze specifieke doelgroepen door middel van de 
verlening van bijzondere bijstand extra inkomensondersteuning te bieden.” 



 
 

  
  

Het is dit geld dat met het raadsbesluit wordt overgebracht van het Hoofdstuk Algemene 
dekkingsmiddelen – onderdeel algemene uitkering naar het Programma 5 De burger als onderdaan 
en belastingbetaler – het onderdeel Wet Werk en Bijstand. Dit is in de begrotingswijziging 
geëffectueerd door de uitgavenkant bij de Wwb, feitelijk middels een stelpost, met dit bedrag te 
verhogen. Onduidelijk is nog hoe het college gaat informeren over het verloop van deze stelpost.   

4. Aanpak/Uitvoering 
 
N.v.t. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
N.v.t. 
 
 
De raadsleden, 
 
 
 
A. Ripmeester (PvdA)  C. Louter (ChristenUnie) F. Fräser (D66/GroenLinks) 
 
 
 
 
 
Betreft raadsvoorstel 2011 – 151-D 
Behandeld in de raadsvergadering van 27 februari 2012 
 
 
 
 

Aangenomen Verworpen  
 

Stemverhouding:  
Tegen 17 : SGP, VVD, LR, CDA 
Voor 8: PvdA, CU, D66GL 
 
 

 
 


