
 

MOTIE   

Roosendaal ook sociaal voor mensen met een laag inkomen  

  

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 21 juli 2016; gehoord hebbende de 
beraadslaging over de Kadernota 2017, 
 
 
Overwegende dat  

 Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau gebleken is dat de groep die langdurig van 
een laag inkomen moet rondkomen fors is gestegen 

 Bijna 4% (1 op de 25)  al 3 jaar of langer hiervan onder de armoedegrens leeft  

 De helft daarvan wel betaald werk heeft, maar het inkomen dat ze verdienen niet voldoende is 
om rond te komen  

 
Constaterende dat 

 Uit onderzoeken blijkt dat Roosendaal in vergelijking met andere gemeentes niet goed scoort 
op het armoede- en minimabeleid  

 Roosendaal uitgaat van een inkomensnorm van 100% van het sociaal minimum om in 
aanmerking te komen voor de bijzondere bijstand 

 Inwoners met een  inkomen net boven deze norm niet in aanmerking komen voor 
ondersteuning. Ook in deze groep mensen zitten die op basis van hun omstandigheden onder 
de armoedegrens leven. 

 Er  omliggende gemeentes zijn zoals  Etten-Leur en Halderberge die uitgaan van een 
inkomensnorm van 120% van het sociaal minimum om  in aanmerkingen te komen voor 
regelingen 

 Ook de Adviesraad Sociaal Domein pleit om bij regelingen voor kinderen en volwassenen uit te 
gaan van een inkomensnorm van 120% van het sociaal minimum  

 
 
Van mening zijnde dat 

 Er  in Roosendaal, als stad van de menselijke maat teveel mensen zijn die  niet of onvoldoende 
mee kunnen doen  

 Het onwenselijk is dat de kloof tussen arm en rijk ook in Roosendaal steeds groter wordt 

 Als Roosendaal echt een sociale stad wil zijn, zij ook kansen moet bieden om mee te doen in 
onze participatiesamenleving  aan bv werkende armen zoals ZZP’ers, ouderen met geringe 
inkomens en mensen met kleine banen.  

 
Draagt het College op  
 

 Als uitgangspunt te nemen de inkomensnorm voor bijzondere bijstand te verhogen van 100% 
naar 120% van het sociaal minimum  

 Onderzoek te doen naar de  financiële consequenties hiervan 

 Deze gegevens voor 1 oktober 2016 aan de raad te presenteren  

 Bij de begrotingsbehandeling 2017 hiertoe een voorstel aan de Raad voor te leggen. 
 
 
En gaat over tot de orde van de vergadering.  
 
Namens,  
 
SP Roosendaal   Ada Oudhof  
PvdA     Michael Yap 
Roosendaalse Lijst   Eric de Regt 
CDA     Sandra van den Nieuwenhof 
GroenLinks     Klaar Koenraad 
Nieuwe Democraten   Ton Schijvenaars  
VVD      Jeroen van den Beemt 
Partij Verhoeven   Rogier Verhoeven 
D66     Alex Raggers 


