Unaniem aangenomen
*Hierbij wordt aangetekend dat de VLP wordt geacht tegen deze motie te hebben gestemd.

Motie 5
Glijdende schaal tegen armoedeval
De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 27 januari 2021, gehoord hebbende de
beraadslagingen over de raadsmededeling ’56-2020 Stand van zaken themalijnen
Bestaanszekerheid’,
Constaterende dat:
• Het armoedebeleid in de gemeente Roosendaal een actueel thema is en één van de
aanknopingspunten om dit beleid te optimaliseren, is het in kaart brengen van de risicogroepen
voor armoede en het vaststellen van het bereik en de effecten van minimaregelingen;
• Gemeente Roosendaal samen met Datalab een armoedemonitor heeft opgezet en deze monitor
belangrijke inzichten biedt ten aanzien van dit armoedebeleid; één van de belangrijkste
conclusies is dat 4.416 huishoudens in Roosendaal (12%) een inkomen heeft tot 120% van het
wettelijk sociaal minimum (WSM);
• De gemeentelijke minimaregelingen een inkomensgrens van 120% WSM hebben en dat minima
het recht op deze regelingen -op kwijtschelding na- bijna direct verliezen bij een hoger inkomen;
ook de toeslagen van het Rijk nemen geleidelijk af;
• Een hoger inkomen zou moeten leiden tot een hoger besteedbaar budget. Voor huishoudens
met kinderen loont werken tegen een hoger loon niet altijd. Bij het aanvaarden van werk krijgen
zij soms te maken met een zogenaamde armoedeval; bij een hoger inkomen neemt het netto
besteedbaar inkomen af doordat Rijkstoelagen en lokale ondersteuning vervallen;
• Dit voor eenouder gezinnen het geval is wanneer hun inkomen stijgt van 120% naar 130% Wsm;
echtparen met kinderen hebben bij een inkomen van 130% Wsm een lager besteedbaar inkomen
dan wanneer dit 110% of 120% Wsm bedraagt;
Overwegende dat:
• Armoedeval, bij het aanvaarden van werk, voor huishoudens met kinderen zeer onwenselijk is.
Dit de uitstroom naar werk niet bevordert, werken moet lonen;
• Het recht op gemeentelijke minimaregelingen er juist voor moet zorgen dat er meer financiële
ruimte overblijft voor vrije besteding;
Verzoekt het college:
1. De aanbevelingen in de Armoedemonitor op hun waarde te schatten en met behulp daarvan de
lokale situatie inzichtelijk te maken;
2. De mogelijkheden tot het invoeren van een ‘glijdende schaal’ of compensatie te onderzoeken en
hiervoor verschillende voorstellen te doen;
3. De financiële consequenties daarvan in beeld te brengen;

4. De raad hierover vóór 1 april 2021 te informeren;
En gaat over tot de orde van de vergadering,
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