
  
          

 

RUIMTEVRAGEND AMENDEMENT Euro 722.000,- structureel 

 

Onderwerp: Verhogen toetsnorm naar 115% van de bijstandsnorm 
 
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 13 november 2006. 

Aan de orde de begroting 2007. 
 

Overwegende dat: 

• Grote steden -waaronder Zwolle- een grote hoeveelheid mensen met een 
laag inkomen herbergt en dat de bezuinigingen van de afgelopen jaren 

met name deze mensen hard hebben getroffen; 
• Dat levensonderhoud steeds duurder aan het worden is en de groep 

mensen die net een inkomen heeft boven de huidige toetsnorm hierdoor 
het hards in hun portemonnee worden getroffen en onvoldoende op steun 
van de gemeente kunnen rekenen; 

• De verwachting is dat de kosten voor onder andere huur, energie en zorg 
het komende jaar flink zullen stijgen; 

• Het college in haar collegeprogramma inzet op een humaan, rechtvaardig 
en eenduidig beleid voor armoedebestrijding; 

• Diverse gemeenten de toetsnorm reeds hebben verhoogd naar 120% van 

de bijstandsnorm (o.a. Den Haag, Delft, Nijmegen, Huizen, Delfzijl) 
 

Van oordeel dat: 

• Het van groot belang is dat preventieve maatregelen nodig zijn om 
financiële problemen van mensen met een klein budget te voorkomen; 

• De gemeente een zorgplicht heeft voor de Zwolse burger; 
• De gemeente de taak heeft om instroom in de schuldhulpverlening te 

voorkomen en daar ook krachtige, structurele maatregelen voor te treffen; 
• Er geen grote financiële risico’s door de gemeente worden gelopen op het 

moment dat er geld aan de reserve van de GPA wordt ontrokken; 

 
Stelt de raad voor het voorstel als volgt te wijzigen:  

• De toetsnorm van alle inkomensondersteunende maatregelen te verhogen 
van 105% van de bijstandsnorm naar 115% van de bijstandsnorm (o.a. 
bijzonder bijstand, collectieve zorgverzekering e.d.); 

• Dit te dekken uit de vrijgevallen ruimte door aangenomen ruimte-
scheppende amendementen. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 
Namens de SP fractie, 
Tjitske Siderius 


