
     

 
 
 
 
Motie vreemd : Wachten kan niet meer: pak financiële problemen van 
huishoudens in 2022 snel aan  
 
De Raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 29 september 2022 
 
Constaterende dat: 
 

- Sinds het verschijnen van de raadsbrief van 7 juli over de aanpak van de energiearmoede, de 
energieprijzen en de inflatie onrustbarend snel stijgen; 

- Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) waarschuwt dat er steeds meer 
huishoudens klem komen te zitten vanwege de stijgende kosten; 

- Ook in de gemeente Renkum steeds meer huishoudens daardoor in de financiële problemen 
dreigen te komen en dat niet alleen meer de laagste inkomens (tot 120% van het 
bijstandsniveau) maar ook steeds vaker inwoners met een middeninkomen het water aan de 
lippen staat; 

- De financiële mogelijkheden van huishoudens sinds kort van de ene op de andere dag zo 
drastisch verminderen dat zij voor zowel de vaste lasten als de huishoudelijke uitgaven (bijv. 
dagelijkse boodschappen, schoolspullen voor kinderen, deelname aan sport en cultuur, 
vervoer naar het werk, elkaar ontmoeten) geld tekortkomen; 

- In het collegeperspectief staat dat de minimaregeling toegankelijk moeten worden voor 
inwoners met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm: met aandacht voor het 
voorkomen van de armoedeval.; 

- Financiële problemen leiden tot stress, wat het functioneren en de gezondheid van mensen 
beïnvloedt.  
 

Overwegende dat: 

- Voor veel huishoudens de situatie zo urgent is dat niet met maatregelen gewacht kan 

worden tot 1 januari 2023 en er nu snel gehandeld moet worden; 

- Uit de beantwoording van de technische vragen over de Perspectiefnota blijkt dat, bij naar 

rato gelijkblijvende uitgaven bijzondere bijstand, er in 2022 ongeveer € 200.000 ruimte is om 

in te zetten voor een verruiming van de individuele bijzondere bijstand; 

- De portefeuillehouder in de commissie heeft aangegeven dat de beleidsregels, om die 

verruiming in te zetten, zo goed als klaar zijn; 

- Bij het uitbouwen van bestaande minimaregelingen voorrang te geven aan wat er in 2022 

mogelijk is.  

 

 

Raad 28 september 2022 

Motie vreemd aangenomen met 13 

stemmen voor (PvdA GL D66 Fractie 

John Bartels Omzien naar elkaar) en 8 

stemmen tegen (GB VVD CDA). De heer 

Hoge legt stemverklaring af. 



Draagt het College op: 

- in relatie met en/of in aanvulling op de maatregelen vanuit de rijksoverheid, ook als 

gemeente te komen met een pakket van maatregelen om huishoudens voor half oktober 

2022 tegemoet te komen die financieel in de knel dreigen te komen; 

- daarbij de mogelijkheden van bestaande minimaregelingen te benutten, waarbij gekeken 

wordt waar snel maatschappelijk effect behaald kan worden; 

- Het totale pakket te communiceren met de gemeenteraad.  

En gaat over tot de orde van de dag  

De fracties van: 

PvdA   GroenLinks  D66  Fractie John Bartels 

 

 
 
 


