
 

 

           

Raad 22 december 2021 

Motie is unaniem aangenomen. 

 
Motie: Voorkomen van armoedeval voor stellen met kinderen 
 
De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 22 december 2021, 
behandelende de doorontwikkeling integraal en activerend minimabeleid, 
 
Constaterende dat: 

- Uit de evaluatie van het minimabeleid blijkt dat stellen met kinderen in de 
basisschoolleeftijd er in de gemeente Renkum maximaal 1% op vooruit gaan bij 
stijging van een inkomen naar 130% Wsm en 2% bij een stijging tot 140% Wsm; 

- Stellen met kinderen oudere kinderen er 1% op achteruit gaan bij groei naar een 
inkomen tot 130% Wsm en 0% vooruitgang bij stijging tot 140% Wsm in onze 
gemeente; 

- Deze zogeheten armoedeval veel minder is bij huishoudens zonder kinderen en bij 
eenoudergezinnen; 

- Op pagina 23 van het integraal en activerend minimabeleid staat: “We gaan bezien of 
het haalbaar is om de inkomensgrens voor het Kindpakket en de Gelrepas te 
verhogen naar 150% van het WSM voor paren met kinderen van 4 t/m 17 jaar, om te 
voorkomen dat kinderen de dupe worden van armoedeval.” 

 
Overwegende dat: 

- De Gelrepas en het Kindpakket nu beschikbaar zijn voor mensen met een inkomen 
tot 120% van het Wsm; 

- Dit betekent dat eerdergenoemde doelgroepen met een inkomen van meer dan 120% 
van het Wsm niet in aanmerking komen voor deze ondersteuning; 

- Dit tot gevolg heeft dat er in deze gezinnen met kinderen met een inkomen tussen 
120% en 150% Wsm beperktere mogelijkheden zijn om optimaal deel te nemen aan 
de samenleving; 

- De gemeente Renkum een inclusieve samenleving wil zijn waarin iedereen kan 
meedoen; 

- Renkum beperkte financiële middelen heeft; 
 

Draagt het college op: 
- Te komen met een pragmatische aanpak om de armoedeval te voorkomen bij de 

doelgroep stellen met kinderen van 4 t/m 17 jaar, bijvoorbeeld door de 
inkomensgrens voor het Kindpakket en de Gelrepas te verruimen naar 150% Wsm, 
voor hen die in de twee jaar daarvoor al recht hadden op de Gelrepas op basis van 
de 120% regeling of schuldenproblematiek of voor de hele groep tot 150% Wsm; 

- De financiële consequenties hiervan inzichtelijk te maken voor de raad in het eerste 
kwartaal van 2022, zodanig dat dit gebruikt kan worden bij de behandeling van de 
voorjaarsnota 2022; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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