
 

 

Motie 
 
Onderwerp Aanvalsplan tegen Armoede 

Datum 27 september 2022 

Ingediend door de fractie(s) PvdA en GroenLinks 

 

 

De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 27 september 2022 

 

Constaterende dat:  

• Steeds meer inwoners van de gemeente West Betuwe geraakt worden door hogere kosten en 

dreigen in armoede te raken; 

• Dit niet alleen inwoners zijn die in de bijstand zitten, maar ook inwoners met een laag inkomen 

of AOW/pensioen; 

 

Overwegende dat: 

• In de herfst, winter en voorjaar de kosten van gas en elektriciteit gigantisch zullen oplopen; 

• Veel inwoners niet kunnen investeren in hun eigen woning door bijvoorbeeld isoleren; 

• Steeds meer inwoners door de hoge energiekosten geen geld meer hebben om voedsel te 

kopen of deel te nemen aan de samenleving; 

• Er veel verborgen armoede is;  

• Solidariteit in de samenleving niet vanzelfsprekend is; 

•  

Voorts overwegende dat: 

• Recent rijksmiddelen beschikbaar zijn gesteld om armoede aan te pakken; 

• Deze rijksmiddelen nog geen druppel op een gloeiende plaat zijn; 

• De gemeentelijke inzet voor armoedebestrijding op dit moment beperkt is wat betreft 

doelgroep en effectiviteit. 

• Er in de gemeente meerdere organisaties en bewonersinitiatieven zijn die actief betrokken zijn 

bij inwoners; 

• In de gemeente ook – vaak heel oude – initiatieven zijn om elkaar bij te staan in moeilijke 

tijden; 

 

Is van mening  dat: 

• De huidige aanpak voor bestrijding van armoede tekortschiet; 

•  Gemeenten hun inwoners het beste kennen; 

•  De gemeente in lijn met de vooraankondiging van het college haar regierol moet pakken. 

 

Verzoekt het college: 

1. Nog dit jaar een integraal aanvalsplan tegen armoede te presenteren en daarbij de enorme stijging 

van de kosten voor energie, voedsel en deelname aan de samenleving mee te nemen. 

2. In dit aanvalsplan inzicht te verschaffen in de omvang en de samenstelling van de doelgroep. 
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3. Bij dit aanvalsplan tegen armoede de huidige budgetten voor armoedebestrijding en participatie te 

betrekken. 

4. In het plan onderscheid te maken tussen korte termijn (nood)oplossingen en langere termijn 

(structurele)oplossingen. 

5. Bij het aanvalsplan een crisisfonds in het leven te roepen gevuld met gemeente- en rijksmiddelen. 

6. In het aanvalsplan inwoners, inwonersinitiatieven en bestaande organisaties van meerdere 

disciplines (energie, wonen, schuldhulpverlening, gezondheid) proactief te betrekken bij het maken 

en uitvoeren van de plannen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Getekend, 

 

Annet IJff 

PvdA 

Andrea Zierleyn 

GroenLinks 
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