
De DORDTSE DINSDAG – BEELD- EN OORDEELSVORMENDE COMMISSIES van de gemeente 
DORDRECHT ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 13 september 2022   
inzake Vervolg Samen tegen Armoede;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en Participatiewet (Pw);

overwegende dat: 
dat sprake is van uitzonderlijke economische omstandigheden die hoge inflatie tot gevolg hebben;
dat hierdoor kosten stijgen en meer huishoudens in financiële problemen (dreigen te) komen;
dat we hierop zo snel als mogelijk dienen te anticiperen door beleid en verordeningen vast te 
stellen.

b e s l u i t :

Commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad. 
Wethouder Heijkoop zegt toe om gedurende de looptijd van het programma de raad halfjaarlijks te 
informeren over de voortgang, successen, dilemma's en geleerde lessen in een 
raadsinformatiebrief. In de eerste RIB wordt daarnaast op verzoek van de commissie aandacht 
geschonken aan: hoe verschillende doelgroepen worden bereikt in de uitvoering; op welke wijze de 
laagdrempeligheid van maatschappelijke organisaties worden benut om passende oplossingen te 
bieden, zoals schuldhulpmaatje; op welke wijze er ook  in het kader van verduurzaming andere 
keuzes kunnen worden gemaakt in het toepassen van de witgoedregeling; hoe wordt omgegaan 
met de onverwachte dierenartskosten en kosten indien afstand wordt gedaan van een huisdier en 
een lijst met afkortingen opgenomen. 
Wethouder Heijkoop doet de toezegging om begin 2023, mede op basis van oplevering van 
Minima-effectrapportage (MER door het Nibud), een aantal concrete indicatoren (KPI's) en SMART-
geformuleerde doelstellingen voor het gehele programma uit te werken. De raad kan hiermee 
volgen of dit armoede- en minimabeleid voldoende effectief is. 
Wethouder Heijkoop doet de toezegging om in de eerste van 2023 bij uitvoering van de Minima-
effectrapportage (MER door Nibud) ook goed in beeld te laten brengen hoe het huidige, landelijke 
fiscale stelsel armoedeval veroorzaakt en op welke wijze dit kan worden gedempt d.m.v. 
aanscherping van lokale regelingen, bijvoorbeeld door Persoonlijk Minima Budget geleidelijk af te 
bouwen. Op basis van deze rapportage kan het Programma worden bijgestuurd en de Verordening 
Persoonlijk Minima Budget tussentijds worden geactualiseerd. 

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 15 november 2022.
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