
De GEMEENTERAAD DORDRECHT 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 :

het programma 'Samen tegen Armoede' onder voorbehoud [1] te continueren in de periode 2023-
2026 conform dit raadsvoorstel;
de minimaregelingen voor Dordtenaren onder voorbehoud [1] uit te breiden zoals voorgesteld in de 
periode 2023-2026;
de door het Rijk beschikbaar gestelde POK-middelen (Parlementaire ondervragingscommissie 
Kinderopvangtoeslag) voor de periode 2021-2026 in te zetten ter dekking van de interventies uit 
dit raadsvoorstel;
het Beleidsplan schuldhulpverlening Drechtsteden 2021-2024 'SamenWerken aan perspectief' in 
stand te houden inclusief de daarbij horende Verordening;
een energietoeslag (2e tranche in 2022) ter hoogte van € 500 toe te kennen aan de landelijke 
doelgroep, i.c. inwoners in de inkomenscategorie tot 120% van het wettelijk sociaal minimum 
inkomen (deze toekenning hebben we vooruitlopend op de extra Rijksmiddelen voor de 
energietoeslag (2e tranche in 2022) gedaan, die naar verwachting in de september- of 
decembercirculaire 2022 worden toegekend aan de gemeente).
een energietoeslag (2e tranche in 2022) ter hoogte van € 300,- toe te kennen aan de groep 
inwoners in de inkomenscategorie 120% t/m 130% van het wettelijk sociaal minimum inkomen. 
We dekken deze energietoeslag (via het rekeningresultaat) uit de Algemene Stadsreserve. We 
wijzigen de begroting 2022 overeenkomstig de begrotingswijziging 222032.

[1] We verwerken de financiële effecten in de meerjarenbegroting 2023. Pas na het vaststellen van 
deze begroting door uw raad kunnen we de interventies continueren c.q. intensiveren.

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 29 november 2022.
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