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De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 9 november 2021, behandelend het
agendapunt "Vaststellen begroting 2022"

Kennis hebben genomen van:
• Minima-effectrapportage Drechtsteden 2021

Constaterende dat:

• De sociaaleconomische problemafiek in Dordrecht relatief groot is in vergelijking met andere
Nederlandse steden. P45

• De kosten voor het minimabeleid in 2019 25 % lager ligt dan in 2016 (ruim 3 miljoen euro
minder) terwijI het aantal mensen dat in armoede leeft en schulden heeft onverminderd hoog
blijft. (https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Data-en-duiding-sociaal-domein-Dordrecht-2016-
2020-1.pdf)

• Vanwege de stijgende vaste lasten en achterblijvende inkomens, het netto inkomen en hierdoor
de bestaanszekerheid van veel Dordtenaren steeds meer onder druk komt te staan.

• Het college eerder heeft aangegeven dat "er nog veel valt te bereiken onder de doelgroepen
minima, mantelzorgers en vrijwilligers. Vooral de groep werkenden met een laag inkomen
(verdient) extra aandacht "(zie Raadsinformatiebrief Stand van Zaken Dordtpas; InProces BBV:
2020-0077197).

Overwegende dat:

• De gemeente Dordrecht via de Dordtpas diensten beschikbaar stelt voor Dordtse gezinnen met
een kleine beurs.

• De evaluafie van de Dordtpas in 2022 aan de gemeenteraad wordt opgeleverd

Van mening zijnde dat:



• Ruimhartige minimaregelingen ervoor kunnen zorgen dat alle Dordtenaren kunnen rondkomen
en volwaardig kunnen meedoen in de samenleving.

• De groep werkenden met een laag inkomen zo snel mogelijk op passende wijze tegemoet moet
worden gekomen door de gemeente Dordrecht.

Verzoekt het college / spreekt uit dat:

• Om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is cm de minimaregeling voor Dordtse inwoners via
de Dordtpas te verruimen. (te denken valt by aan vergoeding van de kosten van relevante
gemeentelijke dienstverleningsproducten zoals een aanvraag voor rijbewijs, VOG of
ldentiteitskaart)

• Om de aanbeveling uit het minima-effectrapportage over te nemen en de raad te informeren
over de kosten.

En gaat over tot de orde van de dag.
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