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Voorgesteld besluit
de Verordening persoonlijk minimabudget Dordrecht vast te stellen.

Deadline
Oordeelsvorming van het onderliggende raadsvoorstel voor armoedebeleid vindt plaats op 15 
november 2022.

Raadsvoorstel
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
De raad is bevoegd verordeningen vast te stellen. Het college is bevoegd nadere regels vast te 
stellen of in te trekken.

Voor de huidige verordening persoonlijk minimabudget Dordrecht zijn door het college nadere 
regels vastgesteld. Door deze nadere regels over te hevelen naar de verordening is het beleid 
bijeengebracht in één stuk. De huidige nadere regels worden daarom ingetrokken door het college. 

Wat is het doel?
Dit voorstel en deze verordening zijn onderdeel van de formele uitwerking van het Raadsvoorstel 
'Vervolg Samen tegen Armoede' en de daarin opgenomen verruiming van de minimaregeling 
persoonlijk minimabudget (PMB).

Het PMB draagt bij aan het versterken van de financiële positie van de brede doelgroep 
huishoudens die langdurig op een inkomen op minimumniveau zijn aangewezen. Het is bij uitstek 
het instrument binnen het minimabeleid om de koopkracht van de gehele doelgroep minima te 
bevorderen. Dit voorstel beoogt vaststelling van een vernieuwde verordening PMB per 1 januari 
2023. Daarnaast is beoogd dat de Nadere regels persoonlijk minimabudget Dordrecht, waarin het 
criterium 'uitzicht op inkomstenverbetering' verder is ingevuld, worden overgeheveld naar de 
verordening, waardoor de nadere regels kunnen worden ingetrokken.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Het vaststellen van de verordening is nodig om inwoners per 1 januari 2023 gebruik te laten 
maken van de beoogde verruiming van de minimaregeling 'persoonlijk minimabudget'. 
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Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
De wijzigingen die optreden n.a.v. de herijking van het minimabeleid hebben personele en 
organisatorische consequenties. Deze consequenties zijn onderdeel van aanpassingen binnen de 
GR Sociaal als vervolg van de herijking van de minimabeleid.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Dit voorstel en deze verordening zijn onderdeel van de formele uitwerking van het Raadsvoorstel 
'Vervolg Samen tegen Armoede' en de daarin opgenomen verruiming van de minimaregeling 
persoonlijk minimabudget (PMB). Om herhalingen in dit voorstel te voorkomen, verwijzen wij voor 
een inhoudelijke toelichting op de verruiming naar dit, aan dit voorstel gekoppelde Raadsvoorstel. 

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Vervolg Samen tegen Armoede - Raadsvoorstel;
Hoe wordt dit betaald?
Voor de verruiming van het minimabeleid zijn extra middelen vrijgemaakt. Zie hiervoor het hierin 
gekoppelde Raadsvoorstel 'Vervolg Samen tegen Armoede'. 

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Na het raadsbesluit volgt publicatie en treedt de verordening in werking per 1 januari 2023.

Het college van Burgemeester en Wethouders



Zaaknummer 2022-0173932

De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 1 november 2022  
inzake Vaststellen Verordening persoonlijk minimabudget Dordrecht;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
gelet op de Participatiewet (Pw);

b e s l u i t :

de Verordening persoonlijk minimabudget Dordrecht vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van
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