
 

MOTIE 

art. 36 RvO  

 

Voorstel nummer agendapunt  

 

 
Onderwerp: Minima 
 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 17 december 2018 

 

 

De raad, 

gehoord de beraadslaging, 

 

Overwegende dat: 

- de inkomensontwikkeling voor personen in een uitkering, of met een volwassen minimumloon per 1 

januari 2019 per maand bruto slechts stijgen met een percentage van 1,3% of bruto €21,60; 

- dat dit een netto salarisverbetering betekent van omstreeks € 34,00 per maand; 

- Wij voorzien een extra kostenontwikkeling vanaf januari 2019 voor deze groep van de 

ziektekostenverzekering, de huur of woonlasten, van 3% BTW verhoging op de primaire 

levensbehoeften, de gemeentelijke lasten, de waterschapslasten, de gas- en elektriciteitsrekening 

en overige lasten van stel € 64,00 per maand; 

- dat hierdoor mensen met het laagste inkomensniveau in Middelburg, ondanks de in de 

rijksbegroting voorspelde verbeteringen in het inkomen voor 2019, netto niet mogen proeven van 

de toegenomen welvaart in Nederland; 

 

Van mening dat: 

- deze ontwikkeling niet kan bijdragen aan het vormgeven aan een stabiele lokale samenleving 

omdat hierdoor een grote groep personen zich op deze wijze uitgesloten kunnen voelen; 

- het lokale bestuur op deze wijze het dilemma ervaart, dat de Rijksoverheid het inkomensbeleid 

bepaalt en de lokale overheid bij de uitvoering van de participatiewet en het gemeentelijk beleid 

hiervoor geen compensatie kan bieden; 

- het ook niet mogelijk is om het kwijtscheldingsbeleid anders uit te voeren dan door de 

Rijksoverheid in haar normeringen is bepaald; 

 

 

Stelt het college voor: 

- deze constateringen ter kennis te brengen aan de VNG, en aan de Zeeuwse gemeenteraden met 

het verzoek deze constateringen te ondersteunen; 

- deze motie tevens ter kennis te brengen aan de leden van de tweede kamer met het doel 

maatregelen te treffen die de vergroting van de tweedeling in de samenleving beperkt, 

 



 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Namens de fractie van de LPM, 

 

 

 

Piet Kraan 

 

 


