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Onderwerp: gelden eenmalige koopkrachttegemoetkoming

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden in vergadering bijeen op 14

juli

2015;

Constaterende dat:

-

-

in 2014 de Nederlandse gemeenten budget gekregen voor de uitvoering van de Eenmalige
Koopkrachttegemoetkoming voor mensen met een inkomen lot 110o/o van de geldende
bijstandsnorm (€ 70 miljoen).
door de gemeente Reusel-De Mierden hiervoor vanuit het Rijk € 24.883,- is ontvangen en
blijkens een recente raadsinformatienota € 11.814,71 van uitgegeven.
bij de jaarrekening 2014 feitelijk, zonder dat dit expliciet was gemaakt, voorgesteld is om het
restant toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Overwegende dat:
- het niet zondermeer is toege staan deze doelgroep in2O15 nogmaals een eenmalige netto
wiizen aan
middelen wel oo
koopkrachttegemoetkom ing te geven, maar dat
de doelqroep kunnen worden toegekend.
- de gemeenteraad eerder heeft uitgesproken dat ondersteuning van minima in natura de
voorkeur geniet boven ondersteuning middels de directe beschikbaarstelling van financiële
middelen;
- het aantal huishoudens dat een beroep moet doen op maatschappelijke
ondersteun ingsinitiatieven stijgt;
- kinderen van minima gezinnen extra kwetsbaar zijn in hun mogelijkheden tot sociale, culturele
en sportieve participatie;

Van mening dat:
- dat daarom het gebruik van het restant aan geldmiddelen om de doelgroep waarvoor deze
middelen feitelijk bedoeld waren extra te ondersteunen in 2015, wenselijk is;
Draagt het college op:
t.b.v. besluitvorming door de raad
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voorstelen conceptbesluit aan te bieden

inhoudende dat:
1.
De eerder aan de Algemene Reserve toegevoegde restantmiddelen ad € 13.068,29 nu
onttrokken worden aan de Algemene Reserve en wordt toegevoegd aan betreffende
begrotingsprogramma;
2.
Deze middelen beschikbaar worden gesteld aan nader te bepalen private partijen ten
behoeve van de ondersteuning van minima in de gemeente Reusel-De Mierden

en gaat over tot de orde van de dag
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