
Motie

Integraal en structureel aanpakken bestaanszekerheid

Aan: De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in
vergadering bijeen op 2 december 2022

Constaterende dat:

• door diverse oorzaken zijn de energieprijzen en de kosten voor levensonderhoud de
afgelopen maanden sterk gestegen, waardoor wij de groep burgers die niet meer kan
rondkomen zien stijgen;

• dit niet alleen burgers zijn die moeten rondkomen van een bijstandsuitkering of een ander
laag inkomen, maar dat ook de bestaanszekerheid van burgers met een middeninkomen
onder druk staat, waaronder de groep werkende armen’, zoals flexwerkers, uitzendkrachten
en zzp’ers;

• de koopkracht van deze groep al langere tijd onder druk staat en door de gestegen prijzen
alleen nog maar meer onder druk is komen te staan en de verwachting is dat hierdoor ook de
kans op kinderarmoede zal toenemen;

Overwegende dat:

• burgers met financiële problemen zich pas melden bij de gemeente wanneer de nood erg
hoog is: De verwachting is dat burgers eerst gaan interen op hun eigen vermogen, waardoor
het niet alleen langer duurt voordat zij zich melden, maar er ook minder budget is voor
toekomstige uitgaven;

• de financiële ruimte om te kunnen investeren in de verduurzaming van een eigen woning
lager wordt, met als gevolg dat grotere groep te maken zal krijgen met energiearmoede en
niet mee kan komen in de energietransitie en derhalve de kloof tussen arm en rijk groter
dreigt te worden dan die nu al is;

• geldzorgen ook leiden tot andere problematiek gezondheidsklachten door stress en de keuze
voor minder gezonde (goedkopere) producten of eenzaamheid door minder deelname aan
maatschappelijke activiteiten: Wij verwachten daarom dat op de midden- en langere termijn
hierdoor meer druk op het Sociaal Domein komt te staan als we problemen nu niet goed
aanpakken;

• de door het kabinet aangekondigde maatregelen een stap in de goede richting zijn, maar nog
niet voldoende: Er is een structurele oplossing nodig om armoede te bestrijden en burgers
meer bestaanszekerheid te bieden. Het is niet alleen belangrijk om met doeltreffende
maatregelen te komen voor de korte termijn. Er is ook een strategie nodig voor de midden-
en lange termijn;

• het aangekondigde tijdelijke prijsplafond een goede maatregel is om energielasten te
dempen en huishoudens ruimte te bieden in het budget, maar dit niet voor iedereen de
oplossing van het probleem is: Mensen met een laag inkomen wonen vaak in een slecht
geïsoleerde woning en hebben daardoor een bovengemiddeld energieverbruik. Ook
bijvoorbeeld chronisch zieken, grote gezinnen of ouderen die veel thuis zijn hebben hiervan
minder profijt. Het is belangrijk om ook met deze groepen rekening te houden;

• wij als gemeenten de taak hebben om naast het landelijke inkomensbeleid, een vangnet te
vormen voor inwoners die niet kunnen rondkomen, maar door de huidige ontwikkelingen die
rol steeds meer onder druk komt te staan: Om die taak goed te kunnen blijven uitvoeren
hebben wij voldoende middelen nodig. Niet alleen om financieel te kunnen ondersteunen,
maar ook om extra uitvoeringscapaciteit te kunnen inzetten. Het moet een gezamenlijke
doelstelling zijn om onze inwoners goed te kunnen helpen;



• wij de suggesties voor een breed landelijk koopkrachtpakket met perspectief én
gemeentelijke hulpverlening, die door de VNG in de ‘Position paper Rondetafelgesprek
‘Betaalbaarheid van energie voor huishoudens’ zijn gedaan, onderschrijven;

Draagt het bestuur op om:

• zich in te zetten voor een integrale en structurele aanpak op het gebied van
bestaanszekerheid, ter bestrijding van verdergaande problematiek en maatschappelijke
onrust in onze samenleving, waarin aandacht is voor:

o structurele oplossingen op de midden- en lange termijn op het gebied van financiële
problematiek en problematiek als gevolg daarvan;

o kwetsbare doelgroepen die buiten de boot dreigen te vallen;
o voldoende middelen voor gemeenten om hun taak als vangnet, nu en in de

toekomst, goed te kunnen uitvoeren.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente
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Bijlage: Gemeenten die de motie ondersteunen


