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Aan:  College van B&W gemeente Venlo (via griffie) 
Betreft:  Schriftelijke vragen conform artikel 44 RvO  
Onderwerp: Drempelverlaging minimaregelingen naar 130% 
Datum:  Woensdag 22 februari 2022 
 
 
 
 
Geacht college, 

 

Bij de begrotingsbehandeling van 6 november 2020 diende de SP de motie “onderzoek naar 
drempelverlaging minimaregelingen” in. De reactie vanuit het college op deze motie was; ”U 
wenst inzicht dan gaan we dat gewoon aanleveren” (zie opname in beeld en geluid op 2.32.04), 
het zou snel inzichtelijk te maken zijn omdat er een recent onderzoek lag dat kon worden 
geactualiseerd. 

Bij de begrotingbehandeling op 3-11-2021 is door de SP naar de stand van zaken gevraagd 
omtrent het onderzoek naar de drempelverlaging minimaregelingen naar 130%. Tevens de vraag 
naar de pilot kostendelersnorm in Tilburg en of dit ook geïmplementeerd kan worden in de 
gemeente Venlo. 

We weten dat het college met deze materie bezig is maar dit vraagt wel om erg veel geduld 
onzes inziens. Daarom de volgende vragen: 

 

1. Het college geeft aan op de vraag van de SP of de pilot kostendelersnorm uit Tilburg ook 
geïmplementeerd kan worden in Venlo (zie opname in beeld en geluid op 4.17.5, 3-11-
2021), “Dat de voorlopige conclusie is dat het een hele interessante pilot is, en nader te 
willen onderzoeken of en hoe we dit voorbeeld uit Tilburg mogelijkerwijs kunnen volgen”. 
Is het onderzoek naar deze pilot al afgerond?  

• Zo ja, wat is de uitkomst van dit onderzoek?  
• Zo nee, waarom is het onderzoek naar de pilot nog niet afgerond?  
• Indien het onderzoek positief is afgerond; per wanneer wordt een pilot of 

dergelijke beleidsvrijheid in de uitvoering van de Participatiewet ook 
geïmplementeerd in de gemeente Venlo, en is daarbij (naar voorbeeld van 
Eindhoven) de kostendelersnorm vrijgesteld voor jongeren tot 27 jaar die 
noodgedwongen weer bij hun ouders inwonen?  

Graag een onderbouwing van uw antwoord.  

 
2. Op de vraag van de SP hoe het toegezegde onderzoek (motie 6-11-2020) naar de 

drempelaanpassing minimaregelingen naar 130% ervoor staat, geeft het college aan 
(zie opname in beeld en geluid 4.18.18, 3-11-2021), “We zijn bezig met het uitzoeken wat 
de mogelijkheden zijn voor het wijzigen van die drempelbedragen, per regeling en ook 
wat de bijbehorende kosten daarvoor zouden zijn”.  



• Is het onderzoek naar de consequenties drempelaanpassing minimaregelingen 
naar 130% afgerond?  

• Zo ja, wat is de uitkomst van dit onderzoek? Wanneer komen deze 
onderzoeksresultaten naar de raad? Worden deze uitkomsten verwerkt in het 
nieuwe armoedebeleid dit najaar en/of de kadernota/begroting? 

• Zo nee, waarom is het onderzoek nog niet afgerond? Graag een onderbouwing 
van uw antwoord. 

 
3. Sinds jaren brengt de SP een inkomenskaart uit, waarop een overzicht staat van 

landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen en waar men terecht kan om 
deze aan te vragen. Er zijn nog enkele organisaties die zo’n kaart publiceren zoals Stg. 
Bindkracht en het Platform Sociale Zekerheid. Die inkomenskaarten vinden gretig aftrek 
en voldoen in een behoefte; zowel bij professionals, vrijwilligers als mensen met een laag 
inkomen. Eigenlijk doen we hiermee het werk van de gemeente, daar waar het gaat om 
het actief bekend maken van regelingen.  

• Kan de gemeente deze informatie proactief ook op haar website bekend maken 
dan wel zelf een dergelijke kaart uitbrengen en verspreiden? 

• Zo nee, waarom niet? 
 

4. We zien dat de bijzondere bijstand voor 65+’ers sinds kort is verdwenen binnen de 
gemeentelijke minimaregelingen. Ouderen met een laag inkomen maakten hiervan 
gebruik voor de noodzakelijke en plotselinge vervanging van o.a. witgoed. Zeker met de 
energietransitie en de energiearmoede, en het streven om oude apparaten te vervangen 
voor energie- en daarmee kostenbesparende nieuwe apparaten, is het jammer dat de 
regeling is vervangen door maatwerk en daarmee mogelijk willekeur.  

• Is het college voornemens om in het nieuwe armoedebeleid (dat dit najaar aan de 
raad wordt voorgelegd), de bijzondere bijstand voor 65+’ers opnieuw in te 
voeren? 

• Zo nee, waarom niet? 
 
 
Uitkijkend naar uw beantwoording in de daarvoor gestelde termijn, 
 
 
Fractie SP-Venlo,  
Angelique Weingarten 


