
 
 
Agendapunt : 7. 
Voorstelnummer : 12-83 
Raadsvergadering : 16 december 2008 
Naam opsteller : Ineke Hoek 
Informatie op te vragen bij : Ineke Hoek 
Portefeuillehouders :  
 
Onderwerp: Kerstgratificatie 2008 minima 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Ter uitvoering van de in de door de gemeenteraad in de vergadering van 4 

november 2008, aangenomen motie nr. 10 aan inwoners van de gemeente Bergen 
met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm een eenmalige uitkering te 
verstrekken van € 50,00 per huishouden. 

- De hiermee gepaard gaande uitgaven begroot op € 30.000,00 ten laste van 
de algemene middelen te brengen 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Dit voorstel gaat over de wens van de Tweede Kamer overgenomen door de gemeenteraad 
bij aangenomen motie nr. 10, in de raadsvergadering van 4 november 2008, om de minima 
aan het einde van het jaar een extraatje te bieden. 
 
Bij voorjaarsnota heeft de Tweede Kamer het amendement Tang/Spekman (TK 31 474 XV, 
nr. 10) aangenomen waarmee 50 miljoen euro extra beschikbaar is gesteld voor de 
uitvoering van armoedebeleid. Het amendement is bedoeld om extra aandacht te besteden 
aan de financiële positie van mensen met de laagste inkomens. 
 
De gemeenten krijgen de financiële middelen ter compensatie van de te verstrekken 
ondersteuning via een zogenaamde decentralisatie-uitkering (circulaire Gemeentefonds, 19 
september 2008). Als verdeelsleutel voor de uitkering geldt het aantal huishoudens met een 
inkomen onder 120% van het sociaal minimum. 
 
Als wettelijke grondslag geldt artikel 35 WWB.  
Eenmalig mag worden afgeweken van het uitgangspunt dat geen categoriale aanvullende 
inkomensondersteuning plaatsvindt, om zo de uitvoering van het amendement mogelijk te 
maken. De Inspectie Werk en Inkomen is hiervan in kennis gesteld, zodat hiermee bij de 
toezichtactiviteiten rekening kan worden gehouden. Het is belangrijk dat de gemeente bij het 
gebruik maken van deze eenmalige mogelijkheid niet afwijkt van de randvoorwaarden die 
besloten liggen in het genoemde amendement. Het past niet binnen het financiële kader van 
het amendement om een hoger bedrag dan 50 euro te verstrekken of om de groep van 
rechthebbenden uit te breiden boven 120% van het sociaal minimum. De relatie met artikel 
35 houdt in dat het College voor de verstrekking van het bedrag van € 50,- beleidsregels 
moet opstellen.  
 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Het college kan elk huishouden met een inkomen onder de 120% van de bijstandsnorm 50 
euro geven. Daarmee krijgen minima een extra financieel steuntje voor de decembermaand.  
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Bij het aanvragen van de eenmalige uitkering kan blijken dat er mogelijk recht bestaat op 
andere regelingen voor minima. Er zal hierop zo veel mogelijk worden ingespeeld en indien 
mogelijk begeleiding worden aangeboden. 
Het doel is om zo veel mogelijk van de in aanmerking komende personen te bereiken. 
Tevens kan daarbij inzicht worden verkregen in het deel van de doelgroep dat nog niet 
geregistreerd staat. 
 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

(meer dan één optie mogelijk) 
 collegebevoegdheid 

x raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 

x maatschappelijk urgent 
x budgetrecht 
anders nl. vul in als het anders is dan genoemde opties 
 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

De gemeente maakt gebruik van de extra middelen conform het bestedingsdoel zoals 
aangegeven in de door de tweede kamer aangenomen amendement Tang/Spekman (TK 31 
474 XV, nr. 10) 
 
De gemeente is hier autonoom in. 
De Inspectie Werk en Inkomen is hiervan in kennis gesteld. 
 
De regeling sluit aan bij het minimabeleid in de gemeente en biedt de minima aanvullende 
bestedingsruimte. 
 

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Er bestaat al minimabeleid binnen de gemeente, deze regeling is een aanvulling daarop. 
 
Mogelijkheden zijn beperkt vanwege de beperkingen omtrent beleid in het kader van 
categoriale aanvullende inkomensondersteuning.  
 
De gemeente is autonoom in de besteding vanwege toevoeging aan de algemene 
middelen. Wel dienen er beleidsregels te worden opgesteld vanwege rechtszekerheid, 
rechtsgelijkheid. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
 
Beleidsregels opstellen en aan de geregistreerde personen die hiervoor in aanmerking 
komen de gratificatie beschikbaar stellen. Voor degenen die niet staan geregistreerd maar 
wel onder de regeling vallen wordt dit middels publicatie in De Duinstreek en op de website 
van de gemeente kenbaar gemaakt. Middels een speciaal formulier kan de gratificatie 
worden aangevraagd. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Om een verklaring van geen bezwaar bij de Provincie aan te vragen dienen de volgende 
aspecten gemotiveerd te worden: 
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Zoals nu aan de hand van het cliëntenbestand kan worden berekend is er een bedrag ad  
€ 30.000,00 mee gemoeid. 
 
Het betreft een incidentele bijdrage uit de algemene middelen. Het budget wordt 
toegevoegd aan het product minimabeleid opgenomen in programma 8. 
 
Het budget wordt geregeld middels bijgevoegde begrotingswijziging. 
 
In het kader van risicomanagement dient te worden aangegeven of er risico’s met het te 
nemen besluit of de uitvoering daarvan gemoeid zijn. Voor de verslaglegging in de 
verantwoordingsdocumenten aan de raad wordt een onderscheid gemaakt in vier soorten 
risico’s, alstublieft aangeven of er een risico bestaat en onder welke categorie dit kan 
worden ondergebracht. 
 
vul in of er een risico bestaat 
x 1. open-einde regelingen 

 2. garantieverplichtingen 
 3. risico's gemeentelijke eigendommen 
 4. overige 

 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Dit voorstel gaat over de wens van de Tweede Kamer overgenomen door de 
gemeenteraad bij aangenomen motie nr. 10, in de raadsvergadering van 4 november 
2008, om de minima aan het einde van het jaar een extraatje te bieden. 

 
 
 
 
Bijlagen:  
1. Motie nr. 10, raadsvergadering van 4 november 2008; 
2. Amendement Tang/Spekman (TK 31 474 XV, nr. 10) aangenomen door de tweede 

kamer; 
3. Begrotingswijziging. 
 
 
Bergen, 5 november 2008 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 


