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Geachte heer, mevrouw.

De motie is door onze raad met algemene stemmen aangenomen in de op 1 juli 2020 gehouden raadsvergadering.
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Hierbij vragen wij uw aandacht voor de bijgevoegde motie van de raad van De Fryske Marren over de bijstandsnorm. 
Het is met de huidige bijstandsnormen al moeilijk rondkomen en gemeenten komen bij het doorzetten van het 
huidige rijksbeleid om de bijstandsnormen nog verder te verlagen in de problemen met hun anti armoedebeleid. 
Met deze motie doet onze gemeenteraad een dringend beroep op het Rijk om het huidige beleid van verlaging van 
de bijstandsnorm tot 2035 te stoppen.
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MOTIE

De gemeenteraad van De Fryske Marren, in vergadering bijeen op 1 juli 2020.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Naam :
Fractie : 
Handtekening

Kennis genomen hebbende van dat het verder doorzetten van deze stelselmatige verlaging tot 2035 
een groei van de armoede in Nederland teweeg zal brengen en die zelfs met een kwart zal doen 
toenemen ( bronnen: Sociaal en Cultureel Planbureau, Centraal Planbureau, meerdere landelijke 
media en VNG-magazine),

Doet een dringend beroep op regering en parlement om het huidige beleid van verlaging van de 
bijstandsnormen tot 2035 te stoppen.

Overwegende
Dat van de huidige bijstandsnormen het al moeilijk is om rond te kunnen komen; 
Dat moeten rondkomen van de bijstand in Nederland, leven op het absolute 
bestaansminimum betekent;
Dat gemeenten bij het doorzetten van het huidige rijksbeleid om de bijstandsnormen tot
2035 nog verder te verlagen, met hun anti-armoedebeleid in problemen komen; 
Dat eerder een jaarlijkse verhoging van de bijstandsnormen aan de orde zou moeten zijn, 
dan een verlaging.

Wietze de Haan
PvdA

Motie vreemd aan de orde 
(3D1/5B1)
Bijstandsnorm

R. Visser en S. Barelds
NCPN

Verzoekt deze motie ter kennis te brengen van de fracties in Eerste- en Tweede Kamer, de 
Nederlandse gemeenten, de VNG en de VFG.
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In de wetenschap
Dat vanaf 2011 de bijstandsnormen stelselmatig verlaagd worden en dat dit tot 2035 door zal 
gaan;
Dat de bijstand, op basis van de norm voor een alleenstaande, op jaarbasis €1.250.- lager zal 
zijn,

Jan Volbeda
FNP

Naam : Sytze Holtrop
Fractie : Christenunie
Handtekening


