
 

 
aan de raad van de gemeente Lingewaard 
 
datum : 17-9-2015 
steller(s) : Margareth Bouwmeister 
onderwerp : Armoedebeleid  
 
 
De raad van de gemeente Lingewaard, in vergadering bijeen d.d. 17 september 2015, wordt het volgende ter 
overweging voorgelegd:  
 
Bij de behandeling van de Kadernota 2016 is door Lokaal Belang Lingewaard gesproken over het formeren 
van een raadswerkgroep ‘armoedebeleid’. Net als veel andere gemeenten kampt ook Lingewaard met de 
vraag hoe de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning bij de betrokken 
inwoners onder de aandacht te brengen. Het is van belang inwoners die deze ondersteuning nodig hebben 
ook daadwerkelijk te kunnen bereiken. Ook de PvdA en de SP hebben hier in het verleden aandacht voor 
gevraagd.  
 
De raadsvoorzitter heeft daarbij geadviseerd om de rol van de raad vast te leggen door het instellen van een 
commissie. Het verdient aanbeveling, dat deze ad-hoc commissie uit de raad hiertoe een advies uitbrengt 
aan de raad. Op basis van dit advies kan de raad een opdracht aan het college geven. 
 
Dit initiatiefvoorstel is bedoeld om te komen tot de instelling van deze raadscommissie. 
  
Het instellen van een raadscommissie is geregeld in de Gemeentewet. In dit specifieke geval is artikel 84 

aan de orde. 
 
Met inachtneming van de hierboven vermelde overwegingen en het wettelijk kader, wordt de raad 
voorgesteld om het volgende besluit te nemen: 
 
1. Een commissie ad-hoc voor het armoedebeleid in te stellen, op basis van artikel 84 van de 

Gemeentewet;  
2. Deze commissie de opdracht te geven binnen een periode van zes maanden advies uit te brengen aan de 

raad over de vraag hoe de middelen van het armoedebeleid beter bij de betrokken inwoners terecht 
komen;  

3. Deze raadscommissie in het bijzonder de opdracht te geven om te inventariseren via welke groepen en 
organisaties het armoedebeleid breder onder de aandacht gebracht kan worden; 

3. In deze raadscommissie vertegenwoordigers van alle fracties zitting kunnen nemen,  
4. de volgende vertegenwoordigers als lid van de commissie te benoemen: 
 - 
 - 
 - etc 
  
5. Voor ambtelijke bijstand voor de commissie een beroep te doen op de griffie c.q.de verordening 

ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2006 
 
Fractie Lokaal belang Lingewaard 
Margareth Bouwmeister 

 initiatiefvoorstel (art. 37 rvo) 


