
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

 

‘De ware kerstgedachte’  
 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 18 december 2014 

 

Inleiding en toelichting 

Het college heeft op 18 november 2014 het volgende in haar vergadering vastgesteld met 

onderwerp: Uitvoering Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens BBV nr.: 

2014/397937 

 

1-Het college besluit tot vaststelling van uitvoeringsregels krachtens de Wet 

koopkrachttegemoetkoming. 

2. Het college stelt de ontvangen rijksbijdrage van 638.659 euro beschikbaar voor de 

uitvoering van de Wet koopkrachttegemoetkoming 

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 

4. De financiële consequenties worden in de derde bestuursrapportage 2014 opgenomen.  

5. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Samenleving. 

 

In het besluit is een overzicht van verdeling van de rijksgelden opgenomen. 

De rijksbijdrage wordt voor € 546.000 gebruikt voor koopkrachttegemoetkoming en 

is voor € 92.000 bestemd voor uitvoeringskosten. 

 

Het college gaat uit van uitvoeringskosten voor een bedrag van € 10.000 en geeft aan dat 

het geld dat overblijft na de uitvoering terug stroomt naar de algemene middelen. 

 

Dit houdt in dat een bedrag van € 82.000 instroomt in de algemene middelen en niet toekomt 

aan de doelgroep. 

 

Indien afzonderlijk van de rijsbijdrage een gemeentelijke bijdrage van 15% van de bedragen 

genoemd in de rijksbijdrage wordt toegekend (De hoogte van koopkrachttegemoetkoming is 

wettelijk vastgelegd en bedraagt 100 euro voor gehuwden, 90 euro voor een alleenstaande ouder en 70 

euro voor een alleenstaande) van respectievelijk € 15 voor gehuwden, € 13,50 voor een 

alleenstaande ouder en € 10,50 voor een alleenstaande dan wordt de € 82.000 besteed. 

 

Constaterende dat:  

-met veel waardering kennis wordt genomen van de efficiency en effectiviteit van de  

 gemeentelijke organisatie met betrekking tot uitvoering van de wet en uitvoeringskosten van  

 de rijksbijdrage, die minder dan  2% bedragen van de omvang van de rijksbijdrage. 

 



 

 

 

 

 

 

en overwegende dat: 

-de Ware Kerstgedachte met zich brengt dat bij de overweging om de bij de uitvoering van 

de Wet koopkrachttegemoetkoming in de algemene middelen vrijvallende onderschrijding 

door efficiënte uitvoering van de wet, als gemeentelijke bijdrage beschikbaar te stellen aan 

de kwetsbare doelgroep, of in laten stromen als batig saldo in de algemene middelen, de 

keuze alleen maar kan vallen op het beschikbaar stellen voor de kwetsbare doelgroep. 

 

Draagt het college op om: 

een bedrag van € 82.000 vrij te maken uit de algemene middelen en hiermee een 

gemeentelijke bijdrage toe te kennen aan de doelgroep als genoemd in de Wet 

Koopkrachttegemoetkoming en genoemd in de uitvoeringsregels van respectievelijk € 15 

voor gehuwden, € 13,50 voor een alleenstaande ouder en € 10,50 voor een alleenstaande. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 


