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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 betreffende de mogelijkheid 
voor een eenmalige eindejaarsuitkering voor de minima in 2019. 

 

 
Aan de fractie D66 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 15 augustus 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over de mogelijkheid voor een eenmalige 

eindejaarsuitkering voor de minima in 2019, het antwoord vindt u onder de vraag: 

 

Schriftelijke vragen cf. artikel 36 Reglement van orde over de mogelijkheid voor een éénmalige 

eindejaars uitkering 2019 voor de minima, zoals in het verleden vaker is verstrekt. 

Gezien de sterke stijging van de prijzen voor levensonderhoud en energie wordt de groeiende 

groep mensen met een inkomen onder de minimagrens steeds vaker geconfronteerd met 

teruglopende koopkracht waardoor oa. ook steeds vaker wordt gekozen om te bezuinigen op 

de zorgbehoefte en op de voeding. Van aankopen van gezonde voeding kan al vaak geen 

sprake meer zijn omdat daar gewoon geen geld meer voor is. 

In het verleden werd er dan voor de feestdagen aan het einde van het jaar een eindejaartoelage 

verstrekt waardoor er enige financiële ruimte voor de feestdagen ontstond. 

1. Deelt u met ons deze zorgen voor de minima? 

Wij delen met u uw zorgen over de ontwikkeling van de koopkracht van de inwoners met een 

minimuminkomen. Vanuit de mogelijkheden die wij hebben proberen wij deze inwoners te 

ondersteunen. Tegelijkertijd moeten wij accepteren dat het teruglopen van de koopkracht 

zoals u aangeeft, zijn oorsprong vindt in door het rijk of andere partijen genomen besluiten en 

maatregelen. 
 

2. Wordt er in dit kader al nagedacht over een voorziening voor dec 2019? 

Uw suggestie om een eenmalige eindejaarsuitkering voor de minima te verstrekken in 2019 

nemen wij niet over. Enerzijds vanwege de gemaakte keuzes om de gemeentelijke begroting 

op orde te krijgen en anderzijds omdat het niet geoorloofd is om als gemeente een eenmalige 

uitkering te verstrekken ter verbetering van de koopkracht. Dit valt onder de noemer 

inkomenspolitiek en is een rijks-aangelegenheid. De eindejaarsuitkeringen vanuit het verleden 

zijn altijd door het rijk georganiseerd en vergoed. 

De zgn. Meedoenregeling voor inwoners en hun kinderen die tot de doelgroep minima 

behoorden, was een tegemoetkoming als er sprake was van participeren in de maatschappij 

op maatschappelijk, cultureel, sportief of educatief gebied. 
 

3. Zo ja, aan welk bedrag denkt u dan? 

Zie de antwoorden op vraag 1 en 2. 

 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 17 september 2019 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

burgemeester 

Koen Schuiling  
 

secretaris 

Robert Reus  
 


