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: 4 "maart 2013 

Europese unie regeling steun voor minstbedeelden 

De raad van de gemeente Weststellingwerf, in vergadering bijeen op 4 maart 2013; 

overwegende dat: 

• hei voor de minstbedeelden in onze gemeente net zoals in andere gemeenten steeds moeilijker 
wordt om rond te komen van een uitkering of van een inkomen dat onder het bestaansminimum 
ligt; 

• onze gemeente net als andere gemeenten niet aan inkomenspolitiek mag doen; 

• met de gemeentelijke regelingen voor de minima niet iedereen wordt bereikt die tot de groep van 
de minstbedeelden horen; 

• met Europese gelden deze mensen wel kunnen worden bereikt; 

• de Europese Commissie voor het tijdperk 2014-2020 2,5 miljard euro wil uittrekken voor steun 
aan de minstbedeelden; 

• de Europese Commissie van 2006-2013 deze regeling ook ai had ingesteld; 

verzoekt het college: 

• deze motie onder de aandacht te brengen bij de Regering en de leden van de Tweede Kamer en 
erop aandringt dat Nederland meedoet aan de EU-regeling voor steun aan de "Minstbedeelden", 
en deze motie tevens naar alle Nederlandse gemeenten en de VNG zal zenden. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De fractie van de PvdA Weststellingwerf, 

René de Kjemr^ 

e ondertekend door: 



Gertrud van Leeuwen; Groen Links 

Sippe,:Bron; Lijst Bron 

Dirk Dubling, W A 

Hannèkè Zonderland, CDA 

Toelichting 

De Europese Commissie wilde komende jaren €2,5 rpiljard uittrekken voor steun aan de 
mihstbédeclden. Het nieuwe fonds.gaat nationale programma's ondersteunen die voedsel, kledij ën 
andere essentiële goederen zoals schoenen en zeep. verdelen, onder armen, daklozen en 
achtérgestèide kinderen. Het komt ih dé plaats vafi het oude voedselhulpprogramma dat eind 2013 
verdwijnt. 

Dë Commissie wil in de komende meerjarehbegroting.van :2014 tot 2020 € 2,5 miljard reserveren voor 
het fonds. Het geld diërit voor de cofinanciering;van programma's dié in dé lidstaten vaak door ngo's 
worden uitgevoerd. De lidstaten moeten een aanvraag tot steun .indiènén en zélf 15 procent van de 
kosten voor hun rekening nemen. Het nieuwe fonds past in het cohesiebeleid van dé EU en komt ih 
de plaats yan hel bestaandé voedselhulpprpgramma dat middelen put uit het landbouwbudget. 

Het voorstel zou de nationale autoriteiten aanzienlijke fléxibilitëit.geyen om de steun in 
overeenstemming met hun nationale regelingen te plannen en te verstrekken. Gedetailleerde critëria 
voor toekenning yan steun zdudeh dë verantvvoordeiijkheid zijp van de lidstaten, pf zelfs van de 
partnerorganisaties, ömdat zij hét best geplaatst zijn om de steun op deipikaIe:behoeften af te 
stemmen. 

: éëvoëgd ËÜTCommissarjs Laszlo Andpr bestempelt het nieuwe fonds, als "een zichtbaar: bëvyijs van de 
solidariteit van de Eüropése Unie met degpnen die het zvyaarst zijn getroffen door de economische en 
sociale crisis": De Commissie hoopt met het fonds vier miljoen:mensen rechtstreeks te helpen, hiet 
voörstef wordt nu aan het Europees Parlement en:de Raad ter goedkeuring voorgelegd. 

Volgens cijfers van de Gommissie.lijden meer dan 40 miljoen Europeanen.aan ernstige:materiële 
ontbering. Europa telt ook ruim vier miljoen daklozen en 25 miljoen kinderen die door armoede of 
sociale uitsluiting worden getroffen. In 2010 kon 8,7 procent van de bevolking van de EU - meer dan 
43 miljoen mensen - zich met om de andere dag een maaltijd veroorloven met vlees; kip, vis (of een 
vegetarisch equivalent), wat doon de Wereldgezondheidsorganisatie als een basisbehoefte is 
aangemerkt. De eerste gegevens voor 2011 wijzen op een verslechtering van deze situatie. 

Sedert 1987 was het voedselhulpprogramma :de belangrijkste bron van steun voor ngo's die 
. kansarmen helpen. Een deel yan het Europees landbouwbudget ging.naar de bedeling van 500.000 
ton yóedsel per jaar. Oorspronkelijk steunde het programma pp landbouwoverschottén, maar 
doorheen de jaren moest;steeds; meer beroep worden gedaan op begrotingsgeld om de krimpende 
overschotten te com:penseren. Dat stuitte een aantal lidstaten tegën dè borst. 


