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Aan: College van Burgemeester en Wethouders  

van de gemeente Moerdijk  
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4760 AA Zevenbergen 
 

Onderwerp: Vragen ex artikel 37 RvO over de koopkrachttegemoetkoming 

Datum: 2 november 2014 

 

 

Geacht college, 

 

Het kabinet heeft begin dit jaar besloten om burgers met een laag inkomen extra financieel te 

ondersteunen. Hiermee wil het kabinet eenmalig het koopkrachtverlies van de sociale minima in 

2014 verzachten. 

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf op 17 oktober 2014 het 

startschot voor de campagne ‘koopkrachttegemoetkoming’. In 2014 zijn de volgende bedragen 

beschikbaar: 100 euro voor samenwonenden, 90 euro voor een alleenstaande ouder en 70 euro voor 

een alleenstaande. 

De PvdA Moerdijk vindt het erg belangrijk om het koopkrachtverlies van de sociale minima in 

2014 te verzachten. We zijn blij dat iedere gemeente dit extraatje kan geven aan mensen die minder 

te besteden hebben. We streven er ook naar dat de gemeente Moerdijk zoveel mogelijk mensen zal 

bereiken om zo de koopkrachttegemoetkoming beschikbaar te stellen. 

De gemeente Breda en Tilburg communiceren al wel actief over deze koopkrachttegemoetkoming. 

In deze gemeenten krijgen inwoners die een uitkering of bijzondere bijstand ontvangen, 

automatisch de tegemoetkoming op hun rekening gestort. Dat geldt ook voor mensen met 

kwijtschelding gemeentelijke belastingen of inwoners die deelnemen aan de collectieve 

zorgverzekering minima. We streven er ook naar dat de gemeente Moerdijk zoveel mogelijk 

mensen zal bereiken om zo de koopkrachttegemoetkoming beschikbaar te stellen, echter is er twee 

weken na de start van de campagne koopkrachttegemoetkoming nog niets op de website van 

Moerdijk te vinden. 

 

Wij willen u de volgende vragen stellen: 

 

1. Op welke wijze geeft u uitvoering aan de koopkrachttegemoetkoming voor onze inwoners? 

2. Op welke wijze gaat u communiceren over de koopkrachttegemoetkoming richting onze 

inwoners, om zo veel mogelijk inwoners die er recht op hebben te bereiken en te berichten 

wat zij moeten doen om voor de koopkrachttegemoetkoming in aanmerking te komen? 

3. In hoeverre is het mogelijk om de tegemoetkoming automatisch te storten op de rekeningen 

van rechthebbende?  

4. Kunnen aanvragen ook via internet plaatsvinden?  

 

De PvdA fractie, 

namens deze: 

 

Mieke Pistorius – Van Geel 
 


