
 

 
 

Naar aanleiding van de gemeentelijke begroting heeft Gemeentebelangen Epe schriftelijke vragen 

gesteld aan het college. Met name over een in te stellen noodfonds. Dit voor gezinnen buiten de 130 % 

bijstandsnorm en daardoor tussen het wal en het schip vallen. Naar aanleiding van onze vraag heeft dit 

geresulteerd in een motie, welke ingediend is door diverse partijen, om een extra bijdrage te storten in 

het in te richten noodfonds.  

 

Wij hebben in een raadsvergadering ook een vraag gesteld over de deelkostennorm voor jongeren van 

21 jaar en ouder. Gezinnen met inwonende kinderen van deze leeftijd worden gekort op onder andere 

toeslagen en uitkering. De norm wordt vanuit de overheid per 1 januari 2023 opgehoogd naar 27 jaar. 

Wij hebben het college gevraagd om de regeling al in 2022 te kunnen laten ingaan. Het college heeft 

besloten dit op maatwerk te doen voor gezinnen waarvan kinderen in 2022 21 jaar zijn geworden. De 

oude regeling zorgde ervoor dat veel jongeren vervroegd uit huis gingen, geen studie afmaakten of 

erger nog thuis- en dakloos werden. 

 

We hebben ons in de afgelopen jaren ingezet voor eerlijke en transparante gemeentelijke 

politiek.  De landelijke politieke bestuurders zijn ook gekozen, maar er is duidelijk een polarisatie te 

zien tussen de randstad en de rest van Nederland. De nieuwe asielwet met de spreiding en mogelijke 

dwang opname door gemeenten is hier een voorbeeld van.  

 

De huisvesting is het volgende probleem door het stikstofbeleid. De Raad van State doet een uitspraak 

over stikstofvrijstelling, die de overheid zelf in het leven heeft. Piekbelasters, die moeten worden 

aangepakt. Zijn dan de boeren alleen de piekbelasters of zijn Schiphol, Tata Steel en Yara Vlaardingen 

dit ook?  

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:  

 

Jan van Limburg -  fractievoorzitter en raadslid 

Vera Griep – Pont – raadslid 

Igor van Aperen – fractievolger 

info@gemeentebelangen-epe.nl  

 

mailto:info@gemeentebelangen-epe.nl

