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Verordening Meedoenbijdrage 2018

Voorstel

1. Aan de raad voorte stellen om de Verordening Sociaal Cultureel Fonds 2015 om te
vormen tot de Verordening Meedoenbijdrage 2018.
2. Aan de raad voor te stellen om in te stemmen met aanpassingen van de voorwaarden
van een uitbreiding van 115o/o naar 130%o van het sociaal minimum en het toepassen van
de geldende bijstandsnorm.

Inleiding
Met ingang van l januari 2018 wordt de doelgroep voor de Meedoenbijdrage (voorheen
Sociaal cultureel Fonds) uitgebreid naar personen met een inkomen van ten hoogste
130o/o van het sociaal minimum. Voorheen was dit 1l5o/o. Dit is als een van de extra
maatregelen voor actieve armoedebestrijding opgenomen in het Aanvalsplan Armoede
Weert 2018 - 2020 vastgesteld door de Raad in september 20t7.

De doelstelling van de regeling luidt met ingang van 2018 " Het is belangrijk dat iedereen
mee kan doen in de samenleving. Door het verstrekken van een Meedoenbijdrage kunnen
mensen kosten voor bijvoorbeeld het volgen van muzieklessen, een bezoek aan het
theater, lidmaatschap van sportclubs, het gebruik maken van het internet en een
zwembadbezoek betalen ".

Beoogd effect/doel
De huidige verordening Sociaal Cultureel Fonds 2015 dient te worden omgevormd naar
een Verordening Meedoenbijdrage 2018. De regeling is met ingang van 2018 uitgebreid
naar 130o/o van het sociaal minimum (in plaats van 115%).

Argumenten
Belanorijkste wijzigingen ten opzichte van de Verordening Sociaal Cultureel Fonds 2015
zijn:
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. Het Sociaal Cultureel Fonds wijzigt in de Meedoenbijdrage

. De inkomensgrens van LISo/o wordt opgehoogd naar 130o/o van het sociaal
minimum;

. Er wordt niet meer gesproken over de toepasselijke bijstandsnorm maar van de
geldende bijstandsnorm. Het gevolg hiervan is dat er geen rekening meer wordt
gehouden met de kostendelersnorm. Dit is in overeenstemming met ander
gemeentelijk beleid.

Door het aanpassen van de bepaling van toepasselijke naar geldende bijstandsnorm wordt
dit in overeenstemming gebracht met overige minimaregelingen waardoor er op een
uniforme manier getoetst kan worden. Ook brengt dit met zich mee dat het toetsingskader
minder complex wordt maar wel op een afdoende manier wordt gewaarborgd.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Financieel
De Meedoenbijdrage wordt bekostigd vanuit de bijzondere bijstand/minimabeleid. Voor
2018 is er vanuit het Aanvalsplan Armoede extra geld beschikbaar gesteld voor actieve
armoedebestrijding ten behoeve van de uitbreiding van de Meedoenbijdrage. De totale
meerkosten voor de uitbreiding van de Meedoenbijdrage wordt ingeschat op € 41.500 en
kunnen worden opgevangen binnen het beschikbare budget (grootboeknummer 6140005)

Personeel:
Deze wijzigingen kunnen worden uitgevoerd binnen de huidige capaciteit front- en
backoffice.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Om een zo hoog mogelijk bereik te realiseren willen we mogelijke rechthebbenden direct
aanschrijven met de'negatieve optie'. We hebben een gedeelte van de doelgroep in beeld
die bekend is in onze collectieve zorgverzekering minima (CZM) die ook een
inkomensgrens van 130%o hanteert. De CZM kent geen vermogenstoets. Door gebruik te
maken van een nieuwe toepassing van het Inlichtingenbureau kunnen we deze gegevens
(met toestemming van de klant) uitvragen via het Inlichtingenbureau. Dit wordt
momenteel verder uitgewerkt door de afdeling.

Com mun icatie/ participatie
Niet van toepassing

Overleg gevoerd met

Intern:

-Nancy Peeters, wnd afdelingshoofd Werk, Inkomen en Zorgverlening
-Tanja van Duuren, armoede coordinator
-Ingrid Willems, beleidsadviseur OCSW
-Marie-Lou Rosbergen, juridisch adviseur

Extern:
-Cl iëntenplatform M inima

Bijlagen:
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