Cliënten Platform Minima
Weert

Gemeente Weert
Afdeling WIZ
T.a.v. mevr. M. Lambers
Postbus 950
6000 AZ Weert
Onderwerp : Advies "Verorden ing Meedoenbijd rage
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Weert, 12 september 2018
Geachte mevrouw Lambers,

lnleidinq
Met ons schrijven van 18 augustus 2017 hebben wij advies uitgebracht over het
"Aanvalsplan Armoede Weert 2018-2020" en dit is in september 2017 vastgesteld door de
gemeenteraad. Door aanname van het aanvalsplan armoede komt de uitkering middels
het Sociaal Cultureel Fonds te vervallen omdat deze onderdeel uitmaakt van de
Meedoenbijdrage vanaf 2018. Als gevolg hiervan dient de verordening "Sociaal Cultureel
Fonds 2015" te worden gewijzigd.

Overleq en info
Tijdens ons regulier overleg van 1 juni resp. 31 augustus 2018 hebben wij een nadere
toelichting gekregen van de beleidsmedewerker van de afd.WlZ over de Verordening
Meedoenbijdrage 2018.
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Het Sociaal Cultureel Fonds wijzigt in de Meedoenbijdrage.
De inkomensgrens van 1 15% 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.
De kosten zijn uitgebreid (internet- en telefoonkosten).
Er wordt een vermogensgrens gehanteerd die niet hoger is dan het op grond van
de Participatiewet toegestane bescheiden vermogen ex artikel 34, lid 3 PW.

Advies/opmerkinqen
Wij kunnen instemmen met de intrekking van de huidige verordening Sociaal Cultureel
Fonds 2015 en de introductie van de Meedoenbijdrage 2018.
Wij gaan er evenwel van uit dat deze verordening, geïntegreerd en deel uitmakende van
het aanvalsplan armoede 2018-2020, niet gekoppeld is aan deze periode.
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De uitbreiding van de regeling van 115% naar 130% van het sociaal minimum juichen wij
van harte toe en sluit aan bij de doelgroep die men wil bereiken bij de aanpak armoede
en is eveneens het percentage dat gehanteerd wordt bijde collectieve zorgverzekering
voor minima. Volgens een nadere financiële doorrekening moet de beleidswijziging
kunnen worden opgevangen binnen het beschikbare budget.
Wij achten het van belang dat de medewerkers van de Vraagwijzer goed geïnstrueerd
worden omtrent de inhoud en de aanpassingen van de verordening. Zij zijn meestal de
eerste medewerkers die geconfronteerd worden met aanvragen van de meedoenbijdrage.

Wijvertrouwen u hiermede ons advies tijdig ter kennis te hebben gebracht.
Met vriendelíjke groet,
Namens het CPM,

J.H.W.H. Smeets, voorzitter

o Cliënten Platform Minima

o E-mail: cpm@weert.nl

o
1

o

