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Onderwerp

Verordening Meedoenbijdrage gemeente Weert 2018.

Voorstel

1. Vast te stellen de Verordening Meedoenbijdrage gemeente Weert 2018 met ingang van
1 januari 2Ot9.
2. In te stemmen met aanpassingen van de voonrraarden van een uitbreiding van de
doelgroep naar 130o/o van het sociaal minimum en het toepassen van de geldende
bijstandsnorm.
2. De Verordening Sociaal Cultureel Fonds gemeente Weert 2015 met ingang van l januari
2019 in te trekken.

Inleiding
Met ingang van 1 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 tL5o/o. Dit is als een van de extra
maatregelen opgenomen in hetAanvalsplan Armoede Weert 2018 - 2020 vastgesteld door
de Raad in september 2OL7.

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 ".

Om de grondslag van deze regeling te actualiseren en optimaliseren is een aanpassing van
de verorden in g noodzakelijk.

Beoogd effect/doel
Het vergroten van de participatie in de maatschappij van inwoners met een laag inkomen
en hettegengaan van sociaal isolement. 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 115o/o).

Argumenten
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Meedoenbijdrage zijn als volgt:
Het college verstrekt een incidentele subsidie, indien wordt voldaan aan de volgende
criteria:
a. de alleenstaande of het gezin woonplaats heeft in Weert en;
b. de alleenstaande of het gezin een inkomen heeft dat niet hoger is dan 130o/o van de
geldende bijstandsnorm en;
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c. niet beschikt over een vermogen dat hoger is dan het op grond van de Participatiewet
(PW) toegestane bescheiden vermogen ex artikel 34, lid 3 PW, waarbij het meer dan
bescheiden vermogen in de eigen bewoonde woning, waaronder mede verstaan
woonwagen en woonboot, niet meetelt. De vermogensgrenzen 2018: voor een
alleenstaande: € 6.020; voor een alleenstaande ouder: € L2.A4O; voor de gehuwden
tezamen: € 72.040

Belanorijkste wijzigingen ten opzichte van vorige verordening (Verordening Sociaal
Cultureel Fonds 2015) zijn:

. Het Sociaal Cultureel Fonds wijzigt in de Meedoenbijdrage

. De inkomensgrens van 115%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.

Toeoasseliike of oeldende bijstandsnorm
In de huidige verordening wordt de toepasselijke bijstandsnorm gehanteerd. Dat wil
zeggen dat er rekening wordt gehouden met de kostendelersnorm bij het toetsen van de
voorwaarden voor wat betreft het inkomen. Bij de kostendelersnorm telt het aantal
huisgenoten mee voor de hoogte van de bijstandsuitkering.

Bij een geldende bijstandsnorm wordt er uitgegaan van de volgende drie situaties:
alleenstaande, alleenstaande ouder en echtpaar:

- voor belanghebbenden jonger dan 21 jaar de normen zoals opgenomen in artikel
20 lid 1 en 2 PW;

- voor de alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar of ouder doch jonger
dan de pensioengerechtigde leeftijd de norm zoals opgenomen in artikel 21 sub a
PW;

- voor de gehuwden beiden 2t jaar of ouder doch jonger dan de
pensioengerechtigde leeftijd de norm zoals opgenomen in artikel 21 sub b PW;

- voor de alleenstaande of alleenstaande ouder die de pensioengerechtigde leeftijd
heeft bereikt de norm zoals opgenomen in artikel 22 sub a PW;

- voor de gehuwden waarvan één of beiden de pensioengerechtigde leeftijd heeft
bereikt de norm zoals opgenomen in artikel 22 sub b PW.

Door het aanpassen van de bepaling van toepasselijke naar geldende bijstandsnorm wordt
dit in overeenstemming gebracht met de rest van het minimabeleid 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.

Er zijn momenteel 103 kostendelers (uitkeringsgerechtigden en partncrs) dic bijstand
ontvangen. Daarnaast hebben we personen die een vergoeding ontvangen in het kader
van minimabeleid. Hiervan wordt geen aparte registratie bijgehouden voor wat betreft
kostendelers.

Verwachte toename
In 2OI7 hebben 1577 huishoudens (bulk) een bijdrage vanuit het Sociaal Cultureel Fonds
ontvangen. Daarnaast hebben er 388 huishoudens incidenteel een bijdrage aangevraagd.
De kosten voor ZOL7 beciragen ¡n totaai e 29i.342. Dit zijn huishoucjens met een inkomen
niet hogerdan 115%o van het sociaal minimum. Het betreft 1866 volwassenen en 596
kinderen.
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Uitgaande van een ophoging van de inkomensgrens naar maximaal L3Oo/o van het sociaal
minimum verwachten we een toename van 4o/o (gebaseerd op gegevens Minimascan
Stimulansz) van het aantal huishoudens.

De gemiddelde uitgaven per huishouden bedragen € 155 (gebaseerd op jaarrapportage 3D
2Ot7).Ingeschat wordt dat de meerkosten voor 2018 neerkomen op € 25.323 afgerond
€ 25.500. (2043 huishoudens x gemiddelde uitgaven per huishouden € 155,00 =
€ 316.665. € 316.665 - uitgaven 2OL7 € 291-342 = € 25.323)

NB: de schatting is gebaseerd op alleen de inkomenstoets. De vermogenstoets zoals
bepaald in de verordening ¡s hierin niet meegenomen.

tcostendelers
Indien de norm in de verordening wordt aangepast naar de'geldende bijstandsnorm' heeft
dat voor de 103 uitkeringsgerechtigden het gevolg dat zij worden getoetst aan de hand
van een alleenstaande, alleenstaande ouder dan wel de echtparennorm die hoger ligt dan
de norm voor een kostganger en er eerder recht kan ontstaan. Dit zal circa een bedrag
van € 16.000 extra opleveren (103 x gemiddelde uitgaven per huishouden € 155 =
€15.965). Ervan uitgaande dat ze allen recht hebben.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

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

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 130o/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 u itgewerkt.

Com mu n icatie/ partici patie
Communicatie:
Informatie over de Meedoenbijdrage wordt opgenomen op de website www.weert.nl. en de
gemeentepagina van Samenleven in Weert. De verordening wordt gepubliceerd op
www.overheid.nl. Daarnaast brengt de afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening deze
regeling onder de aandacht van de doelgroep.

Participatie:
Het advies Cliëntenplatform Minima is positief en luidt als volgt:
"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, geintegreerd 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 775o/o naar 130o/o 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 bij de 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 geînstrueerd
worden omtrent de inhoud en de aanpassingen van de verordening. Zij zijn meestal de
eersfe medewerkers die geconfronteerd worden met aanvragen van de meedoenbijdrage."

Advies raadscommissie

Bijlagen

. Verordening Meedoenbijdrage20lB

. Advies Clientenplatform Minima Weert

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Bu meester en wethouders van Wee
secreta ris. de buroemeester.

G. Brinkman A.A.M.M. Heiimans
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GEMEENTE vvEERT

N u m mer raadsvoorstel; Dl-6 195 15

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weeft,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

besluit:

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2018.

De qriffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Coften A.A.M.M. Heiimans


