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1 Inleiding
In het voorjaar 2014 is door de vier gemeenteraden van de gemeenten Bedum, De
Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) de beleidsnota BMWE-gemeenten Minimabeleid
’t Hoogeland vastgesteld. Het beleidsplan is voor de jaren 2014-2018 vastgesteld en
daarmee nog steeds geldend. Ook inhoudelijk is het beleidsplan nog steeds bruikbaar. De
uitvoeringsnota “Mee® doen met Minima” is wel toe aan herziening. Een belangrijke
aanleiding hiertoe zijn de extra middelen die door het rijk zijn toegekend aan de
gemeenten voor de bestrijding van armoede en het voorkomen van schulden bij
kinderen. Kinderen waren al een belangrijke doelgroep maar krijgen in dit plan nog meer
aandacht met het kindpakket. Daarnaast heeft in 2016 een rekenkameronderzoek
plaatsgevonden in de gemeente Winsum die aanleiding geeft tot herziening. Tot slot zijn
ervaringen in de uitvoering redenen die om herziening van het voorliggende plan vragen.
Het hier voorliggende plan bestrijkt de periode van nu tot 1 januari 2020. Deze
einddatum is gekozen om de minimaregelingen te kunnen inzetten voor de periode van
ruim 2 jaar. Deze periode is voldoende om vervolgens een evaluatie uit te kunnen
voeren. Daarnaast speelt de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2019 een belangrijke
rol in de keuze van deze periode. Door de einddatum van 1 januari 2020 krijgt de
nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente Het Hogeland de gelegenheid om in
2019 een nieuw beleidsplan vast te stellen. Het college kan vervolgens de nieuwe
minimaregelingen opstellen.

2 Visie en uitgangspunten Minimabeleid ’t Hoogeland
De visie zoals geformuleerd in de beleidsnota BMWE-gemeenten Minimabeleid ’t
Hoogeland 2014-2018 is de volgende:
Het beleid van onze gemeenten is er op gericht dat onze burgers zo zelfstandig mogelijk
meedoen en een eigen verantwoordelijkheid hebben. Voor burgers voor wie de bijstand
een tijdelijk vangnet is, kan ons minimabeleid ondersteuning bieden.
Dit beleid richt zich op twee hoofddoelen, te weten:
1. Bevorderen participatie en zelfredzaamheid
2. Inkomensondersteuning bij voorkeur in de vorm van maatwerk aan diegenen die
het financieel niet redden
De visie resulteerde in een vijftal uitgangspunten:
1. Individueel maatwerk bij tijdelijke inkomensondersteuning;
2. Vermindering armoedeval en werken moet lonen;
3. Beperkt doelgroepenbeleid;
4. Een brede toegankelijkheid tot schuldhulpverlening met een beroep op de eigen
verantwoordelijkheid van de burger;
5. Armoedebestrijding is niet het monopolie van de gemeenten.
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Op grond van het beleidsplan is de uitvoeringsnota “Meer doen met Minima” in 2014
opgesteld en het beleidsplan dient als basis voor de nu voorliggende herziening van de
minimaregelingen 2017-2018, met de titel Mee doen!. De paragrafen volgen de
hierboven beschreven vijf uitgangspunten. Geëindigd wordt met paragrafen over de
financiën en de communicatie.

3. Individueel maatwerk
Door de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 zijn de mogelijkheden voor
gemeenten om aan groepen personen bijzondere bijstand te verlenen, de categoriale
regelingen, verder teruggebracht. Gemeenten maken meer een individuele afweging over
nut en noodzaak van de vergoeding van kosten. Door het leveren van maatwerk, kunnen
gemeenten inwoners gerichter compenseren.
Om professionals de ruimte te geven om snel gerichte hulp te kunnen bieden die
noodzakelijk is, wordt voorgesteld om tot 1 januari 2020 een deel van het minimabudget
beschikbaar te stellen in de vorm van een maatwerkbudget. Medewerkers uit het
integrale team en binnen het team inkomensondersteuning kunnen dit budget inzetten
om kleine problemen op te lossen, waarvoor via de reguliere wegen geen, of pas na een
te lange procedure, middelen beschikbaar zijn. Hierbij wordt door de consulent bekeken
welk probleem moet worden opgelost, welke maatschappelijke kosten worden
voorkomen en hoe de cliënt de problemen in de toekomst gaat voorkomen. Het
maatwerkbudget kan zonder aanvraagformulier binnen 24 uur worden ingezet, zonder
uitgebreide toets. Er wordt dan ook geen beschikking afgegeven en de mogelijkheid tot
bezwaar is ook niet aanwezig.
Voorgesteld wordt om hier een bedrag van € 50.000 per jaar voor beschikbaar te
stellen. Op basis van de ervaringen wordt bekeken in hoeverre dit maatwerk verder kan
worden uitgebreid.

4 Vermindering armoedeval
De armoedeval is het effect dat ontstaat wanneer iemand mensen met een
minimumuitkering bij het aanvaarden van werk er financieel niet op vooruit gaan doordat
van een bruto inkomensverhoging netto weinig overblijft door hogere belastingen, het
wegvallen van subsidies en hogere eigen bijdragen. Dit effect willen we zoveel mogelijk
voorkomen. Betaald werk levert uiteindelijk veel meer andere positieve effecten op dan
alleen meer inkomen. Tot het moment dat zelfstandig inkomen kan worden verdiend is
het van belang om de armoede zoveel mogelijk te bestrijden middels het minimabeleid.
Maar wanneer is het beleid effectief? Het gevoel van armoede is vaak heel persoonlijk.
Met de toename van het aantal mensen dat gebruik maakt van de minimaregelingen
hoeft nog niet de armoede verder zijn bestreden. De rekenkamercommissie in Winsum
heeft geconcludeerd dat het van belang is om kwantitatieve doelstellingen en
streefcijfers in het minimabeleid op te nemen om het beleid te kunnen monitoren. Voor
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alle onderdelen van de minimaregelingen geldt dat het bereik zo groot mogelijk zou
moeten zijn. De vraag is echter of daarmee ook de armoede is bestreden. Bijvoorbeeld
goede sportvoorzieningen en onderwijs kunnen ook bijdragen aan het welzijn van
inwoners. Samen met het planbureau van CMO STAMM gaan we deze indicatoren nader
uitwerken. Dit nemen we mee in de monitor Sociaal Domein.

4.1 Representatiekosten
De armoedeval dient te worden verminderd en werken moet lonen. Daarom wordt
ingezet op een ondersteunende en activerende werking van het minimabeleid ter
bevordering van participatie. In de nota “Meer doen met Minima” zijn de representatiekosten geïntroduceerd. Deze regeling heeft in het eerste jaar heel erg goed gewerkt. In
het tweede jaar is er minder gebruik van gemaakt. De regeling wordt gehandhaafd om
het zoeken naar een baan te stimuleren. We verruimen de regeling door alle kosten die
verband houden met een sollicitatie onder de regeling te laten vallen. Dit kunnen
bijvoorbeeld kosten van kleding, kapper, schoenen en accessoires zijn.
Voorstel:
Alle kosten die verband houden met het zoeken naar werk, worden tot een bedrag van
€ 150 vergoed. De beoordeling van deze kosten vindt plaats door de werkconsulenten.

5 Beperkt doelgroepenbeleid: kinderen en zieken
In de beleidsnota BMWE-gemeenten Minimabeleid ’t Hoogeland zijn twee doelgroepen
benoemd die extra aandacht vragen: kinderen en chronisch zieken en gehandicapten. In
de vorige uitvoeringsnota “Meer doen met Minima” zijn diverse regelingen voor deze
twee doelgroepen opgenomen. Deze behoeven bijstelling.

5.1 Kinderen
Kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen, hebben vanaf het begin van
het kabinet Rutte 2 de aandacht gekregen. De kinderombudsman heeft hier een
belangrijke rol in gespeeld en zet zich nog steeds in voor kinderen in armoede. In
aanvulling op de bestaande regelingen heeft staatssecretaris Klijnsma in een brief van 20
september 2016 laten weten aan de tweede kamer dat het kabinet, bovenop alle
maatregelen die reeds getroffen zijn, structureel 100 miljoen euro extra ter beschikking
stelt aan gemeenten en maatschappelijke organisaties voor kinderen in armoede. In
2017 is dit bedrag toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor de BMWE gemeenten gaat
het om een bedrag van ruim € 220.000. Dit bedrag komt bovenop de Klijnsmagelden die
sinds 2013 aan de gemeenten ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft een bedrag van
€ 230.000. In totaal zit een bedrag van ruim € 450.000 in het gemeentefonds om
armoede te bestrijden en schulden te voorkomen. Bijna de helft van deze middelen
dienen de gemeenten te besteden aan kinderen. Klijnsma adviseert de gemeenten om
samen te werken met maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor kinderen
zoals Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. De verstrekkingen
dienen zoveel mogelijk in natura te worden gedaan. Daarnaast wijst de staatssecretaris
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op het belang van het betrekken van kinderen bij de bestrijding van armoede. Tot slot
geeft ze aan dat er (landelijk) publiciteit aan de mogelijkheden voor kinderen moet
worden gegeven.

5.2 Kindpakket
Eén op de acht kinderen groeit op in armoede. Door het lage inkomen van ouders,
kunnen ze vaak niet deelnemen aan activiteiten die voor anderen heel gewoon zijn. Veel
gemeenten gaan er toe over om een kindpakket in te richten. Tot op heden hadden de
BMWE-gemeenten wel diverse regelingen voor kinderen. De benaming kindpakket werd
daarbij niet gehanteerd. Voorgesteld wordt om het kindpakket te introduceren omdat dit
de communicatie van de regelingen voor kinderen eenvoudiger maakt het de bekendheid
zou kunnen bevorderen. De titel spreekt aan bij velen. In de provincie Friesland is de
website: www.kindpakket.nl ingericht. Dit is een samenwerking tussen verschillende
Friese gemeenten, de Stichting Jarige Job, Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds. Navraag leverde op dat het mogelijk is om bij deze website aan te
sluiten. Onderzocht gaat worden of we dit gezamenlijk met alle gemeenten in de
provincie Groningen kunnen gaan inrichten, samen met de maatschappelijke partners.
Voor inwoners levert het duidelijke informatie op over de mogelijkheden voor kinderen in
de eigen gemeente. Via de website kindpakket.nl, het digitale loket, kan een
aanvraagformulier worden ingevuld. Vaak regelt de Stichting Leergeld de afhandeling en
de doorgeleiding van de aanvragen. De kinderen krijgen geen geld maar verstrekkingen
in natura. De betalingen aan bijvoorbeeld sportverenigingen vinden rechtstreeks plaats.
In de volgende paragrafen zal worden uitgewerkt welke verstrekkingen onderdeel
uitmaken van het kindpakket.

5.2.1 Startpakket onderwijs
Het huidige startpakket voortgezet onderwijs (en beroepsonderwijs) heeft als doel de
overgang van basisonderwijs naar middelbare school / beroepsopleiding te faciliteren.
Als een kind voor het eerst naar de middelbare school /beroepsopleiding gaat, komen
ouders/verzorgers in aanmerking voor het startpakket voortgezet onderwijs. Het eerste
kind ontvangt een bedrag van € 750. Het tweede kind kan voor maximaal € 500
declareren. De regeling kan worden aangewend voor de aanschaf van een laptop, pc,
printer of tablet. Ook software, een schooltas, leermiddelen en een fiets kunnen van op
grond van deze regeling worden betaald. De vergoeding kan eenmalig per schoolcarrière
van het kind worden verstrekt.
Voorgesteld wordt om de regeling aan te passen. Ook kinderen in het basisonderwijs
hebben digitale vaardigheden nodig. Steeds meer basisscholen werken met tablets. Ter
voorbereiding van spreekbeurten is een computer al zeer gewenst. Daarnaast is de
regeling niet erg ruim omdat het maar eens per kind kan worden aangevraagd. Een
computer of een fiets is aan veroudering onderhevig. Daarnaast is niet uit te leggen
waarom het eerste kind een hoger bedrag mag declareren dan alle volgende kinderen.
Tot slot zou ook de mogelijkheid aanwezig moeten kunnen zijn om in voorkomende
gevallen een tegemoetkoming in de kosten van een elektrische fiets te verkrijgen,
bijvoorbeeld als de afstand tot de school groot is of als het kind te maken heeft met een
ziekte of handicap.
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Voorstel:
- De naam van de regeling wijzigt in Startpakket onderwijs
- De doelgroep van de regeling betreft kinderen tussen de 10 en 18 jaar.
- De regeling kan eens per 4 jaar per kind worden aangevraagd
- Per kind kan voor een bedrag van maximaal € 750 declareren

5.2.2 Kinderfeestje
Kinderen ontvangen in de maand dat ze jarig zijn een bedrag van € 50 voor de kosten
van een kinderfeestje. Dit bedrag wordt door de gemeente (Werkplein Ability) uitbetaald.
Achteraf worden de uitgaven middels een steekproef gecontroleerd. Het doel is om
kinderen van 1 tot 18 jaar geld te verstrekken voor een kinderfeestje om sociale
uitsluiting te voorkomen. Naast de verstrekking door de gemeente, levert de Stichting
Jarige Job verjaardagspakketten aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Dit geschiedt via de
Voedselbank.
Voorstel:
- De vergoeding van het kinderfeestje voor kinderen van 4 t/m 12 jaar wordt
uitgevoerd door de Stichting Jarige Job middels een verjaardagspakket. De
uitvoering wordt gedaan door de Voedselbank.
- Voor kinderen van 1tot 18 jaar vergoedt de gemeente een kinderfeestje ter
hoogte van een bedrag van € 50. Dit wordt ambtshalve uitbetaald in de maand
van de verjaardag. Kinderen van ouders met een ander laag inkomen dienen wel
een aanvraag in te dienen.

5.2.3 Fashioncheque
Met de komst van de Klijnsmagelden heeft de fashioncheque zijn intrede gedaan in de
BMWE gemeenten. Deze kledingpas heeft diverse doelgroepen gekend: kinderen maar
ook volwassenen. Daarnaast is de hoogte van de verstrekking € 50 geweest maar ook
€ 100. Jaarlijks heeft het college hierover een besluit genomen op grond van de
beschikbare middelen. De cliëntenraad heeft de fashioncheque telkens positief
beoordeeld. Voorgesteld wordt dan ook om voor de komende jaren een fashioncheque
van € 50 per jaar voor kinderen van 0 tot 18 jaar met ouders met een inkomen tot
120% ter beschikking te stellen. Kinderen die bij de gemeente reeds bekend zijn krijgen
de pas ambtshalve toegezonden in november van het jaar. Op basis van bij ons bekende
gegevens komen zo’n 400 kinderen hiervoor in aanmerking. Hiervoor wordt een bedrag
van € 20.000 opgenomen in het financieel overzicht
Voorstel:
- De fashioncheque ter waarde van een bedrag van € 50 in 2017, 2018 en 2019
ter beschikking te stellen aan kinderen van 0-18 jaar met ouders met een
inkomen tot 120%.
- De uitvoering ligt bij Werkplein Ability. Verstrekkingen worden zoveel mogelijk
ambtshalve in november uitgevoerd.
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5.2.4 Zwemles
Binnen de huidige uitvoeringsnota “Mee® doen met minima” is het mogelijk om voor
zwemlessen een vergoeding te ontvangen op grond van het participatiefonds. Dit betreft
echter maximaal € 200 per persoon, per jaar. Om een zwemdiploma A te kunnen halen,
bedragen de kosten vaak veel meer. In een waterland als Nederland, is het van groot
belang dat kinderen hun zwemdiploma kunnen halen. Voorgesteld wordt om de kosten
van het zwemdiploma A te vergoeden voor kinderen met ouders met een laag inkomen
en die tevens in aanmerking komen voor een voedselpakket van de Voedselbank.
Hiervoor worden afspraken gemaakt met alle zwembaden in de regio waar zwemles
wordt gegeven. De betaling vindt rechtstreeks plaats aan de zwembaden.
Voorstel:
- vergoeding zwemdiploma A voor kinderen met ouders met een laag inkomen die
in aanmerking komen voor een voedselpakket van de Voedselbank
- de betaling van de zwemlessen vindt rechtstreeks plaats aan het zwembad.
Hierover worden nadere afspraken met de zwembaden in de regio gemaakt.

5.2.5 Fonds voor schulden onder jongeren
Een op de vijf jongeren tussen de 18 en 27 jaar heeft te maken met een schuld van
€ 2.500 of meer. Naarmate de leeftijd stijgt, loopt ook de schuld op. Dit kan leiden tot
problematische schulden. Vanaf 18 jaar zijn jongvolwassenen zelf financieel
verantwoordelijk. Niet altijd weten ze hier goed mee om te gaan waardoor zij teveel geld
uitgeven en lenen. Maar ook kunnen kinderen met een PGB, die niet goed door ouders is
beheerd, starten met een schuld op 18-jarige leeftijd.
Jongeren hebben vooral schulden bij de zorgverzekeraar, DUO, de Belastingdienst en het
CJIB. Het hebben van schulden zorgt voor stress en kan andere problemen veroorzaken
zoals uitval op school, werkloosheid en zelfs dakloosheid. Dit belemmert sommige
jongeren in het starten en afronden van een opleiding en het vinden of behouden van
werk.
Binnen het domein Jeugd is onlangs besloten dat er meer ingezet wordt om schulden
onder jongeren te bestrijden. Hiervoor is een bedrag van € 10.000 binnen de vrije kavel
van de Jeugdzorg beschikbaar gesteld voor voorlichting bij problematische schulden en
toeleiding naar de schuldhulpverlening. In aanvulling hierop wordt geadviseerd om
binnen Participatie een fonds op te richten waarmee de gemeente schulden van
jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar tijdelijk overneemt. Doel ervan is enerzijds te
voorkomen dat de schulden verder oplopen en anderzijds deze jongvolwassenen weer
toekomstperspectief te bieden zoals een studie volgen of werk vinden.
Deelname aan het fonds staat open voor jongvolwassenen die buiten de reguliere
Schuldhulpverlening vallen en met voldoende motivatie om hun financiële problemen aan
te pakken. Zij nemen verplicht deel aan een educatie- en begeleidingstraject om hun
huishoudboekje structureel op orde te krijgen. De deelnemers krijgen daarbij
ondersteuning van professionals van de VKB of GKB in samenwerking met hulpverleners
van bijvoorbeeld het maatschappelijk werk, Humanitas of het Jongerenwerk.
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Van gemotiveerde en geschikte deelnemers neemt de gemeente tijdelijk schulden over.
Samen met de schuldeisers bekijkt de gemeente welk gedeelte van de schuld kwijt te
schelden is. De restschuld betalen de jongvolwassenen binnen drie tot maximaal vijf jaar
renteloos terug aan de gemeente. Zo wordt het fonds steeds weer aangevuld. Voor het
fonds is eenmalig maximaal € 100.000 vrijgemaakt.
Voorstel
Een fonds instellen voor jongeren met problematische schulden. Binnen dit fonds kunnen
schulden tijdelijk worden overgenomen.
- Een bedrag van eenmalig maximaal € 100.000 beschikbaar stellen. Hiervan komt
€ 45.000 ten laste van 2017 en € 55.000 ten laste van 2018.

5.2.6 Stichting Leergeld
De Stichting Leergeld zet zich in voor de participatie van kinderen in de leeftijd van 4 tot
18 jaar op vier verschillende gebieden: Onderwijs, Sport, Cultuur en Welzijn. Het
inkomen van het gezin waartoe het kind behoort, mag maximaal 120% van het
minimumloon bedragen. De Stichting inventariseert de behoefte van het kind en maakt
voor de ondersteuning gebruik van voorzieningen van derden. Leergeld verwijst voor
sport door naar het Jeugdsportfonds en voor culturele activiteiten naar het
Jeugdcultuurfonds. Leergeld wil kinderen naar eigen keuze mee laten doen. Hiervoor is
subsidie aangevraagd bij de gemeente ter hoogte van € 40.000 voor het jaar 2017.
Inmiddels is duidelijk dat het aantal aanvragen bij Leergeld flink aan het toenemen is.
Naar verwachting zal het aangevraagde bedrag onvoldoende zijn om alle aanvragen te
voldoen. Voorgesteld wordt om een bedrag van maximaal € 70.000 ter beschikking te
stellen en hetzelfde bedrag op te nemen in de begroting voor 2018.
Voorstel
Voor het jaar 2017 en 2018 wordt jaarlijks een bedrag van € 70.000 ter beschikking
gesteld aan de stichting Leergeld.

5.2.7 Stichting Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds zet zich in voor kinderen die willen sporten maar ouders hebben
die hier niet de middelen voor hebben. Naast contributie is het mogelijk om voor de
kosten van sportkleding of sportattributen een vergoeding te ontvangen ter hoogte van
maximaal € 225 per kind per jaar. Aanvankelijk was de bekendheid van het
Jeugdsportfonds niet zo groot. In het afgelopen jaar heeft zich dat aanzienlijk verbeterd
waardoor het aantal verstrekkingen in 2017 behoorlijk aan het toenemen is. Eind 2016
had het Jeugdsportfonds een subsidieverzoek bij de gemeenten ingediend van € 15.000.
Dit bedrag is al in zijn geheel aangewend waardoor onlangs een aanvullend
subsidieverzoek is ingediend. Het Jeugdsportfonds verwacht in 2017 een bedrag van
€ 40.500 te gaan verstrekken. Hierdoor kunnen ongeveer 180 kinderen gaan sporten.
Voorgesteld wordt om dit toe te kennen en hetzelfde bedrag ter beschikking te stellen in
2018.
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Voorstel
Voor het jaar 2017 en 2018 jaarlijks een bedrag van € 40.500 ter beschikking te stellen
aan het Jeugdsportfonds.

5.2.8 Stichting Jeugdcultuurfonds
Het Jeugdcultuurfonds heeft tot op heden geen subsidie ontvangen van de BMWEgemeenten. In de evaluatie is opgenomen dat er steeds meer gemeenten aansluiting
zoeken bij het Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdcultuurfonds werkt nauw samen met
Leergeld en is op 1 januari 2017 gefuseerd met het Jeugdsportfonds. Het
Jeugdcultuurfonds vergoedt bijvoorbeeld toneel en muzieklessen. Voor een bedrag van
maximaal € 450 per kind per jaar kan worden gedeclareerd. In 2016 heeft het
Jeugdcultuurfonds bij de BMWE-gemeenten het verzoek neergelegd om een subsidie ter
hoogte van € 10.000 voor het jaar 2016. Voorgesteld wordt om aan te sluiten bij het
Jeugdcultuurfonds.
Voorstel:
Voor het jaar 2017 en 2018 een bedrag van € 10.000 ter beschikking te stellen aan het
Jeugdcultuurfonds.

5.2.9 Ruimte voor een goed idee voor kinderen in armoede
Naast de mogelijkheden bij de verschillende maatschappelijke organisaties, wordt
voorgesteld om geld ter beschikking te stellen voor een goed idee om kinderen in
armoede te helpen. Dit kan bijvoorbeeld een workshop zijn voor kinderen maar ook een
inzamelingsactie van kinderkleding. Per project stellen we een bedrag van € 1.500
beschikbaar. Het geld mag niet worden aangewend voor loonkosten en het project moet
worden uitgevoerd met vrijwilligers. Voorgesteld wordt om maximaal 10 goede ideeën
te honoreren per jaar.
Voorstel:
Voor het jaar 2017 en 2018 stellen we jaarlijks een bedrag van € 15.000 beschikbaar
voor 10 goede projecten om de armoede onder kinderen te bestrijden. Per project kan
voor een bedrag van maximaal € 1500 worden gedeclareerd.
5.2.10 Betrekken van kinderen bij het kindpakket
Het is van belang dat kinderen zelf worden betrokken bij de bestrijding van armoede,
aldus de kinderombudsman en de staatssecretaris. In de gemeente Groningen is het plan
ontstaan om basisscholen te betrekken bij de communicatie van het kindpakket. Onder
scholen is een wedstrijd uitgeschreven om een poster te ontwerpen voor de promotie
van het kindpakket. Op de inzendingen kon door inwoners van de stad Groningen
worden gestemd. Dit heeft zeer kleurrijke posters opgeleverd en heeft ervoor gezorgd
dat de aandacht is gevestigd op het kindpakket. Dit idee is zeer creatief. Voorgesteld
wordt om dit over te nemen en met scholen in gesprek te gaan om hier invulling aan te
geven.
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Voorstel:
De promotie van het kindpakket door kinderen van de basisscholen op te laten pakken
door het ontwerpen van bijvoorbeeld een poster. Ook andere ideeën van kinderen
kunnen hiervoor worden ingezet. Dit wordt opgenomen in een nader uit te werken
communicatieplan.

5.3 Chronisch zieken en gehandicapten
Voor de doelgroep Chronisch zieken en gehandicapten zijn een tweetal voorzieningen
opgenomen in het beleid: de Collectieve Ziektekostenverzekering (CZV) en de
Compensatie Eigen Risico (CER).

5.3.1 Collectieve ziektekostenverzekering
Sinds een aantal jaren hebben de gemeenten BMWE een collectieve
ziektekostenverzekering voor hun inwoners. Sinds 2015 is dit voor de vier gemeenten
gelijk geregeld in de vorm van het Garant Verzorgd pakket. Hieronder vallen drie
verschillende pakketten met bijbehorende premie. Daarnaast kan nog gekozen worden
uit drie verschillende tandartsverzekeringen. Het Garant Verzorgd pakket biedt veel
voordelen. Een deel van de premie wordt door de gemeente vergoed. De
tegemoetkoming in de premie is afhankelijk van het verzekeringspakket. Voor Garant
Verzorgd 1 en 2 ontvangen verzekerden een bedrag van € 7,75 Voor Garant Verzorgd 3
wordt een bedrag van € 10,25 (premies 2017) door de gemeente betaald. Daarnaast
heeft het Garant Verzorgd pakket een uitgebreid en uniek verstrekkingenpakket. Vooral
voor inwoners met bovengemiddelde zorgkosten is het financieel gunstig om gebruik te
maken van de collectieve ziektekostenverzekering. Bijna alle eigen bijdragen worden
door de verzekering gedekt en daarnaast is het vergoedingenpakket behoorlijk
uitgebreid. De eigen bijdrage voor WMO maatwerkvoorzieningen is tot een bedrag van
€ 400,- per jaar meeverzekerd. Tot slot is de Garant Verzorgd verzekering heel gunstig
voor gezinnen met kinderen die kosten maken voor orthodontie. Deze kosten worden
bijna geheel vergoed door de verzekering.
Bij de invoering van de nota “Mee(r) doen met minima” zijn de vergoedingen van eigen
bijdragen voor ziektekosten geschrapt. Dit houdt in dat hier geen bijzondere bijstand
meer voor kan worden aangevraagd. De achterliggende gedachte was dat deze
vergoedingen niet meer via de bijzondere bijstand hoeven worden vergoed aangezien dit
nu onder de collectieve ziektekostenverzekering valt. In de praktijk pakt dit echter niet
zo uit omdat het aantal mensen dat gebruik maakt van de collectieve ziektekostenverzekering laag is. Hier is in het afgelopen jaar aandacht aan besteed waardoor het
aantal verzekerden wel flink is gestegen. Dit verdient blijvend gerichte aandacht. Menzis
biedt aan om hier gerichte communicatie op in te zetten door het inzetten van
overstapcoaches en door het geven van voorlichting aan uitvoerende medewerkers van
de gemeenten en het maatschappelijk werk.
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Voorstel:
De collectieve ziektekostenverzekering blijft gehandhaafd bij Menzis. Aan de promotie
van het Garant Verzorgd pakket van Menzis dient aandacht te worden besteed. Dit
nemen we mee in het communicatieplan.

5.3.2 Tegemoetkoming (aanvullende) zorgverzekering
Voor belanghebbenden die niet collectief bij Menzis verzekerd zijn, geldt geen
premiekorting. Om deze groep burgers ook te kunnen ondersteunen wordt voorgesteld
om, op aanvraag, een tegemoetkoming in de kosten van de premie te verstrekken. Deze
tegemoetkoming wordt gelijkgesteld aan de premiekosten voor het Garantverzorgd
pakket die gemeenten moeten voldoen. Deze kosten zijn geraamd op € 7,00 per maand.

5.3.3 Vergoeding eigen risico
Per 1 januari 2015 zijn de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
(Wtcg) en de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) verdwenen. Middels de regeling
Compensatie eigen risico konden Chronisch zieken en gehandicapten jaarlijks € 100
terug krijgen indien het eigen risico volledig was benut. Op grond van de Wtcg kregen
klanten 33% korting op hun eigen bijdragen. Daarnaast was er nog een Algemene
tegemoetkoming. Dit betrof een bijdrage in de veronderstelde ziektekosten van € 145
tot € 484 (2013). Het budget van deze regelingen is (met een korting) naar gemeenten
overgeheveld.
Aanvankelijk is in 2014 besloten door de BMWE gemeenten om inwoners met een laag
inkomen ten dele te compenseren voor het betaalde eigen risico. Dit betrof een bedrag
van € 99,- per jaar. Een voorwaarde hiervoor was dat 3 jaar lang het volledige eigen
risico was betaald. Dit bleek voor veel mensen een behoorlijke financiële achteruitgang.
Voor chronische zieke of gehandicapte inwoners die voldoende financiële draagkracht
hebben vormt dit geen knelpunt. Voor chronisch zieke of gehandicapte inwoners die
onvoldoende financiële draagkracht hebben, bleek dit wel problemen op te leveren.
Daarom is in november 2016 besloten om de vergoeding van € 99 te verhogen. Met
terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2016 wordt het eigen risico gecompenseerd voor
inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Deze inwoners kunnen het
eerste jaar en vergoeding krijgen van 50%, het tweede jaar betreft dit 75% en het derde
en volgende jaren wordt het eigen risico voor 100% vergoed. Dit is een aanzienlijke
verruiming van de regeling. Op grond van de voorlopige evaluatie tot augustus 2017 kan
geconcludeerd worden dat de uitgaven minder hoog uitvallen dan begroot. Daarnaast is
gebleken dat de regeling arbeidsintensief is in de uitvoering. Dit brengt hoge
uitvoeringskosten met zich mee. Voorgesteld wordt om de regeling voor 2017 te
handhaven, conform het oorspronkelijke voorstel van december 2016. De komende
maanden onderzoeken we de mogelijkheden om te komen tot een nieuwe regeling met
ingang van 1 januari 2018.
Voorstel:
De vergoeding van het eigen risico wordt gecompenseerd voor alle inwoners met een
inkomen tot 120% die het eigen risico moeten betalen. In 2017 geldt nog het huidige
beleid: in het eerste jaar ontvangen inwoners een vergoeding van 50%, het tweede jaar
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betreft dit 75% en het derde en volgende jaren wordt het eigen risico voor 100%
vergoed. Eind 2017 volgt een nieuw voorstel voor 1 januari 2018 en verder.

6 Regelingen overige doelgroepen
6.1 Participatiefonds
Het doel van het Participatiefonds is om mensen maatschappelijk actief te maken. Dit
kan een abonnement op de krant zijn maar ook een lidmaatschap van de voetbalclub. In
het vorige beleidsplan hebben we besloten om een limitatieve lijst van verstrekking op te
richten om hiermee de afbakening van de verstrekkingen van maatschappelijke
organisaties uit te kunnen voeren. In de praktijk heeft dit niet goed gewerkt. De
limitatieve lijst werkte in de praktijk beperkend waardoor vergoedingen werden
afgewezen. Voorgesteld wordt dan ook om de limitatieve lijst los te laten en maatwerk
te leveren. Een andere voorwaarde voor de regeling was dat de activiteiten in de regio
moesten plaatsvinden. Ook deze voorwaarde draagt niet bij aan actieve participatie. Een
theatervoorstelling of concert buiten de regio komt daarmee niet voor vergoeding in
aanmerking. Voorgesteld wordt dan ook om deze voorwaarde te laten vervallen.
Op voorstel van de cliëntenraad wordt het drempelbedrag van € 50,- losgelaten. Dit
levert wel meer administratief werk op maar komt wel tegemoet aan de wensen van de
klanten. In de uitvoering wordt gezocht naar een oplossing om de administratieve lasten
zoveel mogelijk te beperken.
Tot slot wordt voorgesteld om de reiskosten in verband met de maatschappelijke
activiteit te vergoeden op grond van het Participatiefonds. In de uitvoeringspraktijk is
gebleken dat het niet vergoeden van reiskosten een drempel vormt voor
maatschappelijke participatie.
De vergoeding bedraagt € 200 per persoon per jaar.
Voorstel:
- Geen limitatieve lijst
- Ook bovenregionale activiteiten komen voor vergoeding in aanmerking
- Reiskosten in verband met de activiteit kunnen ook worden vergoed
- Ambtshalve toekennen en achteraf steekproefsgewijs de nota’s controleren.

6.2 Subsidies overige maatschappelijke organisaties
Naast de maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor kinderen en die zijn
opgenomen in hoofdstuk 5, zijn er nog een aantal organisaties die de gemeente helpt om
armoede te bestrijden. Dit zijn de Stichting Urgente Noden (Sun), Humanitas, Noord
Groningse Uitdaging, Voedselbank en de Stichting Present. Deze organisaties blijven we
subsidiëren de komende twee jaren. In het financiële overzicht zijn de subsidiebedragen
opgenomen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat we voor Humanitas enkel en alleen
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subsidie verstrekken voor de thuisadministratie. Alle overige projecten van Humanitas
worden door de vier gemeenten niet langer gesubsidieerd.
Daarnaast zijn er een paar organisaties die nieuw zijn. Dit zijn de stichting Eigen kracht,
de Computerbank en de Stichting Mens & Maatschappij. Voorgesteld wordt om de
komende twee jaren geen nieuwe organisaties meer toe te laten tot het minimabeleid,
tenzij het nieuwe goede initiatieven voor kinderen betreffen. Daarbij gelden de volgende
subsidiecriteria:
- Organisatie draagt zorg voor sociale structuurversterking en heeft een duurzaam effect op
gezondheid en participatie
- Of organisatie biedt ondersteuning aan inwoners BMWE in een kwetsbare positie om hen
volwaardig mee te laten doen op de arbeidsmarkt en/of in de samenleving
- Of organisatie zet zich in voor jongeren vanuit het perspectief om langer gezond te blijven en
te participeren op latere leeftijd
- De begroting dient worden aangeleverd voor 1 oktober. Hier moeten ook andere subsidies
dan de gemeentelijke subsidie onderdeel van uitmaken
- De jaarrekening moet worden aangeleverd voor 1 juli over het voorgaande jaar
- Jaarlijks vindt minimaal 1 keer per jaar een voortgangsgesprek met de gemeente over de
tussentijdse resultaten van de activiteiten
- Naar aanleiding van de voortgangsgesprekken kunnen de resultaten door de gemeenten
worden aangescherpt

6.2.1 Stichting Eigen Kracht
De stichting Eigen Kracht is voortgekomen uit het Pact van Samenredzaamheid en stelt
zich ten doel om de samenwerking en kennisuitwisseling tussen gemeenten,
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven op het vlak van armoede en
schuldenproblematiek te bevorderen. Hiermee geeft de Stichting Eigen Kracht aan, een
regierol op zich te willen nemen namens verschillende maatschappelijke organisaties
door als het eerste aanspreekpunt te fungeren voor de gemeenten.
Geadviseerd wordt om de gemeentelijke regierol niet uit handen te geven en deze zelf uit
te blijven voeren. Een uitzondering hierop vormt de uitvoering van het kindpakket. Dit
zou wel heel goed door de Stichting Leergeld, namens het Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds kunnen worden uitgevoerd.
De stichting Eigen Kracht draagt zorg voor de exploitatie van de Voedseltuin in
Uithuizen. Samen met de Voedselbank wordt hier groente verbouwd ten behoeve van de
voedselpakketten van de cliënten van de voedselbank. Deze tuin is inmiddels in bedrijf.
De Provincie Groningen heeft een bedrag van € 25.000 ter beschikking gesteld om de
tuin in te richten. De BMWE gemeenten hebben een bedrag van € 20.000 ter
beschikking gesteld voor de exploitatie van de tuin.
Naast deze exploitatie heeft de Stichting Eigen kracht verschillende plannen om een
actieprogramma uit te voeren die gericht is op het versterken van de zelfredzaamheid en
inzet van de kracht van de samenleving. Het doel van het actieprogramma is het
voorkomen en bestrijden van armoede. De stichting Eigen Kracht vraagt hiervoor een
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bedrag van € 32.000 subsidie naast de exploitatiesubsidie voor de voedseltuin. Met de
beschikbaar te stellen middelen kunnen projecten gedraaid worden als de
Eigenkrachtcafe’s.
Geadviseerd wordt om niet het gevraagde bedrag aan subsidie te verstrekken maar een
bedrag van maximaal € 10.000 per jaar. Dit is ruim voldoende om de Eigenkrachtcafé’s
te organiseren. Dit bedrag wordt naast het bedrag voor de exploitatie van de voedseltuin
verstrekt.
Voorstel:
Voor het jaar 2017 en 2018 een bedrag van maximaal € 10.000 ter beschikking te
stellen aan de Stichting Eigen kracht.

6.2.2 Computerbank
De computerbank is een initiatief van Humanitas in samenwerking met de Stichting
Werk Op Maat. Het doel is om tweedehandscomputers door middel van de inzet van
vrijwilligers te repareren en vervolgens weer te verstrekken aan inwoners met een laag
inkomen. Hiervoor wordt een bedrag van € 2.500 subsidie gevraagd voor het installeren
van de benodigde software. Door de inzet van een lokale ondernemer is daarnaast een
bedrag van € 2.500 ontvangen. Bij Werk Op Maat is gratis ruimte beschikbaar, er zijn
vrijwilligers en computers zijn gratis verkregen. Voorgesteld wordt om dit initiatief te
steunen en een bedrag van € 2.500 beschikbaar te stellen.
Voorstel
Een subsidiebedrag van € 2.500 per jaar beschikbaar te stellen aan de computerbank.

6.2.3 Stichting Mens & Maatschappij
Het project Sterk uit Armoede van de Stichting Mens & Maatschappij is gericht op het
opleiden van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Samen met een
professional wordt door een ervaringsdeskundige aan het werk gegaan. Het project
heeft als doel het doorbreken van de vicieuze cirkel van het generatie op generatie
doorgeven van maatschappelijke achterstand. Het project is opgezet naar Belgisch
voorbeeld die hun expertise met Europese subsidie hebben overgedragen aan de
stichting Mens & Maatschappij. Samen met het Noorderpoortcollege is een opleiding
ontwikkeld voor ervaringsdeskundigen. Deze opleiding duurt twee jaren en leidt er toe
dat de cursisten in staat zijn om anderen in armoede te gaan begeleiden. Een aantal
gemeenten hebben inmiddels ervaring met deze stichting opgedaan en zijn zeer positief.
In het najaar van 2017 start weer een opleidingsgroep in Groningen. Hier kunnen 4
deelnemers vanuit de BMWE gemeenten aan deelnemen. Voorgesteld wordt om hier
middelen voor beschikbaar te stellen. De kosten bedragen een instapbijdrage van
€ 10.500 en daarna € 3.000 per deelnemer per jaar. In totaal gaat het om een bedrag
van € 22.500 voor het jaar 2017. In 2018 bedragen de kosten in totaal € 12.000.
Voorstel:
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Een bedrag van € 22.500 ter beschikking te stellen aan de Stichting Mens &
Maatschappij voor het jaar 2017 voor de opleiding van 4 deelnemers. In 2018 bedragen
de kosten € 18.000.

6.3 Kredietverlening Statushouders
Tot voor kort verstrekte de GKB kredieten aan statushouders voor woninginrichting. De
regels voor kredietverstrekking zijn echter aangescherpt. Mede door de
branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, de NVVK, worden
voorwaarden voor kredietverlening bepaald. Een van de voorwaarden is dat de
aflossingscapaciteit nog moet kunnen worden bepaald. Dit lukt vaak niet bij
statushouders die voor het eerst een woning krijgen toegewezen.
Op grond van de Participatiewet kan geen beroep worden gedaan op bijzondere bijstand
als er een beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening. Een lening bij de
GKB is in principe een voorliggende voorziening. Het is echter de vraag of dat in dit
geval wel klopt. Voor een correcte beoordeling van kredietverstrekking zal minstens een
periode van drie maanden moeten worden beoordeeld op financiële uitgaven. Feitelijk is
er dus geen sprake van een voorliggende voorziening op het moment dat de noodzaak
tot bijstandsverlening voor woninginrichting ontstaat. In dat geval kan leenbijstand
worden verstrekt op grond van artikel 15, lid 1 Participatiewet.
Op grond van bovenstaande heeft de GKB besloten per 1 juni 2016 geen kredieten meer
te verstrekken aan statushouders voor woninginrichting. Dit geldt daarmee ook voor
inwoners van de BMW gemeenten. De GKB heeft aangegeven de huidige kredieten te
zullen handhaven maar geen nieuwe kredieten meer te willen afsluiten. Het is de
bedoeling dat BMW hiervoor zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 1 januari 2018 hiervoor
een andere oplossing bedenkt.
Op dit moment staan er voor BMW 175 kredieten uit bij de GKB ten bedrage van
€ 270.168,44. In 2016 zijn er voor BMW in totaal 35 nieuwe kredieten verstrekt. In
2017 zijn er in de periode van januari t/m april 25 nieuwe kredieten verstrekt aan
statushouders.
In de gemeente Eemsmond ontvangen statushouders voor de woninginrichting
bijzondere bijstand in de vorm van een lening. Wanneer statushouders drie jaar lang naar
vermogen hebben afgelost, wordt het restant kwijtgescholden. Bijna in alle gevallen
vindt deze kwijtschelding plaats.
Voorgesteld wordt om een nieuwe werkwijze voor BMWE te hanteren. In de praktijk
blijkt dat de lening een groot struikelblok voor statushouders. Zij zitten meteen vast aan
een hoge lening voor meerdere jaren en moeten hun maximale aflossingscapaciteit
gebruiken om deze lening af te kunnen betalen.
Voorgesteld wordt dat statushouders een kleiner bedrag van € 2750 om niet te
verstrekken voor woninginrichting plus € 250 per extra gezinslid (vrij te besteden) . de
maatschappelijk begeleider zorgt ervoor dat samen met de statushouder de woning
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wordt ingericht met de noodzakelijke spullen. Daarbij gaat het om een gasfornuis,
wasmachine, koelkast, TV, vloerbedekking, gordijnen, bed, tafel, stoelen, verf en
behang. De spullen worden op factuur gekocht bij diverse bedrijven. Dit kunnen ook
tweedehands winkels zijn. De factuur wordt vervolgens naar de gemeente gestuurd en
na controle door de maatschappelijk begeleider door de gemeente betaald. Door op
bovenstaande manier om te gaan met kredietverstrekking aan statushouders zorg je er
als gemeente voor dat de woning van statushouders goed wordt ingericht tegen een
reële prijs en dat de statushouder niet direct diep in de schulden komt.
Voorstel:
Statushouders ontvangen voor de woninginrichting een bedrag om niet van € 2.750
plus € 250 per gezinslid.

7 Financiën: Inkomsten en uitgaven
De vier gemeenten hebben naast de reguliere middelen voor de bijzondere bijstand en
minimaregelingen, te weten € 1.500.000 de beschikking over de Klijnsmamiddelen ter
hoogte van bijna € 230.000. Sinds 1 januari 2017 zijn daar structurele extra middelen
voor de bestrijding van armoede en het voorkomen van schulden onder jongeren bij
gekomen, ruim € 220.000.
Door verschillende maatschappelijke organisaties zijn subsidieverzoeken bij de vier
gemeenten ingediend. In 2015 hadden we nog met 6 organisaties te maken. Inmiddels
is deze groep meer dan verdubbeld naar 12 organisaties. Hieronder een overzicht van de
uitgaven over de afgelopen periode en de subsidieverzoeken voor 2017 en 2018.
Tevens zijn de overige uitgaven op grond van deze nota in het schema opgenomen.
Voor het jaar 2018 en 2019 zijn nog niet alle bedragen definitief bekend. Voor 1 oktober
voorafgaand aan het subsidiejaar zullen de verschillende organisaties hun begrotingen bij
ons indienen. De kosten van het participatiefonds, het startpakket voortgezet onderwijs
en de kredietverlening aan statushouders worden betaald uit het reguliere budget voor
de bijzondere bijstand/ minimaregelingen.

Externe partijen

2015

2016

2017

2018

Humanitas

€ 19.000

€ 17.055

€ 16.665

€16.665

Jeugdsportfonds

€ 20.000

-

€ 40.500

€ 40.500

SUN

€ 9.246

€ 9.215

€ 8.967

€ 8.967

Voedselbank

€ 20.000

€ 24.000

€ 20.000

€ 20.000

Pact
Samenredzaamheid/
Stichting Eigen kracht

€ 6.500

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000
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Stichting Present

-

€ 6.000

€ 12.000

€ 12.000

Noord Groningse
Uitdaging

€ 10.000

-

€ 10.000

€ 10.000

Stichting Leergeld

€ 15.000

€ 32.500

€ 70.000

€ 70.000

Computerbank

€ 2.500

€ 2.500

Voedseltuinen
Uithuizen/Stichting
Eigen Kracht

€ 20.000

€ 20.000

Kledingbank Maxima

€ 16.000

€ 16.000

Jeugdcultuurfonds

€ 10.000

€ 10.000

Stichting Mens en
Maatschappij

€ 22.500

€ 12.000

€ 259.132

€ 248.632

Fashioncheques kind

20.000

20.000

Kinderfeestje

20.000

20.000

zwemlessen

42.000

42.000

Goed idee voor
kinderen

15.000

15.000

Preventie en oplossen
schulden van
kinderen.

€ 45.000

€ 55.000

Maatwerkbudget

€ 50.000

€50.000

Totaal

€ 451.132

€ 450.632

Subtotaal

€ 99.746

€ 98.770

Inkomsten
(structureel)
Klijnsmagelden

€ 229.445

Extra middelen voor
kinderen

€ 223.301

Onderverdeling naar gemeente:
Bedum
De Marne
Eemsmond
Winsum

€. 37.187
€ 51.035
€ 80.184
€ 54.895
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Totaal

€. 223.301

Totaal

€ 457.959

Bovenstaande kosten worden verdeeld over de vier gemeenten. Alle overige kosten als
Participatiefonds, kredietverlening statushouders en individuele bijzondere bijstand,
worden betaald uit het reguliere bijzonder bijstandsbudget.

8 Communicatie
Landelijk is bekend dat er onderbenutting van minimaregelingen plaatsvindt. Dit geldt
ook voor de BMWE gemeenten. Ongeveer 10.000 inwoners van de in totaal 50.000
inwoners in de vier gemeenten ontvangen een inkomen tot 120%. Dit is een behoorlijke
groep. Daarnaast heeft een toenemend aantal werkenden te maken met armoede. Lang
niet alle mensen met een laag inkomen of schulden melden zich bij de gemeente. Het is
dan ook blijvend van belang dat we zorgen voor toegankelijke, begrijpelijke
communicatie over bestaande regelingen. Het afgelopen jaar zijn hiervoor (nieuwe)
uitingen als nieuwsbrieven, folders, advertenties, sociale media etc. ingezet. Er is echter
een ontwikkeling dat online, beeldende communicatie een steeds grotere rol in gaat
nemen. Over een kleine twee jaar bestaat naar verwachting 80% van al het
internetverkeer uit video. Het aantal smartphone-gebruikers in Nederland zit inmiddels op
86 procent. Deze verandering vraagt om een andere benadering, ook van onze
doelgroepen. Na de zomervakantie gaat de uitvoeringsorganisatie daarom van start met
de pilot Video’s & Animatie ’Eén beeld zegt vaak meer dan duizend woorden’. Hiermee
worden actuele items, waaronder de mee doen-regelingen op een laagdrempeligere,
aansprekende manier bij de doelgroepen in beeld gebracht. Ook maatschappelijke
organisaties willen we stimuleren om dit in de toekomst (meer) te gaan doen.
Daarnaast is het van belang om de doelgroep zelf te betrekken bij de verspreiding van
informatie. Het jongerenwerk, scholen en alle in deze genoemde maatschappelijke
organisaties spelen een belangrijke rol in de informatievoorziening. Hier gaan we actief
op inzetten. In een communicatieplan wordt opgenomen op welke wijze de regelingen
onder de aandacht van de verschillende doelgroepen wordt gebracht.
In de vorige uitvoeringsnota hebben we het eenvoudiger gemaakt voor klanten die geen
uitkering van de gemeenten ontvangen om een aanvraag in te dienen. Hiervoor geldt een
vereenvoudigde procedure om het inkomen en vermogen vast te stellen. Normaliter
leveren klanten bij een aanvraag bijzondere bijstand de inkomen- en vermogensgegevens
aan. Voor de regelingen die in Mee Doen! beschreven staan, verklaren klanten naar
waarheid dat ze onder de relevante inkomens en vermogensgrens vallen. Dit wordt
middels een steekproef gecontroleerd. De vereenvoudigde procedure geldt voor alle
regelingen.
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Tevens wordt onderzocht of het mogelijk is om een aanspreekpunt te organiseren voor
alle regelingen die onder het kindpakket vallen. Dit zou de Stichting Leergeld kunnen zijn
maar ook het CJG zou hier een rol in kunnen spelen. Door een goede samenwerking met
de maatschappelijke organisaties te zoeken, kunnen de administratieve lasten worden
verminderd en kunnen de inwoners sneller en beter worden geholpen.
Tot slot wordt de meerwaarde van een “Mee Doen regisseur” uitgezocht. Deze regisseur
zou ingezet kunnen worden om de werkende minima beter in beeld te krijgen. Tevens
kan deze regisseur een rol spelen in het nog verder vereenvoudigen van de
aanvraagprocedures en het meten van het effect van de verschillende regelingen.
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