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2. Inleiding
In 2017 stelde de gemeente samen met een netwerk van maatschappelijke
partners, ervaringsdeskundigen en inwoners de ontwikkelagenda ‘Krachtig
tegen armoede’ op. De agenda beschrijft de thema’s in het kader van
armoedebestrijding die de betrokkenen in het netwerk gezamenlijk willen
oppakken. De agenda vormt de basis voor de doorontwikkeling van het
huidige armoedebeleid van de gemeente Noordoostpolder.
2.1

Naar een nieuwe meedoenregeling voor kinderen in armoede

Eén van de thema’s op de ontwikkelagenda is de herziening van de huidige meedoenregeling
voor kinderen, ouderen en chronisch zieken en gehandicapten uit huishoudens met een laag
inkomen. De meedoenregeling biedt deze doelgroepen de kans om mee te doen aan sport er
cultuur. In de ontwikkelagenda staan over dit thema verschillende kansen en verbeterpunten
opgenomen, die zijn gebaseerd op de input van het netwerk.
De gemeenteraad heeft het college in september 2017 opdracht gegeven om de alternatieven
voor de invulling van de huidige meedoenregeling te onderzoeken. Daarnaast kreeg het
college in diezelfde maand opdracht van de raad om te verkennen hoe de gemeente de extra
middelen die de gemeente sinds 2017 ontvangt voor armoedebestrijding onder kinderen kan
inzetten.
Per 1 juli 2018 trad de Zwemslag in werking. Via de Zwemslag kunnen kinderen uit gezinnen
met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm zwemdiploma A halen. Hiervoor stelt de
gemeente vanuit de extra Rijksmiddelen jaarlijks € 62.000 beschikbaar. Aansluitend hierop
zijn werktafels van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionals en een
beleidsadviseur van de gemeente aan de slag gegaan. De werktafels hebben de afgelopen
periode nagedacht over de nieuwe invulling van de meedoenregeling voor kinderen en
hierover een advies gegeven. Op basis van het advies is dit plan voor het Meedoenpakket
2018 uitgewerkt. Daarmee geven we ook een bestemming aan (een groot deel van) de nog
resterende middelen.

2.2

Leeswijzer

Het plan is als volgt opgebouwd:
• In hoofdstuk 2 lichten we de huidige meedoenregeling voor kinderen in armoede toe.
• In hoofdstuk 3 gaan we in op de aanleiding voor herziening van de huidige regeling.
• In hoofdstuk 4 lichten we de invulling van het Meedoenpakket 2018 toe.
• In hoofdstuk 5 bieden we inzicht in de financiering en de implementatie van het
Meedoenpakket 2018.
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3. Huidige meedoenregeling voor
kinderen
De gemeente Noordoostpolder vindt het belangrijk dat iedereen mee kan
doen. Voor kinderen van ouders met een laag inkomen is dat niet
vanzelfsprekend. Hun ouders hebben vaak niet genoeg geld om een
sportclub, muziekles of de zwemlessen van de kinderen te betalen. Om
ervoor te zorgen dat deze kinderen mee kunnen doen aan sport en cultuur
biedt de gemeente Noordoostpolder de meedoenregeling aan1.
3.1

Doel

De huidige meedoenregeling richt zich op kinderen van 4 tot 18 jaar uit huishoudens met een
inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Zij krijgen per jaar een bijdrage van de gemeente
om deel te nemen aan sport en culturele activiteiten. De gemeente verstrekt deze bijdrage in
de vorm van waardebonnen die kinderen bij deelnemende aanbieders kunnen verzilveren. De
waarde van de bonnen is respectievelijk € 150.

3.2

Aanbod

Aanbieders die meedoen aan de meedoenregeling
Kinderen kunnen de meedoenbonnen inleveren bij verschillende sportclubs en verenigingen.
Een overzicht van de deelnemende aanbieders staat in tabel 1.
Tabel 1. Aanbod van de meedoenregeling.
Aanbod

Aantal organisaties

Sportverenigingen

60

Culturele instellingen (o.a. koren, muziekscholen, theater)

17

Scholen (schoolreisjes, werkweken en overige schoolactiviteiten)

8

Aanvullende ondersteuning van Stichting Leergeld
In aanvulling op de meedoenregeling van de gemeente kunnen ouders van kinderen met een
inkomen tot 120% van de bijstandsnorm een beroep doen op Stichting Leergeld. Stichting
Leergeld vergoedt verschillende kosten voor maatschappelijke participatie, daar waar de
meedoenregeling of een andere voorliggende voorziening niet toereikend is(denk bijvoorbeeld
aan een extra bijdrage voor sport, sportkleding, een computer voor brugklassers). Stichting
Leergeld financiert de bijdrages via fondsen en giften aan de stichting. Stichting Leergeld
ontvangt geen subsidie van de gemeente.

1

De meedoenregeling is ook bedoeld voor ouderen en chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen.
Deze doelgroepen worden in dit plan buiten beschouwing gelaten.
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4. Tijd voor vernieuwing
4.1

Ontwikkelagenda Krachtig tegen armoede

In 2017 stelde de gemeente samen met een netwerk van maatschappelijke partners,
ervaringsdeskundigen en inwoners de ontwikkelagenda Krachtig tegen armoede op. Het doel
van de ontwikkelagenda is om inwoners in armoede nog beter te ondersteunen en armoede
waar mogelijk te voorkomen. De agenda beschrijft de kansen en uitdagingen op het gebied
van armoedebestrijding en gaat over tien thema’s die betrokken partijen gezamenlijk willen
aanpakken. De agenda vormt de basis voor de doorontwikkeling van het huidige
armoedebeleid. De gemeente werkt de thema’s in 2018 samen met het netwerk uit in
werktafels.
Eén van de thema’s op de ontwikkelagenda is de nieuwe invulling van de meedoenregeling
(voor kinderen). Dit thema heeft raakvlakken met het thema kinderen in armoede. De
werktafels die zich bezig houden met deze thema’s hebben nagedacht over de nieuwe
invulling van de meedoenregeling en hierover een advies gegeven. Op basis van dit advies is
dit plan over de invoering van een meedoenpakket uitgewerkt.

4.2

Extra Rijksbudget

Het Rijk vindt dat kinderen niet de dupe mogen worden van de financiële problemen van hun
ouders. Het Rijk spoort gemeenten daarom aan om armoedebestrijding onder kinderen te
versterken. Sinds 2017 stelt het Rijk hier structureel extra geld voor beschikbaar. De
gemeente Noordoostpolder ontvangt sinds 2017 jaarlijks ongeveer € 245.000 extra. De
gemeenteraad heeft in september 2017 opdracht gegeven om via de ontwikkelagenda te
onderzoeken hoe de gemeente de middelen passend kan inzetten.
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5. Het meedoenpakket
Het meedoenpakket2 voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is
een uitbreiding van de huidige meedoenregeling voor kinderen. Hieronder
beschrijven we hoe we invulling geven aan het meedoenpakket.
5.1

Uitbreiding van het aanbod

We breiden het aanbod waarvan kinderen uit de doelgroep gebruik kunnen maken uit met
nieuwe producten en activiteiten.
Via de huidige meedoenregeling kunnen kinderen uit de doelgroep meedoen aan sport en
cultuur. Daarnaast kunnen kinderen de meedoenbonnen op enkele scholen verzilveren voor
de kosten van schoolactiviteiten. We willen kinderen in armoede meer kansen bieden om mee
te doen met leeftijdsgenoten en hun ontwikkelkansen vergroten. Daarom breiden we het
aanbod met nieuwe producten en activiteiten. Op advies van de werktafels doen we dit met:
• Een computer voor brugklassers. Ieder kind heeft een computer of laptop nodig om goed
mee te kunnen doen op school en zijn huiswerk te maken. Een computer is echter een
flinke uitgave die veel ouders met een laag inkomen zich niet kunnen veroorloven.
• Een fiets voor kinderen vanaf 6 jaar. Kinderen hebben een fiets nodig om naar school of
een sportclub te gaan of om bij vriendjes te gaan spelen.
• Zomeractiviteiten. De zomervakantie is voor veel kinderen een periode om naar uit te
kijken. Voor kinderen in armoede is dat anders. Zij gaan niet op vakantie of dagjes weg
omdat hun ouders hiervoor geen geld hebben. We vinden het belangrijk dat ieder kind na
de vakantie op school kan vertellen welke leuke dingen hij of zij heeft gedaan.
Voor de uitgifte van de producten zoeken we samenwerking met ondernemers en andere
partners. Bijvoorbeeld: voor een fiets kunnen kinderen terecht bij een fietsenwinkel of
Concern voor Werk die oude fietsen opknapt.

5.2

Één pakket voor alle producten en activiteiten

We willen het gebruik van de meedoenregeling zo eenvoudig en leuk mogelijk maken. En
voorkomen dat inwoners voor de activiteiten en producten verschillende aanvragen moeten
doen (bij verschillende organisaties). We voegen de activiteiten en producten daarom samen
in één ‘meedoenpakket’ ,dat ouders eenmalig voor hun kind aanvragen. Kinderen kunnen
vervolgens uit dat pakket de producten en activiteiten kiezen die zij leuk vinden.

5.3

Toegankelijk voor alle gezinnen met een inkomen tot 120% van de
bijstandsnorm

De inkomensgrens van de huidige meedoenregeling is 110% van de bijstandsnorm.
Daarnaast kunnen kinderen van ouders met problematische schulden en een laag
besteedbaar inkomen (tot maximaal 110% van de bijstandsnorm) gebruik maken van de
regeling.
Eind 2017 heeft de gemeenteraad de Zwemslag aangenomen en de inkomensgrens van deze
regeling vastgesteld op 120% van de bijstandsnorm. Door de inkomensgrens van het
meedoenpakket ook op 120% van de bijstandsnorm vast te stellen, komt er één eenduidige
inkomensgrens voor de minimaregelingen die gericht zijn op kinderen. Dit zorgt voor
duidelijkheid richting inwoners en houdt de communicatie over en uitvoering van de
regelingen eenvoudig.

2

Het ‘meedoenpakket’ is een werktitel. Tijdens de implementatie van het pakket bedenken we een pakkende
naam.
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5.4

Een hogere bijdrage voor elk kind

Op grond van de huidige meedoenregeling krijgen kinderen een vergoeding van € 150 per
jaar om mee te doen aan sport en cultuur. Deze vergoeding is vaak niet genoeg om een jaar
van te kunnen sporten of bijvoorbeeld muziekles te volgen. Ouders moeten vaak een eigen
bijdrage betalen om ervoor de zorgen dat hun kinderen het jaar bij een club of vereniging
kunnen afmaken. Zij hebben hiervoor niet altijd voldoende geld. Een risico is daarom dat
kinderen überhaupt geen gebruik maken van de regeling.
Om kinderen de kans te geven om gedurende het hele jaar te sporten én daarnaast gebruik
te maken van de andere activiteiten en producten binnen het meedoenpakket verhogen we
voor de jaarlijkse vergoeding voor kinderen van € 150 naar € 350 per kind per jaar. Kinderen
kiezen zelf (samen met hun ouders) aan welke activiteiten en producten binnen het
meedoenpakket zij het bedrag besteden.
In aanvulling op dit bedrag kunnen kinderen vanaf 6 jaar een fiets aanvragen en verstrekken
we een computerpakket aan kinderen die naar de brugklas gaan. We verstrekken de fietsen
en computers in natura. De gemeente verrekent de kosten van deze producten direct met de
leveranciers. We stellen voor de fietsen eenmalig € 100 per kind beschikbaar. Voor een
computer hebben we eenmalig € 350 per kind beschikbaar.

5.5

Een digitaal alternatief voor de meedoenbonnen

Inwoners die gebruik maken van de huidige meedoenregeling krijgen papieren waardebonnen
die zij kunnen verzilveren bij deelnemende aanbieders. De werktafels adviseerden om te
zoeken naar aantrekkelijkere, makkerlijkere en modernere manieren om de regeling te
verstrekken. Naar aanleiding van dat advies verkenden we de alternatieven.
Het nieuwe meedoenpakket wordt toegankelijk via een nieuwe digitale oplossing. Het
basisprincipe van de nieuwe oplossing is dat ieder kind een persoonlijk puntentegoed krijgt.
De punten vertegenwoordigen een waarde (bijvoorbeeld 1 punt = € 1). Een ouder kan op een
persoonlijk account inzien wat de hoogte van het puntentegoed is en waar het kind het
puntentegoed voor kan gebruiken. Er zijn verschillende manieren waarop het puntentegoed
bij aanbieders verzilverd kan worden. We kunnen dit mogelijk maken via een pasje of een
‘meedoenwebshop’. Zie voor een nadere toelichting op deze oplossingen bijlage 1. We
werken in de komende periode een ontwerp uit voor de digitale oplossing.
De digitale oplossing leidt tot meer gebruiksgemak voor inwoners. Het voordeel van een
puntentegoed ten opzicht van papieren waardebonnen is dat inwoners precies de waarde van
een activiteit of product kunnen betalen en het restant dus kunnen bewaren voor een
volgende aankoop. Papieren waardebonnen vertegenwoordigen een grotere waarde
(bijvoorbeeld € 10). Inwoners kunnen dan alleen per € 10 betalen.
De digitale oplossing biedt inwoners daarnaast eenvoudig inzicht in het aanbod van
activiteiten en producten binnen het meedoenpakket. Een digitale oplossing zorgt daarmee
voor een laagdrempelige toegang tot het pakket. We verwachten dat dit bijdraagt aan een
toename van het gebruik ten opzichte van de huidige regeling.
Bovendien vereenvoudigt een digitale oplossing de uitvoering van het meedoenpakket. De
gemeente voert de huidige regeling grotendeels handmatig uit. De aanbieders sturen
periodiek de bij hen verzilverde bonnen op. De waardebonnen worden handmatig in het
systeem van de gemeente verwerkt en vervolgens uitbetaald. Een digitale oplossing voorziet
in een systeem dat transacties tussen inwoners en aanbieders automatisch bijhoudt. Een
digitale oplossing vereenvoudigt daarom de facturering van aanbieders aan de gemeente en
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uitbetaling van de verzilverde waardebonnen of tegoeden. De administratieve lasten voor
aanbieders en de gemeente worden hierdoor verlaagd.
Daarnaast biedt het systeem inzicht in actuele managementinformatie. Het wordt hiermee
eenvoudig om het gebruik van regeling te volgen en hier indien gewenst op bij te sturen. De
inrichting van het huidige systeem dat gebruik wordt voor de uitvoering van de
meedoenregeling voorziet hier in mindere mate in. Om bruikbare informatie uit het huidige
systeem te kunnen halen is nu nog een vergaande bewerking van de gegevens nodig.
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6. Financiën en planning
6.1

Financiën

De gemeente Noordoostpolder ontvangt sinds 2017 jaarlijks structureel
€ 245.000 extra van het rijk. Een deel van deze extra middelen wordt per 1 juli 2018 ingezet
voor de Zwemslag (jaarlijks € 62.000). Met de voorgestelde Meedoenregeling vullen we
jaarlijks nog eens € 169.000 extra in). De resterende middelen (in totaal €133.000 over vier
jaar) zetten we in om de ideeën vanuit de werktafels mogelijk te maken.
Tabel 2 geeft inzicht in de kosten en financiering van het meedoenpakket voor kinderen. Zie
voor een toelichting op de berekening van de kosten bijlage 2.
Tabel 2. Financiering van het meedoenpakket.
2019

2020

2021

2022

€ 162,5

€ 180

€ 190,5

€ 193,5

fietsen

€2

€7

€4

€ 4,5

computers

€7

€ 24,5

€ 15

€ 15,5

communicatie meedoenpakket

€2

€5

€1

€1

€ 173,5

€ 216,5

€ 210,5

€ 214,5

€ 50,5

€ 50,5

€ 50,5

€ 50,5

€ 123

€ 166

€ 160

€ 164

totaal

€ 173,5

€ 216,5

€ 210,5

€ 214,5

saldo

€0

€0

€0

€0

Kosten

Meedoenpakket
puntentegoed

totaal

Dekking
huidige middelen meedoenregeling
Extra rijksmiddelen

6.2

Planning

Om kinderen uit de doelgroep zo snel mogelijk gebruik te laten maken van de extra
Rijksmiddelen starten we in 2018 al met een uitbreiding van de huidige meedoenregeling
voor kinderen. In 2019 maken we de daadwerkelijke omslag naar het meedoenpakket. We
voeren het meedoenpakket dus gefaseerd in:

Fase 1: Uitbreiding bestaande meedoenregeling
We breiden de bestaande meedoenregeling in 2018 uit met:
• Een extra bijdrage voor sportieve en culturele activiteiten. De bijdrage wordt verhoogd
van € 150 naar € 350. Kinderen die in 2018 reeds gebruik maken van de regeling kunnen
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•

een extra bijdrage van € 200 aanvragen. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan op de
bestaande werkwijzen en werkprocessen.
Een fiets voor kinderen vanaf 6 jaar en een computer voor brugklassers. We verstrekken
deze producten in natura.

Fase 2: Uitbreiding van aanbod en aanbieders
Begin 2019 breiden we het aanbod verder uit met aanbieders van zomeractiviteiten.
Daarnaast werven we nieuwe aanbieders van sport en cultuur die niet meedoen aan de
huidige meedoenregeling.

Fase 3: Naar een digitale oplossing
In 2019 start de implementatie van een digitale oplossing voor de huidige meedoenbonnen .
We werken hiervoor eerst een ontwerp uit, dat door het college wordt vastgesteld en dat we
vervolgens implementeren. De digitale oplossing treedt naar verwachting per 1 september
2019 in werking. We koppeling de lancering dan aan de start van een nieuwe schooljaar en
sport- en cultuurseizoen.
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Bijlage 1 - Vormen van
meedoenpakketten
Er zijn verschillende vormen waarin de gemeente het nieuwe meedoenpakket kan aanbieden
aan inwoners. We lichten hier 3 vormen toe.
Papieren waardebonnen
Papieren waardebonnen vertegenwoordigen een bepaalde waarde of een bepaald(e) product
of activiteit in natura (bijvoorbeeld: een fiets, een tekencursus). Inwoners kunnen de
waardebonnen verzilveren bij organisaties waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt.
Denk bijvoorbeeld aan sportverenigingen, zwembaden, musea, bioscopen en muziekscholen.
De deelnemende organisatie kan de voucher achteraf declareren bij de gemeente. De
waardebonnen worden handmatig ingeboekt in het systeem van de gemeente. De huidige
meedoenregeling van de gemeente Noordoostpolder werkt via deze systematiek.
Meedoen webshop
Dit is een webshop waarin inwoners meedoenactiviteiten en producten kunnen uitkiezen.
Nadat de gemeente heeft beoordeeld dat een inwoner in de doelgroep valt krijgt hij een
inlognaam en wachtwoord, die de inwoner gebruikt om in te loggen in zijn persoonlijke
omgeving. In die persoonlijke omgeving ziet de inwoner van welke producten en activiteiten
hij gebruik kan maken. Inwoners kunnen de activiteiten en producten aanschaffen met een
tegoed en / of waardebonnen. De gemeente kan dit tegoed of een voucher vrij besteedbaar
maken, of (een deel) verstrekken voor een bepaald(e) product of activiteit.
Een inwoner kiest zelf activiteiten en producten uit. Na het bestellen ontvangen de inwoner
en de aanbieder beide een bestelbevestiging. Vervolgens kan de inwoner zijn bestelling
ophalen bij de aanbieder op vertoon van zijn bestelbevestiging. Voor de aanbieder wordt
tegelijkertijd automatisch een factuur aangemaakt, die via het systeem periodiek en
automatisch door de gemeente aan de aanbieder wordt uitbetaald.
Een pas
Een variant op de webshop is een pas. Ook bij een pas hebben inwoners een persoonlijke
omgeving waarop zij inloggen en een tegoed of waardebonnen die zij kunnen besteden bij
deelnemende aanbieders. En ook bij deze oplossing kan de uitbetaling aan aanbieders
geautomatiseerd worden.
Een verschil met de webshop is dat inwoners hun bestelling niet online plaatsen, maar
aankopen bij een vereniging, club of winkel zelf doen. De inwoner laat daarvoor zijn pas aan
de aanbieder zien. De aanbieder leest de pas uit via een QR-code op de pas en kan
vervolgens zien waar een inwoner recht op heeft.
Sommige passen hebben ook een eigen app waarop pashouders kunnen inloggen. In plaats
van het plastic kaartje kunnen zij dan ook de app laten zien als zij gebruik willen maken van
een voucher of een tegoed.

Vergelijking tussen de vormen
In onderstaande tabel vergelijken we de verschillende vormen op een aantal onderdelen.
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Tabel A. Vergelijking tussen de verschillende vormen van meedoenpakketten.
Papieren
waardebonnen

Meedoen
webshop

Pas

1. Gebruiksgemak

-

+

+

2. Gemak voor de uitvoering

-

+

+

3. Toepassingsmogelijkheden

-

++

++

4. Opstartkosten

+

-

-

Toelichting op tabel A:
• Gebruiksgemak: Het voordeel van een digitaal tegoed ten opzichte van papieren
waardebonnen is dat inwoners precies de waarde van een activiteit of product kunnen
betalen en het restant dus kunnen bewaren voor een volgende aankoop. Papieren
waardebonnen vertegenwoordigen vaak een grotere waarde, bijvoorbeeld € 10. Inwoners
kunnen in dan alleen per € 10 betalen. Inwoners hebben eenvoudig inzicht in het aanbod
waarvan zij gebruik kunnen maken (binnen het meedoenpakket en eventuele andere
regelingen die via de persoonlijke pagina getoond worden).
• Gemak voor de uitvoering: De uitvoering van de regeling met papieren waardebonnen
vergt relatief veel administratie. De facturen van aanbieders moeten handmatig verwerkt
worden. De uitbetaling van de facturen verloopt bij een passysteem of webshop
grotendeels geautomatiseerd.
• Toepassingsmogelijkheden: Een meedoenwebshop en pas kunnen gebruikt worden voor
meerdere toepassingen. Bijvoorbeeld: Via de webshop kunnen inwoners bijvoorbeeld ook
andere minimaregelingen aanvragen. De gemeente kan systematiek van een digitaal
tegoed ook toepassen op de verstrekking van het mantelzorgcompliment.
• Opstartkosten: De ontwikkeling van een webshop of pas neemt incidentele kosten met
zich mee. Kosten die de gemeente bij handhaving van papieren waardebonnen niet
maakt. Deze investering verdient zichzelf terug omdat de uitvoering eenvoudiger wordt
en minder tijd kost. Bovendien kunnen de opstartkosten verdeeld worden over meerdere
terreinen of afdelingen, wanneer de gemeente kiest voor meerdere toepassingen op de
website of pas (bijvoorbeeld: verstrekking van de bijdrage voor meedoen, de Zwemslag
en mantelzorgcompliment via de website of pas).
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Bijlage 2 - Toelichting
kostenberekening
De kostenberekening van het meedoenpakket is gebaseerd op enkele aannames. Die
aannames lichten we hieronder toe.
Ontwikkeling van het aantal personen in een huishouden met een inkomen tot 120% van de
bijstandsnorm
De meest recente cijfers over het aantal personen in een huishouden met een inkomen tot
120% van de bijstandsnorm gaan over 2015 (bron: CBS). Om een voorspelling te doen over
de ontwikkeling van dit aantal personen sinds 2015 en tot aan 2022 maakten we gebruik van
prognoses uit de SCP rapportage ‘Armoede en sociale uitsluiting 2018’:
De omvang van de armoedeproblematiek is in Nederland in de periode 2015 – 2017 min of
meer gelijk gebleven. De beschikbare cijfers over het aantal personen in een huishouden met
een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm in 2015 vormen daarom het uitgangspunt voor
onze berekening. We veronderstellen dat het aantal personen in 2018 gelijk is aan het aantal
personen in 2015.
In 2018 daalt het aantal huishoudens in armoede naar verwachting met 1,5%. We
veronderstellen dat het aantal personen in armoede ook met ongeveer 1,5% daalt. Deze
daling trekken we door in de jaren 2019 tot en met 2022.
Ontwikkeling aantal kinderen in armoede
Het CBS biedt inzicht in het aantal kinderen in een huishouden met een inkomen tot 120%
van de bijstandsnorm. In 2015 was dit aantal 1.000. Om de omvang van de doelgroep voor
het meedoenpakket te bepalen maakten we een inschatting van het aantal kinderen van 4 tot
18 jaar binnen deze groep. We weten dat ongeveer 79,9% van het totaal aantal kinderen in
de Noordoostpolder in de leeftijdscategorie 4 tot 18 jaar valt. We nemen aan dat in de totale
groep met kinderen in een huishouden met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm ook
79,9% in deze leeftijdscategorie valt.
Gebruik van het meedoenpakket
De gemeente houdt niet bij hoeveel kinderen gebruik maken van de huidige
meedoenregeling. Dit maakt het lastig om een goede inschatting te maken van het verwachte
gebruik van het puntentegoed via het nieuwe meedoenpakket.
Om in te schatten hoeveel kinderen gebruik maken van de huidige meedoenregeling hebben
we de jaarlijkse kosten van de huidige meedoenregeling gedeeld door het maximale bedrag
per kind (€ 150). Deze berekening resulteert in een gebruik van 65,3%. Voor de
kostenberekening van het nieuwe meedoenpakket zijn we uitgegaan van een geleidelijk
stijging van het gebruik van 65,3% in 2019 naar 75% in 2022.3
Voor het gebruik van de computers hebben we een inschatting gemaakt van het totaal aantal
kinderen van 12 jaar (de gemiddelde leeftijd waarop kinderen naar de brugklas gaan) die
leven in een huishouden met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Voor het gebruik

3

Het meedoenpakket wordt in 2018 al ingevoerd. Voor het gebruik in 2018 zijn we uitgegaan van het huidige
bereik, plus een nieuwe groep kinderen uit gezinnen met een inkomen tussen 110% en 120% van de
bijstandsnorm (bereik is geschat op 30%).
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van de fietsen maakten we een inschatting van het totaal aantal kinderen van 6 in een
huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.
Inhaaleffect in 2018
We verwachten dat de computers en fietsen worden aangevraagd zodra een kind naar de
brugklas gaat (in het geval van een computer) of 6 jaar wordt (in het geval van een fiets). De
verwachting is dat in 2019 een inhaaleffect optreedt en ook oudere kinderen nog een
computer of fiets aanvragen. Voor het jaar 2019 is daarom meer budget voor de verstrekking
van fietsen en computers beschikbaar.
Bovenstaande aannames resulteren in de volgende cijfers over het gebruik van het
meedoenpakket.
Tabel B. Gebruik meedoenpakket.
2018

2019

2020

2021

2022

787
466

776
506

764
535

752
546

741
556

Verstrekkingen computers

20

70

43

44

46

Verstrekkingen fietsen

20

70

40

45

50

Potentiële doelgroep
Verstrekkingen puntentegoed
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