Emmeloord, 17 juli 2018
Betreft: Reactie van Participatieraad Sociaal Domein op het document “Wijziging Meedoenregeling
Minima”
Geachte leden van het College,
De Participatieraad Sociaal Domein van de gemeente Noordoostpolder geeft door middel van deze
brief haar reactie op het document Wijziging Meedoenregeling Minima.
In dit document wordt een herziening van de huidige meedoenregeling en de inzet van (een
belangrijk deel van) de Klijnsma-gelden uitgewerkt.
Hieronder volgen onze opmerkingen/ vragen
Proces
• Het document is op 11 juli jl. naar ons verstuurd door Eveline Bal met de vraag om reactie te
geven voor 30 juli 2018. Tijdens het overleg met Eveline Bal (16-7-2018) kwam het verzoek
nog eerder te reageren. Ondanks de beperkte tijd is het de raad gelukt om het document te
lezen, door te spreken met de beleidsadviseur, en een advies op te stellen.
• Het document is –gedeeltelijk- een uitwerking van de ontwikkelagenda “Krachtig tegen
armoede”, leden van de participatieraad zijn betrokken bij het opstellen van deze
ontwikkelagenda.
Algemeen
•

We onderschrijven het uitgangspunt van de gemeente Noordoostpolder dat het belangrijk is
dat iedereen mee kan doen. Kinderen mogen niet de dupe worden van de financiële
problemen van hun ouders.

•

Deze regeling is (met name door de inzet van de Klijnsma-gelden) voornamelijk gericht op
het “meedoen” van kinderen. De participatieraad vindt dat dit aspect duidelijker
gecommuniceerd moet worden.

•

De participatieraad vraagt zich overigens wel af of het bestaande aanbod voor volwassenen
vanaf 18 jaar en ouderen met een laag inkomen nog voldoet. Waarbij de raad zich met name
afvraagt of het de inwoners van de gemeente voldoende bekend is voor welke voorzieningen
of regelingen zij in aanmerking komen.

Opmerkingen n.a.v. het document

•

•

Het document sluit gedeeltelijk aan bij thema’s van de ontwikkelagenda. De participatieraad
adviseert de resultaten van andere “werktafels” vanuit “krachtig tegen armoede” te
evalueren en ook te vertalen naar gemeentelijk beleid.
De naam en werktitel van het document geven nog onvoldoende weer dat het met name
gaat om een meedoenregeling voor kinderen van 4 – 18 jaar.

•

In het document is nog geen duidelijke keuze gemaakt voor de vorm waarin de
“meedoenpakketten” aangeboden gaan worden. De participatieraad adviseert een
“laagdrempelige” toegang tot de pakketten. Als wordt overgegaan tot een digitaal systeem
bevelen we het gebruik van een app aan, op deze manier kunnen mensen zonder computer
maar met een gsm meedoen aan de regeling.

•

De gemeente ontvangt vanuit de Klijnsma-gelden jaarlijks ongeveer €245.000. Voor het
project Zwemslag is jaarlijks €62.000 beschikbaar. In de begroting van het meedoenpakket
wordt jaarlijks plm. € 160.000 begroot. De participatieraad vraagt zich af op welke manier
het resterende Klijnsma-geld wordt uitgegeven.

Tot slot
• Ondanks bovenstaande vragen en opmerkingen is de participatieraad positief over de inhoud
van het document. We denken dat het een goede bijdrage kan leveren aan het “meedoen”
van de doelgroep 4 – 18 jaar.
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