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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Verordening Meedoen Albrandswaard 2016 
 
 
Geadviseerde beslissing raad 
 

1. De Verordening Meedoen Albrandswaard 2016 vast te stellen en daarmee: 
1.1 Een tegemoetkoming in de kosten voor sport, cultuur, zwemmen etc. te verstrekken voor 

kinderen waarvan de ouders dit niet kunnen betalen (kindpakket); 
1.2 Een tegemoetkoming in de kosten voor sport, cultuur, zwemmen etc. te verstrekken voor 18-

plussers; 
1.3 De toegankelijkheid van de minimaregelingen te verbeteren. 

2. De Verordening Maatschappelijke Participatie Albrandswaard 2012 in te trekken per datum 
ingang Verordening Meedoen Albrandswaard 2016; 

3. Artikel 7 van de Verordening Individuele studie- en inkomenstoeslag Albrandswaard 2015 te 
wijzigingen als volgt; 
 
“Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet 
als gedurende de referteperiode van 36 maanden het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is 
dan 120 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm”. 

 
 
Inleiding 
In december 2015 zijn de “Kaders Minimabeleid” vastgesteld.  
Hierin is o.a. bepaald dat: 
- de minimagrens wordt gesteld op 120% van de bijstandsnorm; 
- dat er een kindpakket wordt georganiseerd; 
- dat de toegankelijkheid van de regelingen wordt verbeterd; 
Deze onderdelen zijn uitgewerkt in de Verordening Meedoen Albrandswaard 2016. De verordening heeft 
een andere naam gekregen omdat het begrip “participatie” veel betekenissen heeft en omdat het 
“meedoen” aansluit bij de doelstelling, kinderen moet mee kunnen doen ongeacht het inkomen van de 
ouders. 
 
 
Beoogd effect 
Met het vaststellen van de nieuwe Verordening Meedoen en het wijzigen van artikel 7 van de 
Verordening Individuele studie- en inkomenstoeslag Albrandswaard 2015, wordt uitvoering gegeven aan 
de vastgestelde “Kaders Minimabeleid”. 
 
 



 
 

Relatie met beleidskaders:  
Welzijn, Participatie, Jeugd 
 
Argumenten 
 
Ad 1.1. Hiermee wordt het voor kinderen mogelijk gemaakt aan sport, cultuur, cursussen, etc. deel te 
nemen ook als de ouders daar niet voldoende geld voor hebben. 
In de “Kaders Minimabeleid” is opgenomen dat er een kindpakket moet worden georganiseerd en zijn de 
volgende uitgangspunten opgenomen; 

- eenvoudige aanvraagprocedure organiseren voor een zo groot mogelijk bereik, actief gaan 
informeren; 

- de tegemoetkoming zoveel mogelijk rechtstreeks overmaken, de klant hoeft het niet voor te 
schieten; 

- uitgaan van vertrouwen, eventueel steekproeven achteraf uitvoeren; 
- inkomensgrens verruimen naar 120%. 

In de nieuwe Verordening Meedoen zijn deze uitgangspunten uitgewerkt. Voor het kind is er een totaal 
pakket dat breed ingezet kan worden voor wat het kind nodig heeft. Dit is heel breed in te vullen en kan 
gaan over sport, zwemmen, kleding, fiets, computer en alles wat nodig is voor het kind. Het budget van 
schoolgaande kinderen is hierin opgenomen en wordt niet meer afzonderlijk genoemd. 
 
Ad 1.2 Hiermee kunnen volwassenen, die dat zelf niet kunnen betalen, deelnemen aan sport, cultuur en 
andere activiteiten.  
Ook voor deze doelgroep is ‘meedoen’ mogelijk. De bestedingsmogelijkheden zijn minder ruim dan voor 
de kinderen. Ook de Rotterdampas of museum jaarkaart kan met deze tegemoetkoming worden 
aangeschaft. 
 
Ad. 1.3 Door de inkomensgrens op te hogen van 110% naar 120% kunnen meer mensen gebruik maken 
van de regelingen. 
De hoogte van de totale vergoeding voor volwassenen en kinderen is ongewijzigd. De verhoging van de 
inkomensgrens van 110% naar 120% plus de actieve benadering van burgers zal een stijging van de 
uitgaven laten zien. 
 
Ad 3 ; De verhoging van de inkomensgrens van 110% naar 120% geldt voor alle minimaregelingen zodat 
ook de Verordening Individuele studie- en inkomenstoeslag moet worden gewijzigd voor dit onderdeel. 
De verordening hoeft hiermee niet opnieuw te worden vastgesteld. Het wijzigen van artikel 7 in deze 
verordening is voldoende. Dit is een besluit van de raad. 
 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na vaststelling wordt er een communicatieplan opgesteld in samenwerking met de maatschappelijke 
adviesraad om zo de minima beter te kunnen bereiken..  
 
Evaluatie/monitoring 
Via de bestuursrapportages wordt per kwartaal geëvalueerd en bekeken of de uitgaven in de pas lopen. 
Deze gegevens worden gebruikt voor de evaluatie medio 2017. 
 
Financiën  
De bekostiging van deze verordening moet budgettair neutraal plaatsvinden De vergoedingen voor 
volwassenen en kinderen zijn gelijk gebleven in de nieuwe verordening, de hoogte van de inkomensgrens 
is verhoogd van 110% naar 120%. Dit betekent een uitbreiding van de doelgroep met 2,1%. De uitgaven 
voor de verordening Meedoen en de Individuele inkomenstoeslag worden hierdoor hoger. Ook zal er 
meer inspanningen worden verricht om de minima te bereiken. Daar staat tegenover dat de 



 
 

uitvoeringskosten lager zullen uitvallen door de nieuwe vereenvoudigde werkwijze van de verordening 
Meedoen. De uitgaven 2015 laat zien dat er ruimte is voor de verwachte toename van de uitgaven. 
 
Begroot voor fonds  € 40.281,00 
Uitgaven Albrandswaard 2015  
Uitgaven MPF sport e.d.  
kind plus volwassenen 

€ 18.507,37 

Uitgaven MPF schoolkosten  
Basisonderwijs 
Voortgezet onderwijs 

€ 11.365,74 

Totaal € 29.873,11 
 
Duurzaamheid 
Het beleid draagt bij aan de duurzaamheid en het welbevinden van de burger met een laag inkomen. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Via het communicatieplan dat wordt opgesteld na vaststelling van de verordening 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
 

1. Verordening Meedoen Albrandswaard 2016 (1081434) 
 
 
 
Besproken in vergadering van het college van 17 mei 2016. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd) 
 


