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Advies Regeling “Haarlemmermeer doet mee”

Geacht college,

Inleiding
De Participatieraad heeft op 12 december 2016 gesproken over de uitvoering van de
regeling Haarlemmermeer doet mee. Aanleiding waren de signalen die de Participatieraad
had ontvangen over de toepassing van de regeling. Inwoners ervaren diverse
belemmeringen bij het indienen van een aanvraag. Daardoor zien zij af van gebruik van de
regeling.
Afgesproken werd om meer informatie over het gebruik van de regeling te verzamelen en
op basis van de beschikbare informatie zo nodig een ongevraagd advies uit te brengen.
De door de betrokken gemeentemedewerker verstrekte gegevens bevestigen de signalen
van inwoners dat de regeling op dit moment niet tegemoet komt aan de behoeften van
inwoners om mee te doen. Daarop heeft de Participatieraad besloten een ongevraagd
advies aan u toe te sturen. Bij dit besluit heeft de Participatieraad ook de uitgangspunten
uit de in ontwikkeling zijnde Nota Gezondheidsbeleid in zijn overwegingen meegenomen.
Algemeen
Sinds enkele jaren kent de gemeente Haarlemmermeer een regeling die beoogt mensen
met een minimuminkomen in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan activiteiten
op het gebied van sport, recreatie en cultuur. De regeling wordt voor volwassenen
uitgevoerd door Meerwaarde en voor kinderen door Stichting Leergeld en het
Jeugdsportfonds.
Inwoners met een gezinsinkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm kunnen een
bijdrage aanvragen. De bekostiging vindt plaats vanuit de bijzondere bijstand. De
maximum vergoeding is 125,00 euro per jaar voor deelname en 50,00 euro voor materialen
en benodigdheden (bijvoorbeeld een cursusboek of sportschoenen ).
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Voor kinderen gelden geen vaste bedragen. Wel hanteert Stichting Leergeld een
richtbedrag per kind om de vergoedingen over het jaar te kunnen verspreiden. Daarbij
houdt de stichting ook rekening met de hoogte van de onkosten van diverse activiteiten en
voorzieningen. Zo worden zwemlessen pas vergoed vanaf zes jaar om het aantal dure
lessen beperkt te houden. De vergoeding van een fiets is mogelijk vanaf negen jaar zodat
het kind idealiter met deze fiets ook naar de middelbare school kan.
Het indienen van een aanvraag geschiedt voor volwassenen bij MeerWaarde door het
invullen van een formulier en het bijvoegen van de (betalings)bewijzen.
Stichting Leergeld brengt meestal een bezoek aan de gezinnen thuis. Een consulent vult
ter plekke de aanvraag in. Voor vergoedingen voor sportactiviteiten zetten zij de aanvraag
door naar het Jeugdsportfonds.
Gebruiksgegevens
In 2015 hebben 182 volwassenen gebruik gemaakt van de regeling. Dat is 3% van de
doelgroep van 4970 volwassenen.
Van de 1547 kinderen die in aanmerking zouden kunnen komen voor een vergoeding,
nemen er 614 deel. Dat is een bereik van 39%.
De cijfers van 2013 komen op ongeveer dezelfde waarden uit, respectievelijk 150
volwassenen en 624 kinderen. De Participatieraad meent dat dit bijzonder lage
deelnemersaantallen zijn. Terwijl de voordelen van meedoen op het sportieve of
kunstzinnige vlak genoegzaam bekend zijn. Zoals opgemerkt in de Inleiding meent de
Participatieraad dat een adequate regeling ook noodzakelijk is voor de verdere uitvoering
van het gemeentelijke gezondheidsbeleid.
Praktijksignalen
Uitvoeringsproblemen doen zich vooral voor bij de aanvraag. Het formulier is voor
sommigen te ingewikkeld. Het bijvoegen van de bewijsstukken is vaak een probleem.
Inwoners kunnen de kosten niet voorschieten, terwijl bij de aanvraag een factuur of
betalingsbewijs moet worden gevoegd. Het risico dat hun aanvraag wordt afgewezen
durven zij niet aan. Voor het voorschieten van de kosten is vaak geen geld. Daardoor
kunnen ze ook geen gebruik maken van contributiekortingen bij betalingen per jaar of
kwartaal.
Daarnaast is de bijdrage vaak te laag. Cursussen bij Pier K zijn te duur voor mensen met
een minimuminkomen. De vergoeding van 125,00 euro per jaar is niet voldoende om deel
te kunnen nemen. Ook zwemlessen voor volwassenen (bijvoorbeeld voor nieuwkomers)
blijven ook met de vergoeding niet te bekostigen voor minima.
In het algemeen zien we dat een lidmaatschap van een sportvereniging niet betaalbaar is
voor inwoners met een minimuminkomen.
Advies:
1. De Participatieraad is van mening dat het aantal deelnemers aan de regeling
“Haarlemmermeer doet mee” veel te laag is. We zouden de gemeente een
streefpercentage van 85% mee willen geven als uitgangspunt voor de regeling.
2. De gemeente zou meer middelen in moeten zetten om de bekendheid met de regeling
onder de doelgroep te vergroten. We denken hierbij aan het standaard meesturen van een
folder als inwoners (bijzondere) bijstand aanvragen. Ook regelmatig een stuk in de
Informeer plaatsen zou de aandacht voor de regeling kunnen vergroten. Verder zou de
regeling (tijdelijk ) op een opvallende plaats op de website geplaatst kunnen worden. We
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denken dat het haalbaar moet zijn om na drie maanden een grotere bekendheid met de
regeling te hebben bereikt.
Voor kinderen kunnen de basisscholen en de middelbare scholen een belangrijke rol
vervullen om de bekendheid met de regeling te vergroten. De gemeente zou in overleg met
Stichting Leergeld kunnen bekijken hoe de informatie het beste kan worden aangeboden.
We realiseren ons dat ouders hun financiële situatie graag privé houden ten opzichte van
andere ouders.
We denken dat ook huisartsen en andere hulpverleners vanuit diverse disciplines
(fysiotherapie, psychische hulp, schuldhulp, ouderenzorg, enzovoort) de regeling in
voorkomende gevallen onder de aandacht van hun patiënten en cliënten kunnen brengen.
De klanten van de Voedselbank zien we eveneens als een belangrijke doelgroep voor de
regeling. De informatiefolders zouden ook daar onder de aandacht kunnen worden
gebracht.
Andere mogelijke vindplaatsen van deze informatie zouden de bibliotheek en Sportservice
Haarlemmermeer kunnen zijn.
3. Voor het bevorderen van de laagdrempeligheid van de regeling meent de
Participatieraad dat de regeling vereenvoudigd zou moeten worden. Dit kan door het
formulier begrijpelijker te maken, door de kosten (waar mogelijk) vooraf door de gemeente
te laten vergoeden en door een vlotte afhandeling van de aanvragen.
De mogelijkheid om vooraf de kosten te vergoeden bestaat wel in het kader van de WMO
voor sportvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen. Een vergelijkbare regeling zou in dit
geval ook mogelijk moeten zijn.
4. We adviseren de gemeente om de bijdrage te verhogen zodat mensen met een
minimuminkomen daadwerkelijk deel kunnen nemen aan sport- en culturele activiteiten. De
gemeente zou kunnen onderzoeken of bij de toekenning van de vergoeding meer
maatwerk kan worden geboden.
5. We adviseren het College om het jaarlijks beschikbare budget niet meer te baseren op
cijfers van voorgaande jaren maar op basis van streefcijfers voor deelname.
6. Voor zover dit nog niet gebeurt, adviseren we de gemeente om regelmatig overleg te
voeren met de uitvoerende organisaties over het gebruik van de regeling.
Wat betreft het vergroten van de bekendheid met de regeling Haarlemmermeer doet mee
is de Participatieraad graag bereid om mee te denken over de communicatie met de
inwoners hierover.

Met vriendelijke groeten,

G. Hille
Voorzitter Participatieraad Haarlemmermeer

