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Advies regeling "Haarlemmermeer doet mee"

Hoofddorp

t 6 FEB. 2017

Geachte heer Hille,
Hierbij willen wij u bedanken voor uw advies van 19 januari 2017 over de regeling
'Haarlemmermeer doet Mee!'. In uw advies geeft u aan dat inwoners diverse
belemmeringen ervaren bij het indienen van een aanvraag en daarom heeft u besloten
een ongevraagd advies aan ons toe te sturen.
Zoals u aangeeft in uw brief is de regeling 'Haarlemmermeer doet Mee!' in het leven
geroepen om mensen met een laag inkomen te kunnen laten deelnemen aan sociaal-,
culturele- en sportactiviteiten. Volwassenen ontvangen hiervoor een bijdrage van
maximaal € 175,00 op jaarbasis en kinderen van 4 tot 18 jaar hebben recht op maximaal
€ 350,00 per jaar. Deze normen gelden sinds 1 januari 2015.
In 2013 is de regeling 'Haarlemmermeer doet Mee!' geëvalueerd. Uit deze evaluatie
bleek dat de regeling succesvol is. In 2013 en 2014 is er sprake van een verdere stijging
van het aantal aanvragen. Deze trend heeft zich niet voortgezet.
De uitvoering van 'Haarlemmermeer doet Mee!' ligt bij stichting Leergeld voor wat betreft
jongeren en bij stichting MeerWaarde als het gaat om volwassenen. De uiteindelijke
beslissing op een aanvraag op grond van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!', is
een bevoegdheid van het college en kan niet aan derden worden overgedragen. In
individuele gevallen kan een aanvulling worden gegeven op deze regeling vanuit het
budget bijzondere bijstand om meer maatwerk te leveren.
Gebruiksgegevens
In 2016 hebben wij onderzoeksbureau KWIZ opdracht gegeven om een
inkomenseffectrapportage uit te voeren. Het op grond van dit onderzoek uitgebrachte
rapport beschrijft de doelgroep voor het lokale minimabeleid en gaat in op het gebruik en
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het bereik van inkomensondersteunende voorzieningen die de gemeente kent. Daarnaast
zijn de effecten van het beleid op de inkomens van minima in beeld gebracht.
Uit deze rapportage blijkt dat het gebruik van de verschillende inkomensondersteunende
regelingen sterk verschilt. Het bereik van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
is 63% van alle minima, met een inkomen tot 100% van het wettelijk sociaal minimum
(wsm), die hiervoor in aanmerking komen. De individuele inkomenstoeslag, die met
ingang van 1 januari 2015 is geïntroduceerd en die op grond van de Participatiewet en
gemeentelijk beleid wordt verstrekt, is bedoeld voor mensen die drie jaar of langer op een
minimuminkomen zijn aangewezen en heeft een bereik van 58%. Het gebruik van de
bijzondere bijstand ligt in 2015 op 24%. Zoals u in uw brief aangeeft maakten in 2015 614
kinderen (39%) en 180 (3%) volwassenen gebruik van deze regeling. Wij delen uw
mening dat dit gebruik laag is. Wij willen zo veel mogelijk inwoners die behoren tot de
doelgroep bereiken om zodoende te kunnen bewerkstelligen dat zij mee kunnen doen
aan culturele-, recreatieve- en sportactiviteiten. Wij zullen daarom de komende periode
extra aandacht geven in lokale media en InforMeer aan de bestaande regelingen op dit
gebied. Dit sluit tevens aan bij het kabinetsbeleid om zoveel mogelijk kinderen te
bereiken. Wij doen dit gelijktijdig met de extra middelen die wij vanaf 2017 vanuit het Rijk
ontvangen voor armoedebestrijding onder kinderen. Wij dienen nog keuzes te maken hoe
deze extra middelen worden ingezet, maar hierbij zal zeker uw advies worden
meegenomen om de bijdrage voor de regeling 'Haarlemmermeer doet Mee!' te verhogen
voor zowel kinderen als volwassenen. In juni 2017 nemen wij hierover een besluit. Dan
zal ook een communicatiecampagne worden gestart om het bereik te maximaliseren.
Praktijksignalen
U geeft aan dat het aanvraagformulier te ingewikkeld is en het bijvoegen van de
bewijsstukken vaak een probleem is. Wij gaan deze aanvraagprocedure onder de loep
nemen en daar waar mogelijk gaan we deze vereenvoudigen. Daarnaast gaan we kijken
of het opvragen van bewijsstukken tot een minimum kan worden beperkt. In de praktijk
wordt de bijstand uit hoofde van de regeling 'Haarlemmermeer doet Mee!' in natura
verstrekt, dat wil zeggen dat de bijdrage rechtsreeks betaalbaar wordt gesteld aan
bijvoorbeeld de vereniging of muziekschool.
Overleg met uitvoerende instanties
Met stichting Meerwaarde, Leergeld en het Jeugd Sportfonds vindt periodiek overleg
plaats. Ook zullen wij professionals, hulpverleners en scholen informeren over het
bestaan van de verschillende regelingen met het verzoek dit onder de aandacht te
brengen van hun patiënten en hun cliënten. Op 22 juni 2016 heeft de eerste
netwerkbijeenkomst "Samen voor minima" plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst
waren professionele hulpverleners, vrijwilligers en medewerkers van de gemeente
aanwezig die hulp en ondersteuning bieden aan mensen met een laag inkomen en/of
schulden. Ook in 2017 organiseren wij deze bijeenkomst, waarbij ook het gebruik van de
inkomensondersteunende regelingen aan de orde zal komen.
Samenvattend
Wij delen op hoofdlijnen het door u uitgebrachte advies al achten wij het streefcijfer van
85% voor wat betreft gebruik van de regeling niet realistisch. Wel willen we het bereik de bekendheid van de regeling - vergroten.
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In juni 2017 wordt door ons een besluit genomen over de inzet van de middelen die
beschikbaar zijn voor de inkomensondersteunende maatregelen. Er zal een
communicatieplan worden opgesteld waarin uw suggesties worden meegenomen om
zodoende een zo hoog mogelijk bereik te realiseren.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken de
Participatieraad nogmaals voor het advies en meedenken. Wij zullen zeker gebruik
maken van uw aanbod om mee te denken over de communicatie rondom de regeling
'Haarlemmermeer doet mee!' en andere inkomensondersteunende voorzieningen.
Zoals te doen gebruikelijk wordt een afschrift van deze reactie naar de gemeenteraad
gestuurd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarl mmermeer,
de secretaris,
de bb •emeester,
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Digitale afschriften aan:
Archief FM/DRM (geen emailadres benodigd)
R.Kouwenhoven@haarlemmermeer.nl
lsabelle.de.kort@haarlemmermeer.nl
Nienke.van.der.zee@haarlemmermeer.nl
raadsinformatie@haarlemmermeer.nl (inclusief bijlage binnengekomen advies)
Papieren afschriften aan:

Evt. opmerkingen m.b.t. verzending van brief en/of afschriften:

Regels m.b.t. postverzending:
Afschriften van deze brief worden standaard per email verzonden;
Indien een afschrift per post verzonden dient te worden, s.v.p. ingevuld rolbericht toevoegen;
Bovenstaande gegevens m.b.t. adressering/onderwerp checken i.v.m. juiste registratie;
Afschriften: i.v.m. scannen, één emailadres per regel en s.v.p. hyperlink verwijderen.

