Advies betreffende ‘Meedoearrangement’ van de gemeente Doetinchem
Gaanderen: 12 – 9 – 2014
Geacht college,
Op uw verzoek tot advisering betreffende het ‘Meedoenarrangement’ willen wij graag ons advies
uitbrengen.
Voorafgaande aan ons advies willen wij u een aantal opmerkingen uit de vergadering meegeven.
Het Meedoenarrangement is een maatregel om mensen die te maken hebben met armoede door een
laag inkomen, mee te kunnen laten doen in de plaatselijke samenleving. Armoede is een complex sociaal
probleem wat zeker te maken heeft met uitsluiting, maar nog meer met het gevoel van ‘buitengesloten’
te zijn. Deze opvatting over de eigen positie is diep verankerd en het zorgen dat mensen wel mee
kunnen doen, vraagt veel meer dan een Meedoenarrangement. Het Meedoenarrangement is een middel
en zeker geen sluitstuk van de aanpak van armoede.
Daarnaast is het van belang om naast het inkomensplaatje ook aandacht te hebben voor het
noodzakelijke uitgavenplaatje. Redenerend vanuit het maatwerkprincipe zou dat eveneens een argument
kunnen zijn bij het al dan niet toekennen van het Meedoenarrangement. Ook groepen met een grote
afstand tot de maatschappij zijn wellicht evenals senioren met een laag inkomen geholpen met een
tegemoetkoming internet, dan wel telefoonkosten. Kortom het armoedeprobleem kent vele gezichten
en de tegemoetkoming in de vorm van het ‘Meedoenarrangement’ vraagt ook om ‘maatwerk’
De inzet van het ‘arrangement’ vraagt uitdrukkelijk om actief beleid via alle plaatsen waar dat mogelijk is.
Scholen, buurtcoaches, vrijwilligers, Zorgplein, kortom iedereen die armoede tegenkomt. In uw notitie
hebt u ook aangegeven dat het uw doelstelling is om de deelname aan het ‘arrangement’ te verhogen.
Armoede is geen keuze en als het er is, zorgt het voor beperkingen in je mogelijkheden, maar ook in de
opvatting of je als individu nog in staat bent die armoede het hoofd te bieden. Het stimuleren van
mensen is naast het aanbieden van een arrangement van groot belang.
Ons advies om het Meedoenarrangement als instrument in te zetten bij de aanpak van het
‘buitengesloten’ te worden door armoede, is positief.
Wij kunnen de uitgangspunten onderschrijven.
Enkele opmerkingen en ook antwoorden op vragen geformuleerd in uw adviesaanvraag.
 De keuze voor een Meedoenarrangement in plaats van een vorm van inkomensondersteuning wordt
breed gedeeld. Activiteiten aanbieden in plaats van geld zal zeker de doelstelling meedoen in de
samenleving dienen. Tegelijk blijft er wel een zekere spanning met de eigen regie als het gaat om de
soort activiteiten die dienstig zijn aan uw doel, meedoen. In uw nota geeft u aan dat het ‘niet in
beton te willen gieten’ van de soort activiteiten lezen wij dat er op termijn ook mogelijkheden zijn
tot wijzigingen en aanvullingen (cafetaria model).
 Wij zien wel met enige zorg dat de backoffice, de organisatie om alles goed te laten verlopen, veel
mankracht kan vergen. Bij de monitoring daarom wel aandacht voor de relatie uitvoeringskosten en
uitvoering.
 Uw vraag met betrekking tot de telefoonkosten/internetkosten voor AOW’ers met een laag
inkomen. Dat lijkt niet direct inpasbaar in het gekozen systeem. Toch pleiten wij wel voor het in
stand houden van deze vergoeding, omdat naar onze mening het voor deze groep wel bijdraagt aan
uw doelstelling, ‘Meedoen’, contact en eenzaamheidsbestrijding.
 Uw vraag met betrekking tot de dekking en uitvoering. Als er een keuze gemaakt moet worden
tussen een zo groot mogelijke groep, d.w.z. 130 % van het bijstandsniveau, of het in stand houden
van het Arrangement, dan is de keuze binnen SR, houd het Arrangement in stand.
 Voorts adviseren wij u om de nieuwe aanpak pas uitgebreid in te voeren als het volledig opgebouwd
is. Het oude systeem te laten bestaan tot het nieuwe volledig operationeel is

Bij komende opmerkingen: wij gaan er vanuit dat in dit geheel de WTCG gelden en de CER gelden
buitenbeschouwing zijn gelaten, omdat op dit onderdeel nog een apart voorstel komt.
Wij wensen u veel energie en succes toe bij de uitwerking van dit beleid.
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