Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 5
Doetinchem, 22 oktober 2014

Het Meedoenarrangement
Voorstel:
1. Kennisnemen van de uitwerking van het Meedoenarrangement.
2. De doelgroep uitbreiden naar huishoudens met een inkomen tot 120% van de
bijstandsnorm.
3. De Verordening Meedoenregeling gemeente Doetinchem 2012 intrekken.
Aanleiding
Niemand mag door armoede buiten de boot vallen of sociaal uitgesloten worden. Inwoners
moeten zich kunnen ontplooien, hun eigen mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen en volop
mee kunnen doen aan de samenleving.
Met een inkomen op het sociaal minimum is er vrijwel geen financiële ruimte om volwaardig
mee te kunnen doen. Daarom willen wij inwoners met een laag inkomen ondersteunen vanuit
het Meedoenarrangement. U hent bij de behandeling van het beleidsplan armoedebestrijding
unaniem besloten dat vanaf 2015 het Meedoenarrangement de huidige Meedoenregeling
vervangt. Er is een amendement aangenomen over de verdere uitwerking van het arrangement.
De intentie van het amendement is dat het Meedoenarrangement een verruiming is ten
opzichte van de Meedoenregeling. In de notitie die is bijgevoegd hebben we de intentie van het
arrangement verder uitgewerkt, maar hieronder leest u alvast de onderbouwing van de
uitwerking:
Uitwerking van het Meedoenarrangement
In de notitie Het Meedoenarrangement is de uitwerking van het Meedoenarrangement
beschreven. De notitie treft u bij de stukken aan. In de notitie komt het volgende aan bod:
- Waar komen we vandaan?
- De integrale en preventieve werking van het Meedoenarrangement
- Het Meedoenarrangement
- De werking van het Meedoenarrangement
- Financiële gevolgen
- Evaluatie
- Communicatie
Uitbreiding van de doelgroep
De doelgroep wordt uitgebreid. Voor de huidige Meedoenregeling komen gezinnen in
aanmerking met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Wij stellen voor dat de
doelgroep wordt uitgebreid naar inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.
De doelgroep uitbreiden naar inwoners met een inkomen tot 130% is financieel niet haalbaar,
tenzij wij het aanbod of het persoonlijk budget voor inwoners beperken. Dat heeft niet onze
voorkeur. De uitkomst van het onderzoek Armoede in zicht is dat de hoogte van de
tegemoetkoming uit de Meedoenregeling juist omhoog moet en er een uitbreiding nodig is van
de mogelijkheden om mee te doen.
Intrekken Verordening Meedoenregeling
Omdat het Meedoenarrangement de Meedoenregeling vervangt, vragen wij u de Verordening
Meedoenregeling gemeente Doetinchem 2012 in te trekken. U hoeft geen verordening vast te
stellen voor het Meedoenarrangement, omdat er geen verordeningsplicht is voor dit
onderwerp in de (gewijzigde) Wet werk en bijstand.
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Advies sociale raad
Wij hebben de sociale raad gevraagd met hun kennis en expertise advies uit te brengen op de
uitwerking van het Meedoenarrangement. Het advies is positief en bevestigt ons voorstel de
doelgroep te beperken tot 120%. De sociale raad juicht het ambitieuze plan toe, maar maakt
zich zorgen over de uitvoering. Wij snappen hun zorg, maar denken dat die zorg niet nodig is.
Wij maken graag gebruik van het aanbod binnen de doelgroep om mee te helpen het
arrangement tot een succes te maken. Het advies en onze reactie op het advies vindt u bij de
bij dit voorstel behorende stukken.
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
ING. N. VAN WAART

N.E. JOOSTEN BC.

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Het Meedoenarrangement;
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;
besluit:
1. Kennis te nemen van de uitwerking van het Meedoenarrangement.
2. De doelgroep uit te breiden naar huishoudens met een inkomen tot 120% van de
bijstandsnorm.
3. De Verordening Meedoenregeling gemeente Doetinchem 2012 in te trekken.
Aldus besloten in zijn vergadering van 30 oktober 2014,

, griffier

, voorzitter

