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Geachte heer van der Heijden, 

 

Wij hebben u gevraagd om advies te geven op de uitwerking van het Meedoenarrangement. 

Op 15 september 2014 hebben wij uw advies ontvangen. Uw advies is positief. Uw advies is 

voor ons een bevestiging dat het Meedoenarrangement in deze uitwerking een goed 

instrument is om inwoners te ondersteunen bij het meedoen aan de samenleving.  

  

In uw advies maakt u een aantal opmerkingen. In deze brief geven wij u een reactie op de 

opmerkingen: 

 

Aanbieden van activiteiten versus eigen keuze 

U onderschrijft het belang om het meedoen te regelen door activiteiten aan te bieden in plaats 

van geld. Maar u merkt op dat met het aanbod de eigen keuze beperkt kan worden.  

 

Inwoners krijgen de mogelijkheid te kiezen uit een ruim aanbod aan activiteiten. Maar het is 

niet mogelijk om activiteiten te doen die niet zijn opgenomen in het arrangement. Zoals u ook 

opmerkt gieten we het aanbod niet in beton, maar springen we in op de behoefte van 

inwoners. Maar dat voorkomt niet dat er inwoners zijn die liever iets anders willen doen dan 

waarin het aanbod voorziet.  

 

Veel werk om het te regelen 

In de bespreking van de sociale raad gaf u al aan dat u het een ambitieus plan vindt en dat u het 

plan toejuicht. Maar u maakt zich ook zorgen of we het op tijd klaar hebben. U vraagt de 

Meedoenregeling te laten bestaan totdat het Meedoenarrangement helemaal staat. En u vraagt 

zich af of de kosten van de uitvoering niet te hoog worden.  

 

We gebruiken het najaar van 2014 om het Meedoenarrangement klaar te hebben vanaf 1 

januari 2015. Dat is veel werk, maar wij zijn ervan overtuigd dat ons dat samen met de 

vrijwilligers en ambassadeurs gaat lukken. Doordat we het arrangement samen met de 

doelgroep en ambassadeurs gaan uitvoeren beperken we ook de kosten van de uitvoering. De 

uitvoeringskosten monitoren we ook in de tussentijdse evaluaties.  
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Liever een goed aanbod dan uitbreiding van de doelgroep van 120% naar 130% 

Wanneer u de keuze krijgt de doelgroep uit te breiden of het persoonlijk budget en aanbod in 

stand te houden, adviseert u ons de doelgroep te beperken tot 120% van de doelgroep. 

 

Wij stellen de raad voor de doelgroep uit te breiden naar inwoners met een inkomen tot 

120% van de bijstandsnorm. Wij zijn van mening dat ons beleid daarmee socialer wordt. We 

kunnen die doelgroep een goed aanbod doen op basis van een behoorlijk budget, waar de 

uitkomsten van ons onderzoek Armoede in zicht om vragen. We houden met deze uitbreiding 

de kosten binnen de perken, waardoor wij niet een te grote greep hoeven te doen uit het 

budget voor preventieve activiteiten binnen het sociaal domein.   

 

Telefoon- en internetkosten  

Met het Meedoenarrangement willen wij de actieve deelname bevorderen. Of een vergoeding 

voor telefoonkosten en internetkosten ook bijdraagt aan de actieve deelname vroegen wij ons 

af. Uit uw vergadering bleek ook dat de Sociale Raad verschilt van mening of de vergoeding een 

plak moet krijgen binnen het arrangement. De meerderheid wil de vergoeding voor telefoon- 

en internetkosten behouden. Daarom maakt het ook onderdeel uit van ons aanbod vanaf 2015. 

Ondanks dat het afwijkt van onze systematiek; Deze vergoeding zal met geld moeten worden 

geregeld in plaats van het te regelen met de aanbieder (in natura).   

 

 

Met vriendelijke groet,  

burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

 

 

 

 

secretaris        burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


