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De Adviesraad Sociaal Domein (ASD), heeft het verzoek om advies met betrekking tot de 
Beleidsregels Participatiefonds 2018 in goede orde ontvangen. De ASD is verheugd over de verhoging 
van de bedragen. We willen aandringen op de beschikbaarheid voor mensen die het nodig hebben 
zonder dat er te veel drempels zijn. Het is belangrijk dat vooral kinderen op een goede manier 
kunnen participeren in hun sociale omgeving en mee kunnen doen met activiteiten en dat financiën 
niet een belemmering moet zijn om wat ze gemeenschappelijk begonnen zijn ook gemeenschappelijk 
af te maken. We horen dat kampen en of andere activiteiten waar aan deelgenomen kan worden 
door kinderen en waar kosten aan verbonden zijn niet bereikbaar zijn voor sommigen vanwege 
financiën. 

Als ASD willen we een tweetal opmerkingen maken. 

1. We willen er voor pleiten de voorziening ook beschikbaar te stellen voor mensen die 
weliswaar boven de grens liggen waar het gaat om de inkomenstoets en daardoor niet in aanmerking 
komen, maar feitelijk vanwege schuldenproblematiek door b.v. loonbeslag, minnelijke of wettelijke 
schuldregeling met hun beschikbare inkomen wel onder de grens zitten. 

2. We vragen van de gemeente ook een actieve inzet om de burgers van Haren te wijzen op de 
mogelijkheden. We hebben de indruk dat de verborgen armoede ook in Haren aanwezig is, mensen 
die wel onder de armoedegrens leven, maar wat dat betreft niet zichtbaar zijn. In sommige 
gemeenten is een armoederegisseur actief en we willen een dergelijke inzet ook voor onze burgers 
van harte bij u aanbevelen. 

Tot zover het advies van de Adviesraad sociaal domein. 
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Met vriendelijke groet namens de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Haren, 

Voorzitter, J. Hommes 


