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Beleidsregels 

Artikel 1 : Begripsbepaling 

a. De wet : de Participatiewet 
b. Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Haren. 
c. Verstrekkingsjaar: een kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december 
d. Inkomen het op grond van de bepalingen van de Participatiewet in 

aanmerking te nemen inkomen 
e. Relevante norm: de voor de aanvrager geldende norm op grond van de 

Participatiewet 
f. Belanghebbende : belanghebbende zoals genoemd in art.1 :2 AWB 

Artikel 2 : Personenkring 

Recht op een verstrekking uit het participatiefonds heeft de belanghebbende van 18 
jaar en ouder die 

a. Nederlander is of hiermee is gelijkgesteld zoals genoemd in art.11 van de wet 
b. ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 

Haren. 
c. Een inkomen heeft die niet meer bedraagt dan 110% van de relevante norm 

De artikelen 31 t/m 34 van de wet zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 3 : Uitsluitingsgronden 

Geen recht op een verstrekking uit het Participatiefonds heeft de belanghebbende die 
a. recht heeft op een pleeggeldvergoeding 
b. is opgenomen in een inrichting 
c. inwoner is van een AZC 
d. een inkomen heeft uit studiefinanciering 
e. een inkomen heeft uit de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 

schoolkosten 
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Artikel 4 Voorzieningen 

De vergoeding wordt gegeven voor voorzieningen zoals 

a. Cursusgeld ten behoeve van 
Sportverenigingen, instrumentale en vocale scholing, theater en beeldende 
kunst 

b. Contributies ten behoeve van organisaties voor 
Jeugd-en jongerenwerk, peuterspeelzaalwerk, gehandicaptenwerk, Zang, 
toneel, muziek, jeugdclubs, scouting 

c. Abonnementen ten behoeve van 
openbare bibliotheek, volkstuinenvereniging, zwembad, schouwburg, musea, 
krant. 

d. Abonnementsgelden telecommunicatie 
(mobiele) telefoon, internet, kabel 

e. Overige activiteiten op sociaal en cultureel gebied. 
Schoolreisjes, excursies, vakantiekampen, sportattributen en -kleding. 

Artikel 5 Hoogte van de verstrekking 

De vergoeding bedraagt 100% van de in artikel 4 genoemde kosten met een maximum 
per verstrekkingsjaar van 
€ 200,00 voor een alleenstaande 
€ 300,00 voor een echtpaar 
€ 100,00 per kind 

Ingaande 1 januari 2018 wordt dit gewijzigd in 
€ 250,00 voor een alleenstaande 
€ 350,00 voor een echtpaar 
€ 150,00 per kind 

Artikel 6 Financiële nood 

a. Aan de belanghebbende kan een bijdrage beschikbaar worden gesteld op 
humanitaire gronden als tegemoetkoming in financiële nood. 

b. Deze tegemoetkoming wordt allen verstrekt indien 
a. er sprake is van acute financiële nood 
b. de extra kosten zijn ontstaan als gevolg van buiten de persoon gelegen 

factoren 
c. de financiële nood niet via schuldhulpverlening kan worden opgelost. 
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Artikel 7 Hardheidsclausule 

Het college kan een of meer bepalingen van deze notitie buiten toepassing laten of 
daarvan afwijken voor zover deze toepassing leidt tot een onbillijkheid. 

Artikel 8 Ingangsdatum 

Deze uitvoeringsnotitie treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 onder 
gelijktijdige intrekking van de uitvoeringsnotitie Participatiefonds 2012 

Haren, 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

Secretaris, Burgemeester, 
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Doelstelling 

Het Participatiefonds is ingesteld voor het verstrekken van vergoedingen voor sociaal 
culturele en sportieve activiteiten met als doel een sociaal isolement te voorkomen of 
te doorbreken. Voorwaarde voor vergoeding van activiteiten is dat de activiteit erop 
gericht te participeren in de samenleving. 

Procedure 

1. De vergoeding wordt op (schriftelijke) aanvraag verstrekt. 

2. De aanvraag dient te worden voorzien van bewijsstukken van het inkomen en 
vermogen. 

3. Peilmaand voor het inkomen is de maand voorafgaande aan de maand van 
aanvraag 

4. Voor zelfstandigen wordt uitgegaan van het netto resultaat van het voorgaand 
boekjaar. 

5. De vergoeding wordt per kalenderjaar verstrekt. 

6. De vergoeding wordt in 1 bedrag uitgekeerd. 

7. Aanvragen voor kosten in het desbetreffende jaar kunnen gedurende het gehele 
kalenderjaar worden ingediend. 

8. Ten onrechte verstrekte vergoedingen kunnen worden teruggevorderd indien bij 
de aanvraag onjuiste informatie is verstrekt. 

Controle 
Controle vindt jaarlijks achteraf plaats. Op basis van een steekproef worden de 
mensen aangeschreven om bewijsstukken in te leveren van de kosten welke uit de 
vergoeding van het Participatiefonds zijn voldaan. 
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Relatie met Jeugdfonds sport en cultuur 
en stichting Leergeld 

In 2014 is de gemeente Haren een samenwerking aangegaan met het Jeugdfonds 
sport en cultuur en stichting Leergeld. 
Vanaf 2017 is er voor gekozen om de extra gelden die de Rijksoverheid beschikbaar 
stelt voor armoede onder kinderen neer te leggen bij stichting Leergeld en het 
Jeugdfonds sport en cultuur. 

Stichting Leergeld stimuleert deelname van kinderen aan sportclubs en het 
verenigingsleven in de breedste zin van het woord. 

Het Jeugdfonds sport en cultuur richt zich met name op deelname aan (NOC/NCF 
erkende) sportverenigingen en subsidieert deelname aan culturele instellingen, 
waaronder muziekles, theater- en dansles. 

Beide stichtingen werken met intermediairs en keren eventuele vergoedingen 
rechtstreeks uit aan de desbetreffende vereniging. 
Voor het Jeugdfonds sport en cultuur geldt dat Stichting Leergeld aanvullend werkt. 
Het Jeugdfonds werken met maximumbedragen per kind. Indien deze vergoeding niet 
toereikend is, kan een aanvullend beroep op stichting Leergeld worden gedaan. 

In de korte periode dat deze stichtingen werken in de gemeente Haren kan dit al een 
succes worden genoemd. Uit onderstaand overzicht blijkt dat zorgvuldig met deze 
gelden wordt omgegaan en zeker in een behoefte voorziet. 

az 
Stichting Leergeld - periode januari t/m december 2016 

Aantal 
aanvragen 

Aangevraagd 
bedrag 

Toegekende 
aanvragen 

18 gezinnen 10.469,00 35 kinderen 

Stichting Jeugdfonds sport en cultuur - periode januari t/m december 2016 

Aantal 
aanvragen 

Toegekende 
aanvragen 

19 kinderen 4.067,50 
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Het Participatiefonds is voorliggend op de bijdragen van deze stichtingen. 
Door Leergeld en het Jeugdfonds wordt gecontroleerd of er een vergoeding is 
gevraagd op grond van het Participatiefonds voordat door hen een vergoeding zal 
worden verstrekt. 

Dit betekent dat, indien het Participatiefonds de contributie van de sportvereniging 
(deels} vergoed, Stichting Leergeld kan zorgen voor de aanvullende contributie en 
sportattributen. 
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Noodfonds 

De gemeente Haren beschikt over een noodfonds. 
Hiervan wordt gebruik gemaakt als er een noodverband moet worden gelegd en dit niet 
via de gebruikelijke kanalen (bijzondere bijstand, participatiefonds) kan worden 
opgelost. 

In 2017 is hieruit incidenteel een vergoeding betaald o.a. voor medicijnen van een 
uitgeprocedeerde asielzoeker. In voorgaande jaren kwamen hier nog andere, 
incidentele kosten bij van bv een begrafenis. Totale kosten zijn ca € 6.000,00 per 
jaar. 
De verwachting is dat deze kosten op jaarbasis hetzelfde blijven en dat het gaat om 
incidentele uitgaven. 

Recentelijk is de gemeente Haren aangesloten bij SUN die dezelfde doelstelling heeft. 
Gezien de ervaringen met het noodfonds, verwachten wij dat er vanuit de gemeente 
Haren weinig beroep zal worden gedaan op SUN. 
Aan de Gemeentelijke Kredietbank, de thuisadministratie van Humanitas en het sociaal 
(maatschappelijk) werk van Torian is mandaat gegeven om namens de gemeente bij 
SUN aanvragen in te dienen. 
Wij gaan er vanuit dat hiermee het financieel palet inzake noodhulp in de gemeente 
Haren sluitend is. 
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aanvragen 280 264 314 311 331 

toegekend 255 252 292 300 321 

afgewezen 22 7 17 9 9 

niet in behandeling 0 3 2 2 0 

ingetrokken 3 2 2 0 1 
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Uitgaven Participatiefonds 

Uitgaven Participatiefonds 
€84.000,00 
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