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Vanuit  de werkgroep Armoedesignaler ing is verschi l lende keren een verzoek gekomen 

tot aanpassing van de bedragen van het  Par t ic ipat iefonds.  

In januar i  2018 heef t  de werkgroep h ierover een rondetafe lgesprek gehad met  de raad.  

Di t  heeft  gele id tot  aanpass ing van de u i tvoer ingsregel ing Par t ic ipat iefonds op verschi l-

lende onderdelen 

 

Aanpassing van de vergoedingen  

De bedragen z i jn  voor  a l le  categor ieën met  € 50,00 verhoogd.  

Hierb i j  is  rekening gehouden met het  fe it  dat in het afge lopen jaar  een bedrag van € 

40.000,00 aan Leergeld a ls subsid ie is vers trekt  voor  Kinderen in armoede.  

Vanuit  de Ri jksoverheid is  d i t  in het kader van Armoedebestr i jd ing a ls een belangr i jke 

doelste l l ing b i j  de gemeenten neergelegd.  

Om deze reden z i jn de bedragen van het Par t ic ipat iefonds voor  k inderen n iet  hoger  dan 

voor  volwassenen aangez ien er vanui t  wordt  gegaan dat –  ind ien de vergoeding van het  

Part ic ipat iefonds voor k inderen niet toere ikend is –  een beroep zal  worden gedaan op 

St icht ing Leergeld.  

 

Hoogte vergoedingenrelatie tot buurgemeenten  

In  re lat ie tot  buurgemeenten (Midden-Groningen,  Tynaar lo,  Delfz i j l ,  Aa en Hunze en Ol-

dambt)  heef t  Haren een goed minimapakket.  Di t  komt vooral door  het  fe it  dat een aanta l 

min imavergoedingen (computerregel ing, schoolpakket)  n iet  vanui t  het Par t ic ipat iefonds 

maar  vanuit  de b i jzondere bi js tand worden vergoed.  Deze vergoeding bestaat dus naast 

het Par t ic ipat iefonds terwi j l  in andere gemeenten deze vergoedingen onder het  min ima-

fonds val len.  Per  1 januar i  2018 is de comp uterregel ing en het schoolpakket u itgebreid.  

Gelet op d it  gegeven z i jn  wi j  van mening dat  met de huid ige verhoging van het  Part ic i-

pat iefonds de f inanc ië le ondersteuning voor min ima op een aanvaardbaar n iveau is  ge-

bracht.   

 

Overige aanpassingen in de uitvoeringsregel ing  

De voorz ieningen waarvoor een vergoeding kan worden gegeven,  z i jn  ui tgebreid en ge-

actual iseerd. Daarbi j  is  aanges loten b i j  de doels te l l ingen d ie “aanpalende “  organisat ies  

als Leergeld en JSF/JCF ook hanteren.  

 

Bezien is  in  hoeverre aan cl iën ten die een u itker ing ontvangen van de gemeente Haren 

jaar l i jks de vergoeding van het  Par t ic ipat iefonds ambtshalve –  dat wi l  zeggen zonder  

aanvraag en beoordel ing –  kon worden vers t rekt .  

Di t  is  echter  n iet mogel i jk .  Door invoer ing van de Part ic ipat iewet pe r 1 januar i 2015 is 

de categor ia le verstrekking voor  bepaalde doelgroepen komen te verval len.  
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Het verzoek vanuit  de werkgroep Armoedes ignaler ing om vergoedingen rechts treeks 

over  te maken aan verenig ingen e.d.  kan n iet worden gehonoreerd aangez ien voor do or-

betal ing a lt i jd  toestemming van de c l iënt nodig is.  Middels  contro le achteraf  zal  moeten 

worden bez ien of  de vergoedingen aangewend z i jn  voor  het doel waarvoor z i j  z i jn ver-

strek t.  

 

Advies ASD 

De wi jz ig ing van de ui tvoer ingsnoti t ie  is  ter  adv iser ing voorg elegd aan de Adv iesraad 

Sociaal Domein.  

Zi j  geven aan verheugd te z i jn  over  de verhoging van de bedragen.  Z i j  vragen vooral  om 

f inanc ië le belemmer ingen voor k inderen weg te nemen zodat z i j  vo l ledig met  kunnen 

doen met  buitenschoolse act iv i te i ten.  

 

De ASD geef t  nog een tweetal aanbevel ingen  

1.  De vergoeding van het  Par t ic ipat iefonds ook beschikbaar  te s te l len voor  men-

sen die door schuldsaner ing,  loonbes lag onder  de grens geraken.  

In  de u i tvoer ing wordt  h ierb i j  aangesloten b i j  wat  de CRvB heeft  aangegeven 

wat onder inkomen wordt  verstaan. Zo wordt  een inkomen waarop de WSNP 

(wette l i jke schuldsaner ing)  wordt  toegepast a ls een minimum inkomen be-

schouwd .  

2.  De burgers van Haren act ief  te wi jzen op de mogel i jkheden  

Op dit  moment wordt act ie f gewerkt  aan fo lders over het  k indpakket en andere  

mater ia len waarmee intercedenten burgers  op een eenvoudige wi jze kunnen 

aanmelden voor  min imaregel ingen.  

 

Financiële consequenties  

In  het afgelopen jaar z i jn  331 aanvragen toegekend. Geste ld kan worden dat  70% van 

deze aanvragen betrekking hebben op ouders met  k inderen. Uitgaande van een gez in 

met 2 k inderen zal d it  voor  230 aanvragen le iden tot  een verhoging van € 150,00 per  

gez in.  

Di t  betekent dat  de huidige aanpass ing zal le iden tot een verhoging van het budget  van 

€ 39.500,00 over  het  jaar  2018.  

Wi j zu l len d it  verwerken in de Voor jaarsrapportage 2018 (v .w.b. het jaar  2018) en in de 

Perspect iefnota 2019 (voor  wat betref t  de jaren 2019 en verder)  a ls  b i jraming op taak-

veld 630 inkomensregelingen.  

      

Wij stellen u voor kennis te nemen van de uitvoeringsnotit ie Participatiefonds per 1 januari 

2018.      


