
 Memo
Aan: SP
Van: Marieke van der Kroon
Datum: 10 oktober 2019
Kenmerk:
Onderwerp: beantwoording technische vragen Meedoenregelingen 

De SP fractie heeft een aantal technische vragen gesteld in het kader van de 
Meedoenregelingen. In deze memo de beantwoording op deze vragen. 

Vragen

I. Graag een opgave van de eerste 6 maanden van 2019 van:

A. Het aantal toegekende aanvragen, afgewezen aanvragen en aanvragen buiten behandeling. 

Aantal toekenningen : 1.108
Gedeeltelijke toekenningen:      23
Afwijzingen:    115
Buiten behandeling stellingen:      63 +
Totaal 1.309

Aanvraag bijzondere 
bijstand

Aanvraag toegekend 369
Aanvraag deels 
toegekend 21
Aanvraag afgewezen 71
Buiten behandeling 35

Aanvraag Meedoenfonds

Aanvraag toegekend 170
Aanvraag deels 
toegekend 1
Aanvraag afgewezen 12
Buiten behandeling 17

Aanvraag Individuele 
inkomenstoeslag

Aanvraag toegekend 419
Aanvraag afgewezen 22
Buiten behandeling 8

Aanvraag 
Computerregeling

Aanvraag toegekend 22
Aanvraag afgewezen 3

Aanvraag kindpakket

Aanvraag toegekend 115
Aanvraag deels 
toegekend 1
Aanvraag afgewezen 7
Buiten behandeling 3

Jeugdfonds Sport en 
Cultuur

Goedgekeurde 
aanvragen 13



B. De uitgaven per onderdeel.

1. Bijzondere Bijstand.
In het eerste half jaar 2019 waren de uitgaven bijzondere bijstand € 282.253,- 

Onder deze uitgaven behoren de volgende kostensoorten: 

Alarmsysteem €        669,-
Begrafeniskosten €     2.343,-
Bewindvoering € 154.199,-
Huishoudelijke hulp/gezinshulp €      2.435,-
Kinderopvang (incl. SMI) €    64.904,-
Kleding/Schoeisel €      2.801,-
Kosten inrichting/huisraad €      1.206,-
Maaltijdvoorziening €      3.250,-
Nieuwkomers €      8.482,-
Rechtsbijstand €    10.236,-
Vervoert, taxi etc €    13.827,-
Zorgkosten €    17.901,-

2. Meedoenfonds
 € 17.939,-

3. Individuele Inkomens Toeslag (Langdurigheidstoeslag)
€ 179.748,-

4. Kindpakket
€ 55.541,- (dit zijn alle uitgaven Kindpakket bij elkaar, dus de computerregeling, de 
meedoenregeling, schoolkosten en zwemles).

5. Computerregeling 
De computerregeling is opgegaan in het Kindpakket. Uitgaven voor computers waren 
€ 9.356,- en maken onderdeel uit van de uitgaven genoemd onder 4 (Kindpakket).

6. Jeugdfonds sport en cultuur
Sport € 3.541,-

7. Tegemoetkoming eigen risico
€ 22.816,-

8. Kwijtschelding gemeentelijke belasting
€ 297.000 (tot aan met augustus 2019)

9. Een overzicht van overige uitgaven en aantallen in het kader van de meedoeregelingen.
Het hier bedoelde overzicht wordt in de beantwoording van de vragen 1 t/m 8 gegeven. 
Hierover is telefonisch overleg geweest met de heer Mientjes. 



10. Het totale bedrag van uitgaven in het kader van de Meedoenregelingen.
In het eerste half jaar 2019 zijn de uitgaven in het kader van de Meedoenregeling
€ 558.297,-. 
Dit bedrag bestaat uit de uitgaven genoemd onder 1, 2, 3, 4 en 7. 
Naast dit genoemde bedrag is er door Laborijn in het eerste half jaar van 2019 een bedrag 
van € 15.000,- aan bijzondere bijstand verstrekt. Laborijn versterkt bijzondere bijstand 
voor de gemeente Oude IJsselstreek voor zover dit voorzieningen zijn die direct zijn 
gerelateerd aan levensonderhoud zoals aanvullende bijstand voor jongeren onder de 21 
jaar en overbruggingsuitkeringen voor statushouders. 

11. De bedragen in het kader van de meedoenregeling zijn al jaren ongewijzigd. 
Vanaf welk jaar zijn de huidige bedragen gehanteerd?

In onze systemen kunnen wij terug tot 2011 en toen werden dezelfde bedragen 
gehanteerd. 

I. Gegevens over de Bijstandsuitkering.

1. Aantal mensen met een Bijstandsuitkering t.o.v. het totaal aantal inwoners. 
Demografische en uitkeringsgegevens van onze gemeente: 

- Aantal inwoners 39.470
- Aantal huishoudens 16.965
- Aantal huishoudens met kinderen   6.015
- Aantal kinderen tot 12 jaar   4.271
- Aantal kinderen 12 t/m 17 jaar   2.888
- Aantal huishoudens met een uitkering

op grond van de Participatiewet     611
- Waarvan met kinderen tot 12 jaar       87
- Aantal kinderen tot 12 jaar     194
- Waarvan kinderen van 12 t/m 17 jaar     115
- Aantal kinderen 12 t/m 17 jaar     123
- Waarvan met kinderen in beide

leeftijdsgroepen       42

II. Welke Rijksregelingen zijn er in het kader van schulden en zijn deze in het budget 2019 
verwerkt?

Er zijn twee decentralisatie-uitkeringen:
- Armoedebestrijding kinderen € 169.750,-
- Schulden en armoede €   56.506,-

Deze bedragen zijn opgenomen in de begroting 2020. Het bedrag voor armoedebestrijding 
voor kinderen is structureel verwerkt, het bedrag voor schulden en armoede vervalt per 2021. 



III. Wat zijn de geschatte uitgaven en verplichtingen t.o.v. het budget?
De begroting 2019 voor bijzondere bijstand en meedoenregelingen bedraagt circa € 950.000 
(inclusief een negatieve bijstelling uit de meicirculaire van ca. € 20.000).
De realisatie per 6 oktober 2019 bedraagt circa € 725.000, dit betreft ongeveer de periode 
januari t/m augustus. De verwachting voor heel 2019 is momenteel zo’n € 1.060.000, hetgeen 
een overschrijding van het budget met € 110.000 inhoudt.

Toelichting 

In de commissie MO van 19 juni en in de raadsvergadering van 4 juli Is er gedebatteerd naar 
aanleiding van een voorstel van de SP om in het kader van de armoedebestrijding van 
kinderen, uitvoering te geven aan de motie van december 2017 om de Meedoenregelingen uit 
te breiden met meer voorzieningen voor ouders met kinderen in het voorgezet onderwijs. Daar 
ontstaan de meeste kosten.

Uit de beraadslaging in de commissie en later in de raad van 4 juli bleek dat zowel de 
commissie als de raadleden dit voorstel in beraad wilde houden om eerst meer zicht te krijgen 
op de ontwikkelingen van de aanvragen en de uitgaven.

De SP fractie is van voornemens om de motie van de raadsvergadering van 4 juli jl. bij de a.s. 
begrotingsvergadering opnieuw in te dienen.

Vandaar het verzoek om deze informatie.


