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Meedoenbeleid en Maatschappelijke banen: Beantwoording Vragen die per mail zijn binnengekomen  

Meedoenbeleid 

PVDA 

Vraag 1 

In de commissie MO hebben we als fractie voorgesteld om de meedoenregeling laagdrempeliger en 

effectiever in te richten door o.a. het direct toekennen van de meedoenregeling aan inwoners waarna 

we achteraf toetsen. Dit alles met zo min mogelijk administratie en handelingen voor inwoner en 

gemeente. Kunnen we ervan uitgaan dat de wethouder dit gaat uitwerken in een voorstel? 

 

Antwoord 1 

Doordat wij van vanaf 1 januari de uitvoering van de Participatiewet zelf doen, hebben we meer inzicht 

in het bestand Participatiewet en zijn we meer in staat om de administratieve handelingen te 

vergemakkelijken. Een concreet voorstel is bijvoorbeeld in de maak om (binnen de juridische kaders 

die hiervoor gelden) de kwijtschelding belastingen automatisch toe te kennen. Inwoners hoeven 

hierdoor dit niet meer aan te vragen.  

 

Vraag 2 

In het stuk wordt aangegeven dat 48%, van de bij de gemeente bekende inwoners die in armoede 

leven, gebruik maken van de Meedoenregeling. Hoe komt het dat 52 % hier geen gebruik van maakt. 

Heeft dit o.a te maken met de 110% waardoor zij er net geen aanspraak op kunnen maken? 

Zo niet, hoe verklaart u het dat 52% geen gebruik maakt van de regeling? 

Antwoord 2 

Op basis van de rapportage van het SCP (armoedemonitor) leven in de gemeente Oude-IJsselstreek 

rond de 1800 inwoners onder een ‘niet-veel-maar-toereikend budget’. Waarom we een deel van deze 

inwoners niet bereiken met ons meedoenbeleid weten we op dit moment niet. Daar is nader onderzoek 

voor nodig. Inzicht in de kenmerken van de doelgroep en het bereik is belangrijk. het voorstel is om dit 

onderdeel (en start) te laten zijn van het formuleren van een meerjarenbeleidskader Meedoenbeleid. 

Een eerste stap is het beeld brengen van de cijfers en gegevens rondom het huidige meedoenbeleid, 

onderverdeeld naar de verschillende regelingen. Daarnaast willen we ook kwalitatief inzicht krijgen in 

de huidige meedoenregelingen, dit willen we uitvragen bij de inwoners/doelgroep zelf. 

 

Vraag 3 

Gaan we de regeling aanpassen d.m.v. het toevoegen van schoolzwemmen? Of hoe kunnen we 

schoolzwemmen weer in het leven roepen zodat alle kinderen een zwemdiploma kunnen halen.  

 

Antwoord 3 

Voordat we deze vraag kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om de huidige meedoenregelingen 

(waaronder het kindpakket) te evalueren. Wat is effect van het huidige kindpakket? Hoe staan de 

scholen zelf hier tegenover? En hoe verhoudt dit zich financieel gezien t.o.v. de overige 

meedoenregelingen, waarbij opgemerkt dient te worden dat het gaat om een open-eind financiering. 
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Vraag 4 

Ter aanvulling op bovenstaande vraagt heeft de PVDA  concrete voorbeelden gevonden die aansluiten 

bij de ideeën die is voorgelegd aan het college. Dit alles onder het mom: beter goed gejat, dan slecht 

bedacht. 

 

Zo maakt de gemeente Berkelland gebruik van een app waarmee inwoners een bedrag kunnen 

spenderen aan verschillende arrangementen/producten. Op dit moment is dit alleen nog voor kinderen 

beschikbaar. Zie hier de verschillende producten die samen met partners worden aangeboden: 

https://berkelland.forus.io/products Bij Berkelland werken ze nu met bedragen. In 2021 wordt een 

regeling voor volwassenen opgezet. Bij de gemeente Doetinchem werken ze met punten, maar ook 

met aanbod in samenwerking met partners. Het aanbod is hier te vinden: 

https://meedoenarrangement.nl/aanbod/. We willen deze voorbeelden graag delen ter ondersteuning 

van onze gedachtegang. We vragen het college dit mee te nemen in de verdere plannen voor de 

meedoenregeling. 

 

Antwoord vraag 4 

De verkenning naar andere mogelijkheden en instrumenten ten behoeve van verbeteren van het bereik 

van de meedoenregelingen nemen we mee in de verdere ontwikkeling van ons meedoenbeleid. Hierbij 

houden we rekening met de investering die het vraagt om bijv. zo’n arrangement of app in te richten en 

te beheren. Een eenvoudige wijze van aanvragen en afhandeling is in ieder geval het uitgangspunt. 

Lokaal belang 

Vraag 1 

In de tabel van de verschillende gemeenten op blz. 2 staan cijfers uit 2017, zijn er actuelere cijfers 

bekend? 

 

Antwoord 1 

Deze cijfers zijn afkomstig van de digitale rapportage ‘Armoede in kaart’ van het SCP. Dit zijn de laatst 

bekende en actuele cijfers vanuit deze rapportage. 

 

Vraag 2 

Kunt u de tabel onder aan blz. 3 en bovenaan 4 een keer verder toelichten. Wat gebeurt hier precies? 

Het bedrag gedeeld door het aantal declaraties is soms erg klein? Hoe worden deze voorzieningen 

toegekend? Is dit effectief? Wat wordt er betaald uit het meedoen fonds? 

 

Antwoord 2 

In deze tabel worden alle soorten regelingen genoemd die onderdeel van de meedoenregelingen die 

wij hebben als gemeente. Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van een nieuw overzicht, 

waarin de regelingen zoals opgenomen in de ‘uitvoeringsregels meedoenbeleid’ logischer en in lijn met 

de inhoud hiervan worden weergegeven. Op basis hiervan gaan we ook bekijken of het aanvragen en 

de administratieve afhandeling eenvoudiger kan. 

 

Vraag 3 

Nu met dit meedoen percentage geven we al bijna een miljoen euro aan deze voorziening. Als we 

iedereen bereiken wordt het dan 2 miljoen? Kunnen we dat binnen de hekjes financieel trekken? 

 

 

https://berkelland.forus.io/products
https://meedoenarrangement.nl/aanbod/
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Antwoord 3 

Aan de hand van de evaluatie 2020 van de meedoenregelingen die we begin 2021 gaan opstellen, 

kunnen we een beeld geven van de huidige inzet en het bereik. Aan de hand van deze evaluatie dienen 

we inderdaad te onderzoeken wat financieel haalbaar is. 

 

Vraag 4 

Kunnen we eind van dit kalender jaar cijfers verwachten wat betreft de inwoners die onder de 

participatiewet vallen? Hoeveel inwoners in welke categorie, aantal alleenstaanden etc.           

 

Antwoord 4 

Vanaf 1 januari 2021 beschikken wij over de bestandsgegevens doelgroep Participatiewet. Op basis 

hiervan kunnen we een nulmeting doen. Wij ontvangen daarnaast begin 2021 de laatste 

kwartaalrapportage van Laborijn waarin de cijfers over 2020 worden gerapporteerd. Wij zullen u 

wanneer wij deze rapportage hebben ontvangen informeren over de cijfers. 

Vraag 5 

Extra communicatiecampagnes voor specifieke doelgroep: De noodzaak van met name voor de 

statushouders verrast ons: dat die nodig is gezien de begeleiding die daarop zit? (Bijvoorbeeld door 

vluchtelingenwerk en nu nog Laborijn) 

 

Antwoord 5 

Uit de rapportage Armoede in kaart van het SCP blijkt dat van het totaal aan niet-westerse migranten 

rond de 22% in armoede leven in Oude-IJsselstrek. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het om een 

kwetsbare groep gaat. Hier is inderdaad al aandacht voor, maar het is de moeite waard om samen met 

betrokken partijen zoals Vluchtelingenwerk te onderzoeken of we deze groep nog beter kunnen 

bereiken. 

 

Vraag 6 

Zou er geen sprake moeten zijn van een Inkomens/besteding begeleidingsgesprek? 

 

Antwoord 6 

Het inkomensbegeleidingsgesprek is bedoeld om alle aspecten rondom inkomen, en de effecten 

wanneer iemand vanuit een uitkeringssituatie gaat werken, samen met de inwoner te bespreken. Ook 

de mogelijke aanwezigheid van schulden wordt hierin meegenomen. Hierbij dienen we een goede 

balans te vinden in begeleiding en eigen verantwoordelijkheid van de inwoner. 

 

Vraag 7 

De uitstroom premie 500 euro per jaar. Is dit eenmalig 1 jaar of hoelang loopt dat door? 

 

Antwoord 7 

Dit is eenmalig 

 

Vraag 8 

Als iemand een contract heeft zit dan bij de verdiensten de vakantietoeslag erbij in en 13de maand? 

Worden deze meegerekend bij de draagkrachtberekening? 
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Antwoord 8 

We moeten nog nader uitwerken onder welke arbeidsvoorwaarden de maatschappelijke banen worden 

ingezet. In de businesscase zijn we uitgegaan van een loon op basis van het Wettelijk minimumloon, 

incl pensioenopbouw en vakantietoeslag. 

 

Vraag 9 

Als het minimumloon omhooggaat en de uitkeringen worden bevroren. Wat zullen dan de 

consequenties zijn? 

 

Antwoord 9 

Het Wettelijk minimumloon en de bijstandsuitkeringen zijn gekoppeld aan elkaar, dit is wettelijk 

geregeld. We houden de landelijke ontwikkelingen op dit gebied in de gaten.  

 

Maatschappelijke banen 

VVD 

Vraag 1 

Inzake de 20 banen waarmee wordt gestart: 

● Begrijp ik hieruit dat 20 personen in dienst worden genomen bij Stoer BV en dat daarna voor deze 

personen een maatschappelijke baan wordt gezocht? 

● Krijgen deze kandidaten een dienstverband voor onbepaalde of bepaalde tijd? 

● Vervalt voor deze kandidaten de bijstandsuitkering als gevolg van het dienstverband? Wordt voor 

deze medewerkers nog wel een vergoeding uit Den Haag ontvangen? 

Antwoord 1 

Het voorstel is inderdaad dat bij de inzet van een maatschappelijke baan zoals wij die voor ogen 

hebben, sprake is van een echte baan met een dienstverband. Een belangrijke voorwaarde is dat we 

maatschappelijke partners vinden die bereid zijn een inwoner een werkplek te bieden. Het heeft onze 

voorkeur dat de maatschappelijke partner bereidt is een inwoner zelf in dienst te neemt. Omdat we 

verwachten dat dit niet voor alle maatschappelijke banen mogelijk is, is een dienstverband bij STOER 

ook een reële mogelijkheid. Op basis van de gesprekken die plaats gaan vinden met geïnteresseerde 

maatschappelijke partners werken we het voorstel rondom maatschappelijke banen verder uit. We 

gaan uit van dienstverbanden met in eerste instantie voor bepaalde tijd. 

 

Wanneer een inwoner aan het werk gaat in een maatschappelijke baan, vervalt de uitkering, of is er 

nog een sprake van een aanvullende uitkering. Dat hangt o.a. van het aantal uren dat iemand aan het 

werk gaat.  

Voor 2021 is het voorstel voorzichtig te beginnen. Het voorgestelde aantal van twintig 

maatschappelijke banen heeft geen significant effect op het budget dat wij vanuit het Rijk ontvangen.  

Vraag 2 

Inzake geschatte kosten pagina 6: Medewerker uit het voorbeeld krijgt van Stoer BV EUR 19.600 

inkomen. Betrokken medewerker heeft recht op een bijstandsuitkering van EUR 15.000 die komt te 
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vervallen. Bent u het met mij eens dat wanneer de vergoeding uit Den Haag ook vervalt dit voordeel 

verdampt en dus de kosten van de maatschappelijke baan toe nemen? 

Indien de vergoeding uit Den Haag niet vervalt, is het dan toegestaan om deze uitkering te verrekenen 

met Stoer BV? 

Antwoord 2 

Voor 2021 is het voorstel voorzichtig te beginnen. Het voorgestelde aantal van twintig 

maatschappelijke banen heeft geen significant effect op het budget dat wij vanuit het Rijk ontvangen. 

De businesscase werken we verder uit op basis van de gesprekken die we met onze maatschappelijke 

partners voeren. Hierbij is onze insteek dat deze maatschappelijke werkgevers/partners inwoners 

zoveel mogelijk zelf in dienst nemen. We gaan in gesprek met deze werkgevers om de mogelijkheden 

te bespreken. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kunnen we de businesscase verder uitwerken. 

 

Vraag 3 

In de samenvatting op pagina 6 en 7 wordt bij punt 4 geconcludeerd dat er bij 0,7 FTE een 

bijstandsuitkering wordt bespaard. Bent u het met mij eens dat deze conclusie niet juist is aangezien 

de kosten van de maatschappelijk baan in het voorbeeld EUR 8.600 bedragen waardoor er sprake is 

van een gedeeltelijke besparing? 

 

Antwoord 3 

Een dienstverband van 0,7 fte (= 28 uur) heeft gemiddeld dezelfde hoogte als de hoogte van een 

bijstandsuitkering. Dit betekent dat je hiermee een uitkering bespaart. Desalniettemin dienen we ook 

rekening te houden met kosten aan bijvoorbeeld begeleiding van de werknemer.  

 

Lokaal Belang 

Vraag 1 

Bij Variant 2 verwacht u weinig succes. Kunnen we het niet eerst gewoon proberen? 

 

Antwoord 1 

Globaal zijn er drie varianten van maatschappelijke banen: 1. Werkzekerheid: een baan in plaats van 

een uitkering; 2. Een baan als re-integratieinstrument; 3. Een baan als participatie-instrument. Het 

voorstel is voor nu te kiezen voor een hybride variant (een mix van variant 2 en 3), waarbij we 

toewerken naar variant 1. Maatschappelijke banen worden in deze variant gezien als participatie-

instrument en ingezet voor de kwetsbare doelgroep. Het kunnen zowel structurele banen zijn, als 

banen die leiden tot uitstroom naar regulier werk. Dit is afhankelijk van de ontwikkelpotentie van een 

inwoner, en moet passend zijn bij de motivatie en mogelijkheden van de inwoner. Maatwerk en ken uw 

klant zijn de basisprincipes van waaruit we binnen STOER onze dienstverlening uitvoeren. Dit past ook 

binnen de werkwijze van Meedoen Werkt, waarin gekeken wordt naar de individuele 

(ontwikkel)mogelijkheden van de inwoner.  

 

Deze hybride variant wordt onderdeel van het totaal aanbod aan banen dat door STOER wordt 

aangeboden aan de inwoner. Hierbij volgen we de principes van de traploze arbeidsmarkt.  

 

Vraag 2 

Is de gemiddelde Inleenvergoeding van 4000 euro niet wat laag? 
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Antwoord 2 

We gaan in gesprek met maatschappelijke partners om o.a. samen met hen in gesprek te gaan over de 

hoogte van de inleenvergoeding. Dit dient dus nader te worden uitgezocht. 

 

Vraag 3 

Hoe bent u op dit moment bezig Werkgevers medeplichtig/enthousiast te maken! Hoe zijn de actuele 

ervaringen en resultaten bij Meedoen werkt? 

Antwoord 3 

Door Meedoen Werkt hebben we al een goed netwerk met werkgevers. Dit netwerk gebruiken we voor 

de verdere doorontwikkeling van STOER, waaronder de inzet van maatschappelijke banen. Een 

overzicht op hoofdlijnen m.b.t. Meedoen Werkt wordt op dit moment opgesteld, hierover wordt u 

geïnformeerd. 

 

Vraag 4 

Wij zijn niet voor tijdelijke banen zoals seizoenswerk. Dit werkt volgens ons demotiverend. Bent u dat 

met ons eens? 

 

Antwoord 4 

Het is voorbarig om nu al soorten banen uit te sluiten. Voorop staat dat er een goede match 

plaatsvindt tussen de potentiële werknemer en de werkgever. Deze goede match wordt bereikt door 

individueel maatwerk. Hoewel tijdelijk werk niet de eerst insteek is, biedt tijdelijk werk ook een goede 

opstap om door te stromen naar een andere permanentere vorm van werk.  

 

Vraag 5 

Wilt u samenwerken met het Praktijkonderwijs, het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Middelbaar 

Beroeps Onderwijs zoals Laborijn het op dit moment doet in lopende projecten?  

 

Antwoord 5 

Ja 

 

Vraag 6 

Klopt het dat er veel alleenstaanden in ons bestand zitten en is dat te verklaren? 

 

Antwoord 6 

Ja, op basis van huidige gegevens van het bestand doelgroep Participatiewet die we van Laborijn 

krijgen is 54% van het bestand alleenstaande en 14% is een alleenstaande ouder. Dat vooral 

alleenstaanden gebruik maken van de bijstand is een landelijk beeld.  

 

Vraag 6 

Wat is de meerwaarde om het weer over de 110, 120 of 130% te gaan hebben? Is het niet zinvoller om 

eerst onze energie en geld te stoppen in het aan het meedoen te krijgen van inwoners en iets tegen de 

armoedeval te doen in voorkomende gevallen? Kunnen we het niet beter hebben over de draagkracht 

van inwoners? 

Antwoord 6 

In ons voorstel hebben we het juist niet over verruimen van norm voor het aanspraak maken op 

meedoenregelingen, omdat we hiermee niet de armoedeval oplossen, maar alleen verschuiven. In 
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plaats daarvan stellen wij voor draagkracht toe te passen bij de meedoenregelingen en het kindpakket. 

Hiermee maak je de stap van uitkering naar werk meer lonend omdat de vergoeding meebeweegt met 

de stijging van het inkomen. 

 

Vraag 7 

Oude IJsselstreek wil graag integraal handelen, hoe wil de portefeuillehouder straks de verschillende 

nu nog losse onderdelen toch weer integraal laten benaderen? 

 

Antwoord 7 

Doordat we per 1 januari 2021 de uitvoering van de Participatiewet zelf gaan doen, krijgen we de 

mogelijkheid om integraler te werken. Denk bijv. aan het integraal oppakken van 

schulddienstverlening, inkomensverstrekking en begeleiding naar werk. Voor de inwoner kunnen we 

hiermee meerdere vragen gezamenlijk oplossen, zonder de inwoner van het ene naar het andere loket 

te sturen. Daarnaast willen we in onze dienstverlening en uitvoering van de Participatiewet uitgaan van 

een traploze arbeidsmarkt. 

 
 


