
Schriftelijke vragen inzake meedoenregeling.
15 december 2020.

Aan het College van burgemeester en wethouders.

Ter aanvulling op onze eerder ingezonden vragen met betrekking tot meedoenregeling.
We hebben in de vergadering van 19 november 2020 gesproken over de meedoenregeling. In deze 
vergadering en in de later ingezonden vragen hebben we als fractie van de PvdA gesproken over het 
anders inrichten van de meedoenregeling. 

Ter aanvulling hierop hebben we concrete voorbeelden gevonden die aansluiten bij de ideeën die we 
hebben 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.

De reeds op 26 november ingediende vragen aan het College en ter informatie aan de raad:

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 er van uitgaan dat de wethouder dit gaat uitwerken in een 
voorstel?

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

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. 

Mvg,
Namens de fractie PvdA Oude IJsselstreek.
Sylvia van Londen.
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