Motie
Naar een bereikbaar en toegankelijk meedoenbeleid
Onderwerp: Plan van aanpak Meedoenregeling
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.
Indiener(s): Heini Peters (SP)
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 7 november 2019;
overwegende dat:
1. Er in de gemeente Oude IJsselstreek een vigerend meedoenbeleid is waarbij:
a. De inwoners de zorg en de (financiële)ondersteuning krijgen die nodig is;
b. Alle kwetsbare burgers worden bereikt en worden gestimuleerd om naar vermogen
mee te doen in de samenleving, waarbij kinderen een bijzondere aandacht krijgen;
c. Er maatwerk wordt geleverd.
constaterende dat:
1. De meedoenregeling er is voor onze meest kwetsbare inwoners;
2. Het bereik is veel te laag. Bij meedoenregelingen voor kinderen, onderwijs en cultuur;
Is dit slechts circa 20%
3. Er in de eerste 6 maanden van 2019, 200 aanvragen zijn die afgewezen of buiten behandeling
zijn gesteld;
4. Er vanuit de gemeente meer proactief gecommuniceerd zou kunnen worden om de
bekendheid van de meedoenregelingen te vergroten;
verzoekt het college:
1. Met een plan van aanpak te komen hoe - o.a. door het proactief communiceren met de
doelgroep - de bereikbaarheid en toegankelijkheid van meedoenregeling vergroot kan worden;
2. In dit plan van aanpak o.a. de volgende punten mee te nemen:
a. Bij het versturen van de aanslag gemeentelijke heffingen in het voorjaar een
begeleidende brief met flyer mee te sturen waarin uitgebreid aandacht wordt besteed
aan de mogelijkheden van de meedoenregelingen en de kwijtschelding betreffende
gemeentelijke heffingen;
b. Bij de start van het nieuwe schooljaar en halverwege het schooljaar aan alle ouders
van leerlingen aan de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs, een brief te
sturen over de mogelijkheden van de meedoenregelingen voor schoolgaande jeugd
aan sport en cultuur;
c. De balies van de gemeente, de Stadsbank, Laborijn, Sociaal werk Oude-IJsselstreek
en overige samenwerkingspartners, te voorzien van informatiemateriaal en
aanmeldingsformulieren.
d. De voorlichting in de media en op de website te verbeteren;
e. Het aanvraagformulier te vereenvoudigen tot een A4;
3. De raad te informeren over dit plan van aanpak voor de behandeling van de Voorjaarsnota in
2020;
en gaat over tot de orde van de dag.
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