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Voorstel
Inleiding
Naar aanleiding van de invoering van de Participatiewet heeft het algemeen bestuur in december
2014 een aantal verordeningen vastgesteld. Afgesproken werd om deze verordeningen na een jaar te
evalueren. In dat kader is met verschillende stakeholders gesproken. Op basis van de uitkomsten van
die gesprekken is de 'memo evaluatie verordeningen' opgesteld waarin de richting werd aangeduid
voor aanpassing van een aantal verordeningen. Het dagelijks bestuur heeft op 9 juni 2016 met deze
memo ingestemd.
Eén van de te wijzigen verordeningen betreft die voor de Declaratieregeling voor minima. Op grond
van die verordening worden vergoedingen verstrekt voor welzijnsactiviteiten (o.a. sport en cultuur),
abonnementen en de ouderbijdragen die scholen vragen. De regeling kent een staffel waardoor het
recht op de vergoedingen afneemt bij stijging van het inkomen.
In de memo wordt met betrekking tot de Declaratieregeling voor minima voorgesteld:
1. Afschaffing van de staffel en de daaraan verbonden systematiek van gedeeltelijke
vergoeding
vereenvoudigt de uitvoering en de regeling. Als je één inkomensgrens wil hanteren, dan ligt
die van 1200 voor de hand. Er zijn wel meer kosten aan verbonden. En de armoedeval bij
een inkomen van 1200 wordt verdiept. Voordeel van het hanteren van de grens van 1200 is
dat er sprake blijft van differentiatie omdat bij de overige minimaregelingen de inkomensgrens
ligt op 1100. Een tussenoplossing kan zijn om alleen de inkomensgrens bij 1150 te
schrappen.
2. Wij stellen voor om in categorie 3 (ouderbijdragen) te differentiëren tussen basis- en
voortgezet onderwijs en daarbij het bedrag voor voortgezet onderwijs te verhogen. Dit sluit
aan bij de uitkomsten van de minima effectrapportage die door NIBUD is uitgevoerd in
opdracht van de gemeente Woerden.
3. Studenten met kinderen zijn een weinig voorkomend fenomeen. De verordening staat eigenlijk
niet in de weg aan declaratie voor hun kinderen. E.e.a. kan via een toevoeging aan de
toelichting worden opgelost.
Op basis hiervan wordt nu concreet voorgesteld om:
1. De staffel en de systematiek van gedeeltelijke vergoedingen geheel af te schaffen;
2. De vergoeding ouderbijdragen te bepalen op maximaal C 75 voor het basisonderwijs en
C 150 voor het voortgezet onderwijs;
3. De mogelijkheid om welzijnsactiviteiten van kinderen van studenten te vergoeden expliciet te
vermelden in de toelichting.
Om de voorgestelde wijzigingen te realiseren moeten de artikelen 4, 5 en 6 van de verordening
worden gewijzigd alsmede de toelichting bij de artikelen 3, 4, 5 en 6. Bijgaand treft u het concept aan
voor een wijzigingsbesluit van het algemeen bestuur (bijlage 1). Voor een sneller inzicht in de
voorgestelde wijzigingen is in bijlage 2 tevens een tabel bijgevoegd waar de verschillen in één
oogopslag zichtbaar zijn. Voor de leesbaarheid van het voorstel worden hier ook de artikelen 2 en 3
vermeld waarnaar wordt verwezen.

Beoogd effect
Met de voorgestelde wijziging van de Verordening declaratieregeling maatschappelijke participatie
voor minima wordt beoogd om tegemoet te komen aan de verbeterpunten die naar voren zijn
gekomen tijdens de evaluatieprocedure.

Overwegingen
Zowel de klant als de uitvoering zijn gebaat bij een eenvoudige regeling
De huidige systematiek waarbij de vergoedingen stapsgewijs worden verlaagd door kosten
gedeeltelijk te vergoeden maakt de Declaratieregeling voor veel mensen lastig te begrijpen. Daarnaast
brengt dit natuurlijk zowel voor de klant als de uitvoering administratieve lasten met zich mee. Door
afschaffing van de staffel kunnen formulieren worden vereenvoudigd en de aanvragen en declaraties
sneller worden verwerkt.
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Gezinnen met kinderen in h et voortgezet onderwijs kunnen extra ondersteuning
gebruiken
Uit de minimaeffectrapportage die het Nibud voor de gemeente Woerden (maar ook voor andere
gemeenten) heeft uitgevoerd blijkt dat minimagezinnen met oudere kinderen maandelijks tekort
komen om de noodzakelijke kosten te voldoen, laat staan om uitgaven te kunnen doen in de sfeer van
sociale participatie. In versterkte mate geldt dit voor echtparen met oudere kinderen. Het Nibud
suggereert in zijn Woerdense rapport om de vergoeding voor ouderbijdragen in het basisonderwijs te
verlagen en die voor het voortgezet onderwijs te verhogen. De vergoeding is dan ook reëler ten
opzichte van de kosten (ouderbijdragen in het basisonderwijs zijn in de praktijk lager dan het huidige
bedrag, die in het voortgezet onderwijs hoger). Het thans voorliggende voorstel volgt de suggestie van
het Nibud.

Financiële consequenties
Door de staffel voor vergoedingen in de Declaratieregeling af te schaffen (dus slechts één
inkomensgrens hanteren van 1200o bijstandsnorm), zullen de uitgaven stijgen. In wat mindere mate
zou dat ook gelden als alleen de inkomensgrens bij 11500) bijstandsnorm zou worden geschrapt. Die
meerkosten lijken zelfs bij volledige afschaffing van de staffel toch nog relatief gering: gemiddeld 2 0
bij het gelijkblijvend bereik. Reden hiervoor is dat (tot nu toe) slechts weinig gebruikers van de
regeling (3-4 O) behoren tot de inkomensgroepen boven 1 1 0 0 van de bijstandsnorm. Niet
denkbeeldig is dat bij afschaffing van de staffel en dus hogere vergoedingen voor inwoners in de
hogere inkomensgroepen het bereik in die groepen zal toenemen. In dat geval zullen de uitgaven
sterker toenemen. De mate waarin is echter op voorhand niet in te schatten.
De financiële gevolgen van een hogere vergoeding voor de ouderbijdragen in het voortgezet onderwijs
zijn moeilijk in te schatten. Reden is gelegen in het feit dat niet wordt geregistreerd of de vergoeding
wordt verstrekt voor een kind in het basis- of voortgezet onderwijs. Het is echter duidelijk dat de
uitgaven hierdoor zullen stijgen. Op basis van aannames over het aandeel oudere kinderen voor wie
deze kosten worden gedeclareerd komt een grove schatting op een toename van de kosten met
gemiddeld 1 7 / zijnde een bedrag van circa C 8.360 voor alle gemeenten samen.
0

Voor meer informatie over de geschatte meerkosten wordt verwezen naar bijlage 3 bij dit voorstel.

Vervolgtraject
Na ontvangst van de zienswijzen van de gemeenteraden en het advies van de cliëntenraad kan het
Dagelijks Bestuur de verordening ter vaststelling aanbieden aan het algemeen bestuur.
Na vaststelling zal het wijzigingsbesluit op de voorgeschreven wijze worden bekendgemaakt en de
geconsolideerde versie op overheid.nl beschikbaar worden gesteld. Deze zal tevens worden
opgenomen in het handboek Grip op Participatiewet. De consulenten zullen hierover worden
geïnformeerd en geïnstrueerd.
Voor zover van toepassing zal het gewijzigd beleid worden verwerkt in de standaarddocumenten zoals
rapportages, beschikkingen en formulieren.

Communicatie
Ferm Werk communiceert over deze wijziging van beleid via zijn eigen website en social media.
Daarnaast wordt gecommuniceerd middels
»
informatiebericht aan deelnemers t.b.v. gemeentelijke website en voorlichtingspagina
»
persbericht naar lokale en regionale pers
»
folder/brochure 'Extra s bij een laag inkomen'
»
mailberichten aan ketenpartners in het sociaal domein

Bijlagen
1.
2.
3.

concept wijzigingsbesluit
overzicht huidige en voorgestelde tekst van te wijzigen onderdelen
uitwerking financiële gevolgen
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Wijzigingsbesluit

Aanhef en considerans

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk,
Gelezen
»
»

het voorstel van het dagelijks bestuur van 15 december 2016 tot wijziging van de Verordening
Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima;
het voorstel aan het dagelijks bestuur ter zake dat is behandeld op 9 september 2016;

In aanmerking
»

genomen

de zienswijzen ter zake van de gemeenteraden van de gemeenten Woerden, Montfoort en
Oudewater

»

het advies van de cliëntenraad van Ferm Werk;

Besluit
Tot de hierna volgende wijzigingen van de Verordening Declaratieregeling maatschappelijke
participatie voor minima 2015 GR Ferm Werk:

ARTIKEL I
De tekst van de verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2015
GR Ferm Werk wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 4 wordt als volgt
1.

gewijzigd:

Het tweede lid komt te luiden:
De bijdrage bedraagt per 31 december 2016 maximaal C 200,00 per gezinslid per
kalenderjaar.

2.

Het derde, vierde en vijfde lid vervalt.

B
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1.

Het tweede lid komt te luiden:
De bijdrage bedraagt per 31 december 2016 maximaal C 22,50 per huishouden per maand.

2.

Het derde, vierde en vijfde lid vervalt.

C
Artikel 6 wordt als volgt
1.

gewijzigd:

Het tweede lid komt te luiden:
De bijdrage ten behoeve van kinderen in het basisonderwijs bedraagt maximaal C 75,00 per
kind per jaar.

2.

Er wordt een derde lid toegevoegd dat komt te luiden:
De bijdrage ten behoeve van kinderen in het voortgezet onderwijs bedraagt maximaal
C 150,00 per kind per jaar

ARTIKEL II
De toelichting bij de verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima
2015 G R Ferm Werk wordt als volgt gewijzigd:
A
De toelichting bij artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
Na de bestaande tekst wordt volgende tekst toegevoegd:
Dit staat echter niet in de weg aan deelname aan de regeling door hun ten laste komende
kinderen. Met andere woorden: aan studenten met studiefinanciering die voldoen aan de
criteria met betrekking tot inkomen en vermogen kan het recht worden toegekend om kosten
te declareren voor hun ten laste komende kinderen.
B
De toelichting bij de artikelen 4 en 5 wordt als volgt gewijzigd:
De laatste alinea, beginnend met 'Om een armoedeval te voorkomen,' vervalt.

C
De toelichting bij artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
De bestaande tekst wordt vervangen door:
Vanwege het bijzondere belang dat kinderen niet de dupe mogen worden van financiële
beperkingen van hun ouders maar ook op school gewoon mee moeten kunnen doen, is in de
Declaratieregeling een vergoeding opgenomen voor de vrijwillige schoolbijdragen die aan
ouders wordt gevraagd. Dit betreft kinderen in zowel het basisonderwijs, als het voortgezet
onderwijs. Voor ouderbijdragen in het voortgezet onderwijs geldt een hogere vergoeding als
voor die in het basisonderwijs. Reden hiervoor is dat de ouderbijdragen in het voortgezet
onderwijs hoger zijn en omdat uit onderzoeken van het Nibud is gebleken dat minimagezinnen
met kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar het meest tekort komen.

ARTIKEL III
Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Ferm Werk tijdens zijn openbare vergadering gehouden op 22 december 2016 te Woerden,

Y. Koster-Dreese
Voorzitter algemeen bestuur

B.F. Drost
secretaris algemeen bestuur

BIJLAGE 2
Overzicht wijzigingen V e r o r d e n i n g Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2 0 1 5 G R Ferm W e r k
Artikelen w a a r n a a r wordt verwezen
Artikel 2
Doel van de regeling
De regeling beoogt door toekenning van een bijdrage:
1.
de participatie van minima aan welzijnsactiviteiten te bevorderen en daardoor sociale uitsluiting te voorkomen;
2.
de toegankelijkheid van informatievoorziening via schriftelijke media of internet voor minima te bevorderen;
3.
te bevorderen dat kinderen van minima deelnemen aan schoolactiviteiten waarvoor een ouderbijdrage wordt gevraagd.
Artikel 3
Doelgroep
1. Deze regeling is uitsluitend van toepassing op meerderjarige personen en hun ten laste komende kinderen die op de aanvraagdatum zijn ingeschreven
als inwoner van de gemeente Woerden, Montfoort of Oudewater.
2. Tot de doelgroep voor deze regeling behoren personen die beschikken over een inkomen tot 1200o van de toepasselijke bijstandsnorm en een vermogen
tot de geldende grenzen genoemd in artikel 34 derde lid van de Participatiewet.
3. De wijze waarop het inkomen en het vermogen worden vastgesteld, wordt in beleidsregels vastgelegd.
4. De regeling is niet van toepassing op personen vanaf 18 jaar die onderwijs volgen dat valt onder de werking van de Wet Studiefinanciering.
V o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n (niet gewijzigde onderdelen zijn grijs gedrukt)
Artikel 4
Huidige

Bijdrage voor welzijnsactiviteiten

tekst

Voorgestelde

tekst

1.

Een bijdrage als bedoeld in het eerste lid van artikel 2 kan worden
verstrekt voor de betaling van directe en indirecte kosten in verband met
deelname aan welzijnsactiviteiten.

1.

Een bijdrage als bedoeld in het eerste lid van artikel 2 kan worden
verstrekt voor de betaling van directe en indirecte kosten in verband met
deelname aan welzijnsactiviteiten.

2.

De in aanmerking te nemen kosten bedragen maximaal C 195,00 per
gezinslid per kalenderjaar.

2.

De bijdrage bedraagt per 31 december 2016 maximaal C 200,00 per
gezinslid per kalenderjaar.

3.

De bijdrage bedraagt voor aanvragers met een inkomen tot 11000) van de
toepasselijke bijstandsnorm 1 0 0 0 van de in aanmerking te nemen.

vervalt

4.

De bijdrage bedraagt voor aanvragers met een inkomen tussen 1100 en
11500) van de toepasselijke bijstandsnorm 7 0 0 van de in aanmerking te
nemen kosten.

vervalt

De bijdrage bedraagt voor aanvragers met een inkomen tussen 1150 en
12000) van de toepasselijke bijstandsnorm 350o van de in aanmerking te
nemen kosten.

vervalt

5.

1

BIJLAGE 2
Artikel 5
Huidige

Bijdrage voor kosten van informatievoorziening
tekst

Voorgestelde

tekst

1.

Een bijdrage als bedoeld in het tweede lid van artikel 2 kan worden
verstrekt voor de kosten van een abonnement op een dag-, week- of
maandblad of van een internetabonnement.

1.

Een bijdrage als bedoeld in het tweede lid van artikel 2 kan worden
verstrekt voor de kosten van een abonnement op een dag-, week- of
maandblad of van een internetabonnement.

2.

De in aanmerking te nemen kosten bedragen maximaal C 22,50 per
huishouden per maand.

2.

De bijdrage bedraagt per 31 december 2016 maximaal C 22,50 per
huishouden per maand.

3.

De bijdrage bedraagt voor aanvragers met een inkomen tot 1100o van de
toepasselijke bijstandsnorm 10000) van de in aanmerking te nemen.

vervalt

4.

De bijdrage bedraagt voor aanvragers met een inkomen tussen 1 1 0 0 en
11500) van de toepasselijke bijstandsnorm 7 0 0 van de in aanmerking te
nemen kosten.

vervalt

De bijdrage bedraagt voor aanvragers met een inkomen tussen 1150 en
1200o van de toepasselijke bijstandsnorm 350o van de in aanmerking te
nemen kosten.

vervalt

5.

Artikel 6

Bijdrage voor ouderbijdragen voor schoolgaande kinderen

1.

Een bijdrage als bedoeld in het derde lid van artikel 2 kan worden
verstrekt ten behoeve van de ouderbijdragen voor kinderen op de
basisschool en het voortgezet onderwijs.

2.

De bijdrage bedraagt voor aanvragers met een inkomen tot 1 2 0 0 van de
toepasselijke bijstandsnorm 1000o van de kosten tot een maximum van
C 110,00 per kind per jaar.

1.

Een bijdrage als bedoeld in het derde lid van artikel 2 kan worden
verstrekt ten behoeve van de ouderbijdragen voor kinderen op de
basisschool en het voortgezet onderwijs.

2.

De bijdrage ten behoeve van kinderen in het basisonderwijs bedraagt
maximaal C 75,00 per kind per jaar.

3.

De bijdrage ten behoeve van kinderen in het voortgezet onderwijs
bedraagt maximaal C 150,00 per kind per jaar.
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BIJLAGE 2
Toelichting bij artikel 3

Doelgroep

De doelgroep voor de regeling is gerelateerd aan de toepasselijke
bijstandsnormen en de vermogensgrenzen genoemd in de Participatiewet.
De groep studenten met een uitkering in het kader van de WSF wordt
specifiek van de regeling uitgesloten. Deze personen hebben voldoende
mogelijkheden om tegen gereduceerde prijzen deel te nemen aan
maatschappelijke activiteiten

Toelichting bij artikel 4 en 5

Bijdragen voor welzijnsactiviteiten en informatievoorziening

In deze artikelen worden de aard van de vergoedbare kosten en de hoogte
van een toe te kennen bijdrage vermeld. De kosten waarvoor een vergoeding
kan worden verstrekt, zijn in de verordening globaal omschreven. Deze
kunnen nader worden gespecificeerd in beleidsregels. Om financiële
belemmering voor deelname aan activiteiten zoveel mogelijk weg te nemen,
komen ook indirecte kosten zoals reiskosten en sportuitrusting voor
vergoeding in aanmerking.
Om een armoedeval te voorkomen, waardoor mensen bij een geringe stijging
van inkomen abrupt het recht op vergoedingen verliezen, wordt de
vergoeding trapsgewijs verlaagd bij inkomens tussen 1100o en 1200o van de
toepasselijke bijstandsnorm door een percentage van de kosten te
vergoeden. Tot 1 1 0 0 wordt de maximale vergoeding verstrekt. Mensen met
een inkomen tussen 1100 en 1200 van de bijstandsnorm hoeven niet eerst
een bepaald bedrag aan kosten zelf te voldoen, maar krijgen meteen een
gedeeltelijke vergoeding. Van hen wordt dus verwacht dat ze een eigen
bijdrage leveren.
Toelichting bij artikel 6

De doelgroep voor de regeling is gerelateerd aan de toepasselijke
bijstandsnormen en de vermogensgrenzen genoemd in de Participatiewet.
De groep studenten met een uitkering in het kader van de WSF wordt
specifiek van de regeling uitgesloten. Deze personen hebben voldoende
mogelijkheden om tegen gereduceerde prijzen deel te nemen aan
maatschappelijke activiteiten. Dit staat echter niet in de weg aan deelname
aan de regeling door hun ten laste komende kinderen. Met andere woorden:
aan studenten met studiefinanciering die voldoen aan de criteria met
betrekking tot inkomen en vermogen kan het recht worden toegekend om
kosten te declareren voor hun ten laste komende kinderen.

In deze artikelen worden de aard van de vergoedbare kosten en de hoogte
van een toe te kennen bijdrage vermeld. De kosten waarvoor een vergoeding
kan worden verstrekt, zijn in de verordening globaal omschreven. Deze
kunnen nader worden gespecificeerd in beleidsregels. Om financiële
belemmering voor deelname aan activiteiten zoveel mogelijk weg te nemen,
komen ook indirecte kosten zoals reiskosten en sportuitrusting voor
vergoeding in aanmerking.

Bijdrage voor ouderbijdragen voor schoolgaande kinderen

Deze bijdrage is bedoeld voor de vrijwillige schoolbijdragen die aan
ouders wordt gevraagd. Dit betreft kinderen in zowel het basisonderwijs,
als het voortgezet onderwijs. In de praktijk blijkt namelijk dat de
tegemoetkomingen van de landelijke overheid (WTOS I kindgebonden
budget) niet alle kosten van kinderen in het voortgezet onderwijs dekken.
Vanwege het bijzondere belang dat kinderen niet de dupe mogen worden
van financiële beperkingen van hun ouders en om te voorkomen dat
eigen bijdragen voor gezinnen met kinderen te veel cumuleren, geldt in
deze categorie geen lagere vergoeding bij inkomens tussen 1100 en
12000) van de bijstandsnorm.

Vanwege het bijzondere belang dat kinderen niet de dupe mogen worden
van financiële beperkingen van hun ouders maar ook op school gewoon mee
moeten kunnen doen, is in de Declaratieregeling een vergoeding opgenomen
voor de vrijwillige schoolbijdragen die aan ouders wordt gevraagd. Dit betreft
kinderen in zowel het basisonderwijs, als het voortgezet onderwijs. Voor
ouderbijdragen in het voortgezet onderwijs geldt een hogere vergoeding als
voor die in het basisonderwijs. Reden hiervoor is dat de ouderbijdragen in het
voortgezet onderwijs hoger zijn en omdat uit onderzoeken van het Nibud is
gebleken dat minimagezinnen met kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar
het meest tekort komen.

3

BIJLAGE 3

Inschatting financiële gevolgen wijziging
Verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor m i n i m a 2 0 1 5
De voorgestelde wijzigingen van de verordening Declaratieregeling betreffen het afschaffen van de staffel voor
vergoedingen en verhoging van de vergoeding voor ouderbijdragen in het voortgezet onderwijs. Hierdoor
zullen naar verwachting de uitgaven stijgen. Een inschatting van de meerkosten vindt u in deze bijlage. Hierin
zijn ook meerkosten meegenomen voor de optie 'afschaffing 115^) norm' die niet is voorgesteld, maar die wel
is vermeld in de 'memo evaluatie
verordeningen'.

Financiële gevolgen van schrappen inkomensgrenzen
Door de staffel voor vergoedingen in de Declaratieregeling geheel af te schaffen (dus slechts één
inkomensgrens hanteren van 1200o bijstandsnorm), zullen de uitgaven sterker stijgen dan bij uitsluitend het
schrappen van de inkomensgrens bij 1 1500) bijstandsnorm. Om die financiële gevolgen in te schatten, is
berekend wat de uitgaven in 2015 zouden zijn geweest als de regeling was uitgevoerd zonder staffel of met
maar 2 inkomensgrenzen (110 en 1 2 0 0 ) . De meerkosten zijn bij volledige afschaffing van de staffel weliswaar
hoger, maar blijken toch relatief gering. Reden hiervoor is dat (tot nu toe) slechts weinig gebruikers van de
regeling (3-4 0o) valt in de inkomensgroepen boven 1 1 0 0 van de bijstandsnorm. Het is denkbaar dat dat
bereik binnen die doelgroep bij de voorgestelde beleidswijziging zal toenemen. Dan zouden de meerkosten
navenant stijgen. Daar staat wel tegenover dat met name bij het geheel afschaffen van de staffel de regeling
veel eenvoudiger wordt. Dit betekent een aanmerkelijke lastenvermindering van de uitvoering, maar ook voor
de klant. Om die reden is voorgesteld om te kiezen voor die optie. In de tabel hieronder een overzicht per
gemeente van de meerkosten bij beide opties.

Gemeente

Welzijnsact.
volwassenen

Uitgaven 2015
Welzijnsact.
Bijdrage
kinderen
abonnementen

Ouderbijdrage
school

Totaal

Montfoort

17.316

13.620

23.782

8.841

Oudewater

15.438

8.260

21.577

4.522

49.798

107.965

74.104

143.574

36.053

361.696

C 140.719

C 95.985

C 188.934

C 49.416

C 475.053

Woerden
Ferm Werk

Gemeente

Welzijnsact.
volwassenen

berekening uitgaven bij afschaffing staffel
Welzijnsact.
Bijdrage
Ouderbijdrage
kinderen
abonnementen
school

63.559

Totaal

Meerkosten

0

Montfoort

17.555

13.679

24.223

8.841

64.298

738

Oudewater

15.598

8.375

21.834

4.522

50.328

530 ľ o

111.155

74.713

147.811

36.053

369.732

8.036 2 7o

C 144.308

C 96.766

C 193.868

C 49.416

C 484.357

C 9.304 2 7o

Woerden
Eindtotaal

0

0

0

Gemeente
Montfoort
Oudewater
Woerden
Eindtotaal

Welzijnsact.
volwassenen
17.384

berekening uitgaven bij afschaffing 115 7o norm
Welzijnsact.
Bijdrage
Ouderbijdrage
kinderen
abonnementen
school
13.620

23.877

8.841

Totaal
63.722

Meerkosten

0

163 00

15.507

8.260

21.672

4.522

49.961

163 00

109.424

74.241

145.434

36.053

365.151

3.455 10

C 142.314

C 96.121

C 190.982

C 49.416

C 478.833

C 3.780 10

Financiële gevolgen van verhoging van de vergoeding voor ouderbijdragen in voortgezet onderwijs.
De financiële gevolgen van de verhoging van de vergoeding voor ouderbijdragen in het voortgezet
onderwijs -zoals voorgesteld door het Nibud- zijn moeilijk in te schatten. Reden is gelegen in het feit dat niet
wordt geregistreerd of de vergoeding wordt verstrekt voor een kind in het basis- of voortgezet onderwijs. Het is
echter duidelijk dat de uitgaven hierdoor zullen stijgen. De lagere vergoeding voor kinderen in het

1
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basisonderwijs zal vrijwel geen effect hebben omdat die kosten in de praktijk bijna altijd lager zijn dan de
nieuwe maximum vergoeding van C 75. Er werd dus ook niet meer voor verstrekt.
Voor een grove schatting wordt aangenomen dat de leeftijdsverdeling overeenkomt met die van (alle) kinderen
van (alle) bijstandsgerechtigden. Dit betekent dat gemiddeld 650/0 van de kinderen voor wie de ouderbijdrage
wordt vergoed op de basisschool zit en 3 5 0 op het voortgezet onderwijs (in Woerden relatief wat meer V.O.).
Gerekend wordt met een ouderbijdrage basisschool van C 70 en voor het voortgezet onderwijs een bedrag dat
hoger is dan het maximum. De meerkosten worden dan geschat op:

gemeente

berekening uitgaven bij voorgestelde wijziging vergoeding ouderbijdragen
Ouderbijdrage
Aandeel
Relatieve
Schatting
school 2015
basisschool
Aandeel V.O.
toename kosten
meerkosten

Montfoort

8.841

300

150

6

Oudewater

4.522

690/0

310

150

6

673

36.053

540/0

460

210

6

7.501

C 49.416

64 7o

360

17O0o

C 8.360

Woerden
Eindtotaal

0

1.306

2

ľĮTļļj FERM W ERK
Verordening Declaratieregeling maatschappelijke
participatie voor minima 2015 GR Ferm W erk
Het algemeen bestuur van Ferm W erk,
-

gelezen de voorstellen van het dagelijks bestuur van 11 december 2014 en 26 maart 2015;
gelet op artikel 108 van de gemeentewet;

besluit vast te stellen de Verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor
minima 2015 G R Ferm W erk

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
1. Alleenstaande, kind en gezin:
conform de daarvoor geldende definities in de Participatiewet;
2. Minima:
alleenstaanden of gezinnen die beschikken over een inkomen tot
1200o van de bijstandsnorm die voor betrokkene van toepassing
is of zou zijn;
3. Bijstandsnorm:
toepasselijke norm volgens de Participatiewet zonder daarbij
toepassing te geven aan artikel 22a van de Participatiewet;
4. Welzijnsactiviteiten:
activiteiten op het gebied van cultuur, sport, recreatie, vorming en
educatie die in een beleidsregel van het dagelijks bestuur zijn
vastgelegd;
5. Bijdrage:
een financiële bijdrage ingevolge de regeling bedoeld in deze
verordening;
6. Dagelijks bestuur
het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Ferm Werk.

Artikel 2. Doel van de regeling
De regeling beoogt door toekenning van een bijdrage:
1.
de participatie van minima aan welzijnsactiviteiten te bevorderen en daardoor sociale uitsluiting
te voorkomen;
2.
de toegankelijkheid van informatievoorziening via schriftelijke media of internet voor minima te
bevorderen;
3.
te bevorderen dat kinderen van minima deelnemen aan schoolactiviteiten waarvoor een
ouderbijdrage wordt gevraagd.

Artikel 3. Doelgroep
1.

2.

3.
4.

Deze regeling is uitsluitend van toepassing op meerderjarige personen en hun ten laste komende
kinderen die op de aanvraagdatum zijn ingeschreven als inwoner van de gemeente Woerden,
Montfoort of Oudewater.
Tot de doelgroep voor deze regeling behoren personen die beschikken over een inkomen tot
1200 van de toepasselijke bijstandsnorm en een vermogen tot de geldende grenzen genoemd in
artikel 34 derde lid van de Participatiewet.
De wijze waarop het inkomen en het vermogen worden vastgesteld, wordt in beleidsregels
vastgelegd.
De regeling is niet van toepassing op personen vanaf 18 jaar die onderwijs volgen dat valt onder
de werking van de Wet Studiefinanciering.
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Artikel 4. Bijdrage voor welzijnsactiviteiten
1.
2.

Een bijdrage als bedoeld in het eerste lid van artikel 2 kan worden verstrekt voor de betaling van
directe en indirecte kosten in verband met deelname aan welzijnsactiviteiten.
De bijdrage bedraagt per 31 december 2016 maximaal C 200,00 per gezinslid per kalenderjaar.

Artikel 5. Bijdrage voor kosten van informatievoorziening
1.
2.

Een bijdrage als bedoeld in het tweede lid van artikel 2 kan worden verstrekt voor de kosten van
een abonnement op een dag-, week- of maandblad of van een internetabonnement.
De bijdrage bedraagt per 31 december 2016 maximaal C 22,50 per huishouden per maand.

Artikel 6. Bijdrage voor ouderbijdragen voor schoolgaande kinderen
1.
2.
3.

Een bijdrage als bedoeld in het derde lid van artikel 2 kan worden verstrekt ten behoeve van de
ouderbijdragen voor kinderen op de basisschool en het voortgezet onderwijs.
De bijdrage ten behoeve van kinderen in het basisonderwijs bedraagt maximaal C 75,00 per kind
per jaar.
De bijdrage ten behoeve van kinderen in het voortgezet onderwijs bedraagt maximaal C 150,00
per kind per jaar..

Artikel 7. Indexering
1.

2.

3.

Het dagelijks bestuur verhoogt de in aanmerking te nemen kosten bedoeld in de artikelen 4, 5 en
6 van deze verordening jaarlijks met het indexeringspercentage genoemd in het handboek Grip
op W W B van K luwer-Schulinck (consumentenprijsindex alle huishoudens van het CBS) van het
betreffende jaar.
Grondslag voor het vaststellen bij de jaarlijks in aanmerking te nemen kosten zijn de bedragen
zoals deze in het jaar 2008 zijn vastgesteld door de gemeenteraden van Woerden, Montfoort en
Oudewater en de sindsdien toegepaste indexeringen.
De verhoging wordt vastgesteld, zodra een veelvoud van C 5,00 per jaar is overschreden.

Artikel 8. Aanvraag
1.
2.

Een aanvraag voor een bijdrage op grond van deze regeling wordt ingediend bij het dagelijks
bestuur.
Op de aanvraag wordt binnen acht weken nadat deze is ontvangen een beslissing genomen door
het dagelijks bestuur.

Artikel 9. Uitkering
1.
2.
3.

De bijdrage op grond van deze regeling wordt uitgekeerd op basis van declaraties die zijn
ingediend met behulp van een door het dagelijks bestuur vastgesteld formulier.
De wijze waarop het bestaan en de hoogte van de gedeclareerde kosten worden gecontroleerd
wordt in een beleidsregel vastgelegd.
Betaling geschiedt op een daartoe door de aanvrager op te geven bank- of girorekeningnummer.

Artikel 10. Terugvordering
De bijdrage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien:
1. de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en daardoor een te hoge bijdrage
heeft ontvangen;
2. de aanvrager weigert te voldoen aan nader gestelde verplichtingen.
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Artikel 11. Afwijkend gemeentelijk beleid
Voor inwoners van de gemeente Montfoort worden onder welzijnsactiviteiten als bedoeld in artikel 1,
lid 4 van de verordening niet verstaan: sportactiviteiten en actieve kunstbeoefening van kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Artikel 12. Titel en inwerkingtreding
1.
2.

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening Declaratieregeling maatschappelijke
participatie voor minima 2015 GR Ferm Werk".
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 13. Intrekken oude verordeningen
De volgende verordeningen worden
a.
Verordening Declaratieregeling
Woerden;
b. Verordening Declaratieregeling
Montfoort; en
c.
Verordening Declaratieregeling
Oudewater.

ingetrokken:
maatschappelijke participatie voor minima 2012-A gemeenten
maatschappelijke participatie voor minima 2012 gemeente
maatschappelijke participatie voor minima 2012 gemeente

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van Ferm Werk gehouden op 2 juli 2015.

J. Vlaar
Plaatsvervangend voorzitter
algemeen bestuur Ferm Werk

M. Wilke
secretaris algemeen bestuur Ferm Werk
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Algemene toelichting
Bestuursorganen
Op grond van artikel 5 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Ferm Werk hebben de raden
en de colleges van burgemeester en wethouders hun bevoegdheden, overgedragen aan de
betreffende bestuursorganen van de GR Ferm Werk. Voordat de GR Ferm Werk gebruik zal maken
van de verordende bevoegdheden, zal zij om de zienswijzen van de deelnemers vragen.
Om die reden wordt in deze verordening gesproken over Het algemeen bestuur, daar waar het gaat
om een bevoegdheid van de raad en over het dagelijks bestuur, daar waar het gaat om een
bevoegdheid van het college.

De Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima
De Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima bestaat sinds 2008. De tot dan
bestaande minimaregelingen van de gemeenten Woerden, Montfoort, Oudewater, Breukelen en
Loenen zijn toen in deze regeling geharmoniseerd.
Bedoeling van deze regeling was en is om de participatie van mensen met een smalle beurs te
bevorderen door hiervoor een financiële bijdrage te verstrekken. In de regeling worden verschillende
kostensoorten genoemd waarvoor een bijdrage kan worden verstrekt. Dit betreft in de eerste plaats
een scala van activiteiten in de sfeer van sport, cultuur en educatie, maar ook de kosten van
informatievoorziening zoals een abonnement op een krant of internet. Vanwege het belang dat
kinderen in minimagezinnen gewoon mee kunnen doen op school met alle activiteiten is een aparte
bijdrage benoemd voor schoolbijdragen.
Met invoering van de Participatiewet is het beleid ten aanzien van categoriale regelingen verscherpt.
Dit is uitsluitend nog mogelijk in de vorm van een collectieve zorgverzekering. De Declaratieregeling
geldt niet als een categoriale regeling omdat er wordt uitgekeerd voor specifiek benoemde en
aantoonbare kosten.
Omdat een (tot en met 2014 verplichte) categoriale regeling voor maatschappelijke participatie van
kinderen vanaf 1 januari 2015 niet meer is toegestaan, zijn in deze verordening alle verwijzingen naar
de Participatiewet (voorheen de WWB) geschrapt. De regeling is alleen nog gebaseerd op de
gemeentewet. Een dergelijk regeling kan worden vastgesteld voor zover deze tot doel heeft
participatie te bevorderen. Dat is daarom in de huidige tekst van de verordening nog sterker
benadrukt.
Inhoudelijk is de regeling grotendeels gelijk aan die van 2008. Een wijziging die is doorgevoerd betreft
het buiten toepassing laten van de kostendelersnorm die met ingang van 1 januari 2015 in de
Participatiewet is ingevoerd. Verder is er ruimte gecreëerd voor afwijkend beleid in een bepaalde
deelnemende gemeente om te kunnen aansluiten bij daar bestaand ander beleid.
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Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
De begripsomschrijvingen hebben betrekking op de activiteiten waarvoor een vergoeding kan worden
verstrekt en de doelgroep die daarvoor in aanmerking komt. Voor een nadere omschrijving van de
activiteiten wordt door het dagelijks bestuur een beleidsregel vastgesteld. Het begrip "minima" is
afgeleid van de bijstandsnorm die voor een aanvrager van toepassing is of zou zijn als ware hij
bijstandsgerechtigd. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de kostendelersnorm (artikel 22a
Participatiewet).

Artikel 2. Doel van de regeling
De regeling beoogt een breed scala aan welzijnsactiviteiten toegankelijk te houden / te maken voor de
inwoners die beschikken over een laag inkomen en daardoor eerder het risico lopen in een
maatschappelijk isolement te geraken.

Artikel 3. Doelgroep
De doelgroep voor de regeling is gerelateerd aan de toepasselijke bijstandsnormen en de
vermogensgrenzen genoemd in de Participatiewet. De groep studenten met een uitkering in het kader
van de W S F wordt specifiek van de regeling uitgesloten. Deze personen hebben voldoende
mogelijkheden om tegen gereduceerde prijzen deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. Dit
staat echter niet in de weg aan deelname aan de regeling door hun ten laste komende kinderen. Met
andere woorden: aan studenten met studiefinanciering die voldoen aan de criteria met betrekking tot
inkomen en vermogen kan het recht worden toegekend om kosten te declareren voor hun ten laste
komende kinderen.

Artikel 4 en 5. Bijdragen voor welzijnsactiviteiten en informatievoorziening
In deze artikelen worden de aard van de vergoedbare kosten en de hoogte van een toe te kennen
bijdrage vermeld. De kosten waarvoor een vergoeding kan worden verstrekt, zijn in de verordening
globaal omschreven. Deze kunnen nader worden gespecificeerd in beleidsregels. Om financiële
belemmering voor deelname aan activiteiten zoveel mogelijk weg te nemen, komen ook indirecte
kosten zoals reiskosten en sportuitrusting voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6. Bijdrage voor ouderbijdragen voor schoolgaande kinderen
Vanwege het bijzondere belang dat kinderen niet de dupe mogen worden van financiële beperkingen
van hun ouders maar ook op school gewoon mee moeten kunnen doen, is in de Declaratieregeling
een vergoeding opgenomen voor de vrijwillige schoolbijdragen die aan ouders wordt gevraagd. Dit
betreft kinderen in zowel het basisonderwijs, als het voortgezet onderwijs. Voor ouderbijdragen in het
voortgezet onderwijs geldt een hogere vergoeding als voor die in het basisonderwijs. Reden hiervoor
is dat de ouderbijdragen in het voortgezet onderwijs hoger zijn en omdat uit onderzoeken van het
Nibud is gebleken dat minimagezinnen met kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar het meest tekort
komen.

Artikel 7. Indexering
Om de bedragen mee te laten stijgen met het prijspeil worden jaarlijks de bedragen verhoogd met het
'consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens' van het voorafgaande jaar. Het bedoelde percentage is
vermeld in het handboek Grip op W W B van K luwer-Schulinck dat algemeen geldt als richtlijn voor de
uitvoering voor de afdeling participatie en Inkomen van Ferm Werk.
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Om te voorkomen dat er gewerkt moet worden met onafgeronde bedragen, wordt de verhoging
vastgesteld, zodra een veelvoud van C 5,00 is overstegen.
Rekenvoorbeeld
De maximale vergoeding voor welzijnsactiviteiten was in 2008 C 175,00. Verh oging 2009 2,5 X : h et
bedrag werd C 179,38 maar oversteeg niet h et veelvoud van C 5,00 en bleef in 2009 dus vastgesteld
op C 175,00. In 2010 werd gerekend vanaf een bedrag van C 179,38. In 2010 was h et
'consumentenprijsindexcijfer
alle h uish oudens' over 2009 1,3^): h et bedrag werd C 181,71. Toegepast
werd een bedrag van C 180,00. In 2011 werd gerekend vanaf een bedrag van C 181,71.
(

)

Artikel 8. Aanvraag
Behoeft geen toelichting.

Artikel 9. Uitkering
Er worden regels gesteld met betrekking tot de manier waarop wordt gecontroleerd of de uitgaven
daadwerkelijk zijn gemaakt. Op deze wijze is het mogelijk om af te zien van de verplichting om van
alle gedeclareerde kosten bewijsstukken in te nemen en dit steekproefsgewijs te controleren. Hiervoor
is gekozen omwille van klantvriendelijkheid en vereenvoudiging van de uitvoering.

Artikel 10. Terugvordering
Als ten behoeve van een aanvraag op grond van deze verordening onjuiste gegevens over inkomen
en/of vermogen zijn verstrekt, dan kan de bijdrage worden teruggevorderd.

Artikel 11. Afwijkend gemeentelijk beleid
In verband met overig gemeentelijk beleid kan voor een gemeente specifiek beleid worden
geformuleerd. Zo'n uitzondering geldt voor de gemeente Montfoort waar sportactiviteiten en actieve
kunstbeoefening van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar zijn uitgezonderd omdat hiervoor
respectievelijk het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds als voorziening zijn aangewezen.
Sportcontributies en kosten van muziek-, dans- en tekenles worden dus niet vergoed.

Artikel 12 en 13.
Behoeft geen toelichting.
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