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Voorstel: 

1. De Verordening Participatiefonds 2016 

vaststellen. 

  
  

Argumenten 

1. Het participatiefonds is een belangrijk onderdeel van 

het gemeentelijk minimabeleid. Een inhoudelijke 

wijziging is niet aan de orde. 

De verordening Participatiefonds 2015 (vastgesteld 

door de Raad op 18 december 2015 en hierna te 

noemen: oude verordening) regelt het recht op een 

bijdrage uit het participatiefonds. Dit is het traditionele 

gemeentelijke minimabeleid. Een bijdrage wordt ver- 

strekt voor uitgaven die gedaan zijn om actief deel te 

nemen aan het maatschappelijk leven ofwel de 

participatie te vergroten. Vaak gaat het om een bijdrage 

in kosten van lidmaatschap van een vereniging op het 

gebied van sport of cultuur. Per gezinslid kan een 

maximale bijdrage van € 150,- per kalenderjaar 

verstrekt worden. 

2. De aanvraagprocedure is klantonvriendelijk en niet 

efficiënt. 

Artikel 2 van de oude verordening bepaalt dat iedereen 

een aanvraag moet indienen en bewijsstukken moet 

inleveren over inkomen, vermogen en de kosten 

waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. Dit geldt voor 

elke aanvrager elk jaar opnieuw. Elke aanvraag wordt 

daarna individueel behandeld hetgeen betekent beoor- 

delen, rapporteren, beschikking maken, administratief 

verwerken en archiveren. De uitvoeringskosten zijn 

relatief hoog voor een relatief geringe vergoeding. Wij 

denken dat het beter is deze capaciteit in te zetten voor 

andere werkzaamheden op het gebied van re- 

integratie. Op deze manier nemen wij de komende tijd 

al onze processen onder de loep. 

3. Aanpassing van de verordening is nodig om de 

gewenste vereenvoudiging in de procedure door te 

voeren. 

Wij hebben een klantvriendelijke, efficiënte en zo veel 

als mogelijk gedigitaliseerde procedure voor ogen. 

Aanvragers hoeven alleen aan te geven dat zij kosten 

hebben die voor een vergoeding in aanmerking komen. 



Dit gebeurt bij voorkeur digitaal. Gegevens met betrek- 

king tot inkomen en vermogen hoeven niet meer te 

worden ingeleverd. De aanvrager verklaart op het 

formulier dat de hoogte van het inkomen en het 

vermogen beneden de toegestane grenzen ligt. Omdat 

de rechtmatigheid ook een aandachtspunt is, worden 

achteraf steekproefsgewijs controles uitgevoerd. 

Hierover wordt de cliënt op het aanvraagformulier 

geïnformeerd. Dit werkt preventief in het voorkomen 

van onterechte verstrekkingen. 

Jaarlijks informeren wij actief bekende cliënten, 

inwoners die een periodieke uitkering, bijzondere 

bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 

en heffingen ontvangen. 

4. De bevoegdheid om het maximale bedrag van de 

vergoeding vast te stellen wordt naar het college 

gedelegeerd. 

Door deze bepaling kan sneller en eenvoudiger een 

aanpassing plaatsvinden. Voor 2016 blijft de bijdrage 

zoals vastgesteld in de oude verordening, € 150,- . Op 

basis van bijvoorbeeld de evaluatie minimabeleid kan 

de eerste aanpassing per 1 januari 2017 plaatsvinden. 

Risico’s 

De vereenvoudigde werkwijze heeft het risico in zich 

dat ten onrechte vergoedingen worden verstrekt. Dit 

risico wordt beperkt door de steekproefcontrole achteraf 

die van te voren wordt aangekondigd. 

Alternatieven 

Het alternatief is om de voorgestelde aanpassing niet 

door te voeren en elke aanvraag individueel te blijven 

beoordelen. 

Uitvoering 

Na het vaststellen van de verordening wordt op de 

nieuwe manier gewerkt. In zijn volle omvang voor het 

eerst met ingang van 2017. Over 2016 wordt iedereen 

die nog niet heeft aangevraagd op de nieuwe manier 

benaderd. Wij stellen voor om deze verordening met 

terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 januari 

2016. Hierdoor wordt elke aanvrager in 2016 gelijk 

behandeld en dit kan omdat niemand hierdoor in zijn of 

haar belang wordt geschaad. 
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