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Verordening Stimuleringssubsidie Maatschappelijke Participatie 2010

Voorgesteld wordt een nieuwe verordening Stimuleringssubsidie Maatschappelijke Participatie 2010 die
zich onderscheid ten opzichte van de bestaande verordening door onderstaande opsomming:
− Eén gezamenlijke regeling voor alle vier de gemeenten;
− Geen overgangsbeleid;
− Automatische verstrekking van de subsidie voor klanten met een uitkering levensonderhoud op
grond van de WWB.
De verschillen tasten doelstelling en uitgangspunten van de bestaande verordening niet aan maar
versterken deze juist. Daarnaast is er een betere aansluiting met het plan Tegengaan niet-gebruik.

1. Vaststellen van de voorliggende verordening Stimuleringssubsidie Maatschappelijke Participatie
2010 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010;
2. Intrekken van de huidige verordening Stimuleringssubsidie Maatschappelijke Participatie met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2010.

Medio 2009 is het Samenwerkingsverband Werk en Inkomen gestart met het project: Preventief en
proactief werken. De kadernota: ‘Een andere manier van werken om burgers te ondersteunen bij hun
participatie in de maatschappij’ ligt aan het project ten grondslag.
Het doel van het preventief en proactief werken is meer tijd voor de burger om hem te ondersteunen bij
zijn participatie in de maatschappij. Uitgangspunten hierbij zijn dat participatie en het tegengaan nietgebruik voorop staan en burgers en klantmanagers op het gebied van rechtmatigheid alleen worden belast
bij wijzigingen. Overige zaken met betrekking tot de rechtmatigheid worden zoveel mogelijk
administratief afgehandeld.
Om de werkwijze te doen slagen is het essentieel vertrouwen in klanten en medewerkers te hebben,
vrijheid en verantwoordelijkheid aan de professional te geven en een administratieve lastenvermindering
voor de burger en het Samenwerkingsverband te realiseren.

Met bovengenoemde uitgangspunten en voorwaarden als basis is binnen het project gekeken naar de
huidige verordening Stimuleringssubsidie Maatschappelijke Participatie.
Doelstelling en uitgangspunten van de bestaande verordening Stimuleringssubsidie Maatschappelijke
Participatie zijn gehandhaafd en worden door de voorgestelde verordening zelfs versterkt.
− Doelstelling:
Stimuleren van maatschappelijk participeren van minima door hen een tegemoetkoming te verstrekken
voor de kosten van maatschappelijke participatie in de vorm van een subsidie. Maatschappelijke
participatie wordt als volgt in de verordening gedefinieerd: ‘het deelnemen aan activiteiten waardoor
contacten met anderen in de samenleving worden gestimuleerd’.
− Uitgangspunten:
Om het maatschappelijk participeren voor minima in de samenleving te stimuleren is het gewenst een
voorziening te creëren die laagdrempelig is en eenvoudig uitvoerbaar. Ook dient het begrip
‘maatschappelijke participatie’ ruim gedefinieerd te worden zodat minima zelf kunnen kiezen op welke
wijze zij wensen te participeren in de samenleving.
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De voorgestelde verordening moet voldoen aan de doelstelling en uitgangspunten van de bestaande
verordening Stimuleringssubsidie Maatschappelijke Participatie. Daarnaast is het streven dat de
voorgestelde verordening leidt tot meer tijd voor de klant om hem te ondersteunen bij zijn participatie in
de maatschappij en meer gebruik van inkomensvoorzieningen voor minima.
"
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De volgende oplossingen worden voorgesteld:
− Eén gezamenlijke regeling voor alle vier de gemeenten;
− Geen overgangsbeleid;
− Automatische verstrekking van de subsidie voor klanten met een uitkering levensonderhoud op
grond van de WWB.
$

− Een gezamenlijke regeling:
We streven binnen de vier samenwerkende gemeenten naar uniform beleid. Door uniform beleid kan
onder andere eenvoudiger kenbaarheid aan de regeling gegeven worden, bijvoorbeeld door middel van
de website en brochures. Daarnaast levert uniform beleid tijd op voor de uitvoering. Deze tijd kan dan
besteed worden aan klanten om hen te ondersteunen bij participatie.
− Geen overgangsbeleid:
Overgangsbeleid levert een extra belasting op voor de uitvoering en maakt het moeilijker om klanten op
een eenvoudige wijze (website, brochures, publicaties) te benaderen. Om het hoofddoel ‘tijd om de klant
te ondersteunen bij zijn participatie in de maatschappij’ niet te frustreren wordt voorgesteld geen
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overgangsbeleid te maken. Gunstig beleid behoeft geen overgang. Voorgesteld wordt daarom te kiezen
voor de bedragen aan subsidie welke het meest gunstig zijn voor de klant. Dit houdt in dat in plaats van
€ 100,00 per gezinslid, € 115,00 per gezinslid, per kalenderjaar wordt voorgesteld.
−

Automatische verstrekken van de subsidie voor klanten met een uitkering levensonderhoud op
grond van de WWB:
Klanten met een uitkering levensonderhoud op grond van de WWB hebben altijd recht op een subsidie.
Op basis van de huidige verordening moeten zij toch een aanvraag hiervoor indienen. Dit betekent dat de
klant een formulier moet vragen, het formulier moet invullen, insturen en een beschikking ontvangt over
de toekenning. Het Samenwerkingsverband moet een formulier verstrekken, een aanvraag opboeken, een
rapportage en beschikking maken, de betaling klaar zetten, de gegevens opbergen en een beschikking
verzenden. Binnen het project is onderzocht in hoeverre de subsidie automatisch verstrekt kan worden
indien van afwijzing geen sprake is omdat dit proces leidt tot lastenvermindering.
Voorgesteld wordt klanten met een uitkering levensonderhoud op grond van de WWB jaarlijks de
subsidie automatisch toe te kennen. Zij ontvangen wel een beschikking van de toekenning en hebben op
die manier de mogelijkheid om in bezwaar te gaan wanneer zij het niet met de verstrekking eens zijn.
In 2009 is gekozen voor het doen van een aanvraag omdat op deze manier het Samenwerkingsverband het
gevoel had te kunnen peilen of klanten de subsidie ook daadwerkelijk aan maatschappelijke participatie
zouden uitgeven. Door de invoering van het Integraal Onderzoek vanaf 1 januari 2010, waarbij
klantmanagers jaarlijks thuis bij de klant komen met primair als doel participeren en het tegengaan van
niet-gebruik lijkt hiermee de noodzaak voor het doen van een aanvraag verdwenen. Participeren komt
tijdens het Integraal Onderzoek namelijk altijd aan bod. Daarnaast is het ook in de nieuwe verordening
mogelijk door middel van een steekproef de rechtmatigheid achteraf te controleren. Klanten worden er
dus wel op gewezen dat zij betalingsbewijzen van de kosten moeten bewaren.
Overige minima, krijgen voor zover ze bij ons bekend zijn, automatisch een vooringevuld
aanvraagformulier thuisgestuurd. Zij moeten dus wel nog een aanvraag doen maar de werkwijze is
vereenvoudigd.
%
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Monitoring en evaluatie wordt meegenomen in het standaard proces.
'
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Het voorstel is de verordening met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 in werking te laten treden. Na
vaststelling kan direct tot uitvoering worden overgegaan.
)
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Het bedrag aan kosten van maatschappelijke participatie, dat begroot is voor 2010 wordt toereikend
geacht op basis van de voorgestelde wijzigingen in de verordening.
Voor 2009 zijn onderstaande bedragen begroot en gerealiseerd. De realisatie is tot en met het derde
kwartaal maar gezien de piek in het eerste kwartaal ligt worden geen grote wijzigingen meer verwacht.
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Op basis van onderstaande gegevens heeft de vermeerdering van het bedrag aan subsidie met € 15,00 per
gezinslid geen consequenties voor de begroting.

Cranendonck
Heeze-Leende
Waalre
Valkenswaard

Realisatie t/m 3e kwartaal 2009
11.091
15.190
30.200
51.751

Begroting 2009
26.474
21.000
40.000
100.000

Tot en met het 3e kwartaal 2009 zijn er 742 aanvragen voor subsidie geweest binnen de vier gemeenten.
Het aantal WWB- uitkeringsgerechtigden bedraagt 766. Er is in ieder geval nog bij de gemeenten
Cranendonck en Valkenswaard sprake van niet-gebruik van de voorziening maar dit is minimaal. Op
basis van onderstaande gegevens heeft het automatisch verstrekken van de subsidie geen consequenties
voor de begroting.

Cranendonck
Heeze-Leende
Waalre
Valkenswaard

Aantal WWB-uitkeringsgerechtigden
154
77
128
359

Aantal toegekende subsidies t/m 3e kwartaal
103
79
201
407

+

De Cliëntenraad van de gemeente Cranendonck en van het Samenwerkingsverband Werk en Inkomen
hebben beiden een positief oordeel over de inhoud gegeven. Kopieën van de adviezen zijn bijgevoegd.
Na vaststelling wordt de nieuwe verordening gepubliceerd en in- en extern gecommuniceerd.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
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drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Verordening Stimuleringssubsidie Maatschappelijke Participatie 2010.
.

Verordening Stimuleringssubsidie Maatschappelijke Participatie;
Advies Cliëntenraad gemeente Cranendonck;
Advies Cliëntenraad Samenwerkingsverband Werk en Inkomen.
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