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1. Samenvatting
Wat willen we bereiken?
De regeling 'Haarlemmermeer doet mee!' heeft tot doel de participatie op het gebied van
sport, cultuur en recreatie van burgers met een inkomen op of rond het minimuminkomen te
bevorderen en het 'niet-gebruik' terug te dringen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Om 'Haarlemmermeer doet mee!' succesvol te maken en het 'niet-gebruik' terug te dringen
is samenwerking gezocht met stichting MeerWaarde, stichting Leergeld en het Jeugd
Sportfonds (JSF). Deze partijen hebben kinderen en volwassenen benaderd om gebruik te
maken van de regeling. Door de lage drempel naar deze organisaties en het grote bereik dat
zij al hebben, door jarenlange ervaring met de doelgroep die moet leven van een
minimuminkomen, is het gebruik van de regeling toegenomen.
Wat mag het kosten?
De kosten van deze regeling werden in eerste instantie gedekt uit het budget bijzondere
bijstand, Aboutalebgeleden, lokale volksgezondheid en (éénmalig) gelden vanuit het JSF
Noord-Holland. Op dit moment wordt deze regeling voor volwassenen betaald uit het budget
bijzondere bijstand, € 150.000 en vanuit het budget jeugd € 100.000. Het betreft een open
eind financiering. Eventuele tekorten komen ten laste van de gemeente.
Wie is daarvoor verantwoordelijk?
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.
Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
De regeling 'Haarlemmermeer doet mee!' is onderdeel van het gemeentelijk minimabeleid.
Met de inwerkingtreding van de Participatiewet zal het minimabeleid moeten worden herzien.
Naar verwachting zal deze wet op 1 januari 2015 inwerking treden.

Onderwerp
Volgvel

Evaluatie 'Haarlemmermeer doet mee!'

2

2. Voorstel
Op grond van het voorgaande besluit het college om:
1. de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!', in afwachting van de invoering van de
Participatiewet ongewijzigd voor te zetten tot 1 januari 2015;
2. de begrote kosten te dekken uit de beschikbare middelen: € 150.000 vanuit Programma
5 Werk & Inkomen, product 614 Bijstand; € 100.000 vanuit programma 6 Jeugd en
Onderwijs, product 627 Jeugd en jongerenwerk;
3. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

3. Uitwerking
3.1 Wat willen we bereiken?
Op 1 januari 2011 is de regeling "Haarlemmermeer doet mee!" als pilot gestart ter
vervanging van de HaarlemmermeerPas. De regeling heeft tot doel de participatie op het
gebied van sport, cultuur en recreatie van de burgers met een minimuminkomen te
bevorderen.
Op grond van de nota Evaluatie minimabeleid 2008 komen in ieder geval de volgende
kosten jaarlijks in aanmerking voor vergoeding:
•
•

Vrijwillige ouderbijdrage;
Schoolreis;

•
•
•

Schoolzwemmen;
(Sport)kleding noodzakelijk voor school;
Mogelijke andere buitenschoolse activiteiten (museum bezoek, excursies, e.d.).

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?
Het 'niet-gebruik' bij gezinnen met een minimuminkomen is groot. Met 'niet-gebruik'
bedoelen wij het niet gebruiken van regelingen en voorzieningen die de financiële of
maatschappelijke positie kunnen verbeteren. Veel inwoners ervaren schaamte bij het vragen
om hulp, een hoge drempel bij de gemeente of zij kennen de weg niet naar onze regelingen
en voorzieningen.
Ook het Rijk ziet het als een belangrijke taak om het gebruik van regelingen en
voorzieningen te stimuleren. De wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) per
1 januari 2012 zijn o.a. gericht op maatschappelijke participatie. Van de gemeente wordt een
actieve rol verwacht bij de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen uit
huishoudens met een minimuminkomen. De uitwerking van deze rol is vastgelegd in de
"Verordening participatie van schoolgaande kinderen 2012".
Gemeente Haarlemmermeer heeft nu niet alleen zelf de wens om minima te ondersteunen
bij participatie op gebied van sport, recreatie en cultuur, maar wordt vanuit wetgeving
verplicht om een aanbod te creëren voor schoolgaande kinderen.
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Doelstelling
De doelstelling van het college is om inwoners, specifiek schoolgaande kinderen, te
ondersteunen bij sportieve, recreatieve en culturele activiteiten om zodoende de
maatschappelijke participatie te vergroten.

Met de introductie van "Haarlemmermeer doet Mee!" hebben wij getracht het gebruik van de
regeling en voorzieningen te verhogen.
Bij de start van de pilot 'Haarlemmermeer doet mee!' is geschat dat ongeveer 400 tot 500
personen gebruik zouden maken van de activiteiten op het gebied van sport, recreatie en
cultuur. Uit onderstaande cijfers blijkt dat er de afgelopen twee jaar veel meer mensen
gebruik hebben gemaakt van deze regeling. Zie verder onder 'gebruik en besteding over
2011 en 2012'.
Uitvoering
De ervaring is dat het moeilijk is om inwoners gebruik te laten maken van de
ondersteunende voorzieningen die door de gemeente wordt geboden. De drempel naar de
gemeente is in sommige gevallen te hoog. Om de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'
laagdrempelig en eenvoudig uitvoerbaar te houden is er voor gekozen om een deel van de
uitvoering bij stichting Leergeld en MeerWaarde neer te leggen.

De regeling wordt voor een deel uitgevoerd door de stichting Leergeld daar waar het gaat
om de aanvragen voor kinderen van 4 tot 18 jaar voor de volgende onderdelen:
• zwemles en diploma A/B/C;
•
schoolreizen en andere activiteiten;
•
Pier K en andere aanvragen voor culturele activiteiten;
• scouting.
De maximale bijdrage per kind is € 300,- per jaar.
Tevens is stichting Leergeld intermediair voor het JSF en heeft men de mogelijkheid om uit
het budget bijzondere bijstand een aanvulling te geven op de contributie.
Stichting MeerWaarde is bereid gevonden om volwassenen toe te leiden naar activiteiten op
gebied van sport, recreatie en cultuur in de gehele gemeente Haarlemmermeer. Voor
volwassenen wordt een bedrag van € 125,-- per klant per jaar en € 50,-- voor attributen per
klant per jaar beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van deze regeling maakt Stichting
MeerWaarde gebruik van reeds bestaande dienstverlening (Maatschappelijk werk, Sociaal
Raadslieden, cursusbureau en dergelijke), waardoor zij met een bedrag van € 25,-- per klant
per jaar kunnen volstaan om deze aanvullende dienstverlening te kunnen leveren.
Resultaat
In 2010 is de nota Alternatief HaarlemmermeerPas- Pilot "Haarlemmermeer doet Mee!"
vastgesteld door het college. In deze nota hebben we de ambitie uitgesproken om meer
kinderen en volwassenen te bereiken voor recreatieve, sportieve en culturele activiteiten. In
de samenwerking met stichting Leergeld, stichting JSF en stichting MeerWaarde hebben we
een regeling ingevoerd die gericht is op meer maatschappelijke participatie.

De gecontracteerde partijen hebben kinderen en volwassenen benaderd om gebruik te
maken van de regeling. Door de lage drempel naar deze organisaties en het grote bereik dat
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zij al hebben door jarenlange ervaring met de doelgroep die moet leven van een
minimuminkomen, is het gebruik van de regeling toegenomen.

Gebruik en besteding over 2011 en 2012
Regeling Kinderen
Totaal2012

Besteding 2011

Besteding 2012

stichting Leergeld

Totaal 2011
260

380

Jeugd Sportfonds

219

294

€ 60.000
€ 30.000

€ 95.000
€ 45.000

Totaa12011

I Totaal2012
I 119

Besteding 2011

BestedinQ 2012

€ 16.000

€21.555

Regeling volwassenen
85

--

De uitvoering van deze regeling wordt gedaan door de Stichting MeerWaarde en is eind
eerste kwartaal van 2011 gestart.

Computerregeling
Totaal 2011
126

Aantal computers

Totaal2012

Besteding 2011

100

€ 68.604

Indirecte Schoolkosten
I Totaal 2011 I Totaal 2012
Besteding
611
__l_. 531

I

I

I

Besteding 2011
€ 118.388

I
I

BestedinQ 2012
€ 107.132

De laatste 2 regelingen worden door de gemeente uitgevoerd. De gecontracteerde partijen
zorgen wel voor verwijzing naar de gemeente als deze kosten worden gemaakt.
Conclusie
Met de invoering van de pilot "Haarlemmermeer doet Mee!" in 2010 hebben we een voorzet
gegeven naar een groter bereik onder de doelgroep, maar hebben we ook voldaan aan de
verplichtingen van het Rijk om een aanbod te realiseren voor schoolgaande kinderen van
ouders met een minimuminkomen. Voor wat betreft de regeling "Haarlemmermeer doet
mee!" kan geconcludeerd worden dat het bereik is vergroot op het gebied van sport, cultuur
en recreatie, maar dat nog niet de hele doelgroep wordt bereikt. Beoogd was een aantal
aanvragen tussen 400 en 500. Uiteindelijk zijn er bijna 700 aanvragen ingediend en
toegekend. De regeling kan daarmee succesvol genoemd worden.
De afname van de verstrekking van het aantal computers wordt mogelijk veroorzaakt door
het feit dat de meeste gezinnen inmiddels beschikken over een computer en het feit dat
deze computers één keer per 4 jaar worden verstrekt.
Waarom er minder is uitgekeerd aan indirecte schoolkosten, is op dit moment niet te
verklaren.
Op basis van het behaalde resultaten stellen wij voor om de regeling "Haarlemmermeer doet
Mee!" te continueren in 2013 en 2014, dit in afwachting van de mogelijke invoering van de
Participatiewet per 1 januari 2015.
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Middels de reguliere kanalen zullen mensen op het bestaan van de regeling
'Haarlemmermeer doet mee!' worden gewezen, om zodoende het gebruik te bevorderen.

3.3 Wat mag het kosten?
De kosten van deze regeling werden in eerste instantie gedekt uit het budget bijzondere
bijstand, Aboutalebgeleden, lokale volksgezondheid en (éénmalig) gelden vanuit het JSF
Noord-Holland. Op dit moment wordt deze regeling betaald uit het budget bijzondere bijstand
€ 150.000 (indirecte schoolkosten € 90.000 en computerregeling € 60.000,-- programma 5,
product 614) en het budget jeugd € 100.000 (programma 6, product 627).
Het betreft een open eind financiering. Eventuele tekorten komen ten laste van de
gemeente. De voortgang over afwijkingen wordt in de reguliere P&C cyclus opgenomen.
3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.
3.5 Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
De regeling 'Haarlemmermeer doet mee!' is onderdeel van het gemeentelijk minimabeleid.
Met de inwerkingtreding van de Participatiewet zal het minimabeleid mogelijk moeten
worden herzien. Naar verwachting zal deze wet op 1 januari 2015 inwerking treden. Eind
2014 zal de raad hierover worden geïnformeerd.
3.6 overige relevante informatie
In- en externe communicatie
Communicatie over "Haarlemmermeer doet mee!" is opgenomen in de jaarlijkse cyclus over
minimabeleid. De cluster Sociale Dienstverlening benadert regelmatig haar klantenbestand
over regelingen, voorzieningen en nieuwe wet- en regelgeving. In de komende periode dient
extra aandacht te zijn voor de regelingen voor de minima, om zodoende het niet-gebruik
verder terug te dringen.
Deze nota is besproken in de vergadering van de cliëntenraad d.d. 25 april 2013. De
cliëntenraad is akkoord met de inhoud van deze nota.
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