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Raadsvergadering d.d. 15 maart 2011 agendapunt 8  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 22 februari 2011 
 
Onderwerp:          Vaststellen Verordening Meedoenpremies gemeente Tynaarlo 2011 
Portefeuillehouder:   Dhr. H. H. Assies 
Behandelend ambtenaar: Mevr. L. M. Bonnema 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 854 
E-mail adres:   i.bonnema@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:         De Verordening Meedoenpremies gemeente Tynaarlo 2011   
                                              vaststellen 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De gemeente Tynaarlo heeft beleidsmaatregelen die voortvloeien uit Wetgeving rondom Werk, Inkomen 
en Inkomensondersteuning en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: een integrale aanpak voor de 
(financiële) problemen van kwetsbare groepen binnen onze gemeente. Op 22 mei 2007 is de nota 
‘Meedoen Mogelijk Maken’ vastgesteld door de gemeenteraad waarin de kaders van deze 
beleidsmaatregelen staan beschreven. Één middel voor deze integrale aanpak is de Meedoenpremie. 
 
De gemeente Tynaarlo heeft de nota ‘Meedoen Mogelijk Maken’ in oktober 2009 geëvalueerd. De 
evaluatie van deze nota is op 13 oktober 2009 besproken met de gemeenteraad en heeft onder andere 
geleid tot de invoering van een vermogenstoets bij de verstrekking van de Meedoenpremie. Vervolgens 
heeft de ISD-AAT in 2010 een enquête uitgevoerd onder de klanten van de Meedoenpremie rondom de 
besteding van deze premie als uitwerking van de opdracht van de gemeenteraad om een eventuele 
ombuiging naar een ‘in natura verstrekking’ te onderzoeken. Over de uitkomst is de gemeenteraad bij de 
Najaarsnota 2010 geïnformeerd. 
 
Het blijkt dat de Meedoenpremie voor ouderen, chronische zieken en gehandicapten voor mensen die in 
een instelling verblijven niet wordt ingezet voor het doel waarvoor deze Meedoenpremie wordt verstrekt, 
namelijk ‘mee doen’. De Meedoenpremie vindt haar functie in de inkomensondersteuning zonder dat de 
ontvanger dit weet omdat er vaak sprake is van administratief en financieel beheer door derden. Dit heeft 
geleid tot een meer effectieve uitvoering van het beleid zoals vastgelegd in de ‘Verordening 
Meedoenpremies gemeente Tynaarlo 2009’: vanaf het derde kwartaal 2010 worden er geen 
Meedoenpremies verstrekt aan inwoners die in een instelling verblijven. De achterliggende gedachte is 
dat voor bewoners van een instelling geen sociaal isolement dreigt. Daarom wordt voorgesteld de 
Verordening Meedoenpremies tekstueel aan te passen.  
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Verder concludeert de ISD dat in de praktijk de verstrekking van de personal computer (pc) of laptop met 
eventueel een printer en eventueel internetabonnement niet afhankelijk is van de reële noodzaak 
waardoor deze voorziening(en) ook worden verstrekt terwijl de faciliteiten reeds aanwezig zijn. Daarom 
wordt voorgesteld de Verordening Meedoenpremies tekstueel aan te passen.  
 
Schematisch weergegeven betekent dit dat de volgende wijzigingen in de Verordening Meedoenpremies 
gemeente Tynaarlo worden voorgesteld:  
 
 
Aanbeveling  
 

 
Uitwerking 

 
1. Aanpassing artikel 3 lid 2 
(evenals de bijbehorende 
tekst in de Algemene 
Toelichting).  

 
De verstrekking PC aan schoolgaande kinderen inclusief bijkomende 
benodigdheden: tekst aanpassen waarmee de verstrekking op zich geen 
recht is maar bij een aanvraag in overweging wordt genomen wat de 
reële behoefte van belanghebbende is.  
 

 
2. Algemene Toelichting 
artikel 2.  
 

 
Artikel 2 is niet helder genoeg over de voorwaarden ‘zelfstandig wonen’ 
om in aanmerking te komen voor een Meedoenpremie, dit geldt ook voor 
de Algemene Toelichting. Daarom wordt in de Algemene Toelichting een 
nadere omschrijving gegeven van deze voorwaarde.  
  

 
Deze wijzigingen zijn verwerkt in de Verordening Meedoenpremies gemeente Tynaarlo 2011 zoals die nu 
ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Vervolgprocedure 

Na vaststelling door de gemeenteraad vindt publicatie plaats. Per 1 januari 2011 is de ‘Verordening 
Meedoenpremies gemeente Tynaarlo 2011’ van kracht. Er zijn geen juridische gevolgen als gevolg van 
de inwerkingtreding met terugwerkende kracht.  

Financiële consequenties 

In de brief aan de gemeenteraad d.d. 8 februari 2011 is de gemeenteraad geinformeerd over de 
financiële gevolgen: voor 2011 levert dit een incidentele besparing op van € 327.000,-. Bij de 
voorjaarsnota wordt de gemeenteraad hier verder over geinformeerd.  
 
Vanaf 2012 is er in de begroting structureel een bedrag ter hoogte van € 153.000,-  ter beschikking voor 
het Meedoenbeleid. Met de beleidswijzigingen is dit bedrag toereikend en hoeft niet zoals eerdere jaren 
een (incidenteel) tekort te worden gedekt.  

Adviezen 

Afdeling Juridische Zaken van de ISD is betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe 
Verordening.  
 
De WWB-WSW-WIJ-cliëntenraad is op de hoogte van de wijzigingen in de Verordening 
Meedoenpremies. Zij zijn hierover in 2010 reeds geinformeerd. De WWB-WSW-WIJ-clientenraad kan 
instemmen met deze wijzigingen omdat dit eer doet aan de gestelde beleidskaders in de nota Meedoen 
Mogelijk Maken: de doelstelling om inwoners te ondersteunen wanneer er (financiele) beperkingen zijn bij 
het ‘mee doen’.  
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Gevraagd besluit 

 
De Verordening Meedoenpremies gemeente Tynaarlo 2011 vaststellen 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,   gemeentesecretaris  


