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Aan het College van B & W

Geacht College,

Sinds januari 2012 bestaat een Maatschappelijke Participatieregeling als vervolg op de
oorspronkelijk Lauwerspas. De regeling houdt een jaarlijkse bijdrage in die mensen van 18
jaar en ouder met een minimuminkomen in staat stelt om mee te kunnen doen aan
activiteiten die liggen op het gebied van sport, cultuur, sociale activiteiten en educatie.
In de Verordening Maatschappelijke Participatieregeling is vast gelegd hoe en waarvoor
mensen met een laag inkomen gebruik kunnen maken van deze regeling.
In het armoede beleid “Iedereen van waarde”wordt aangegeven dat de bestaande
verordening wordt vervangen door de TOP-regeling. De gemeente Achtkarspelen heeft de
Cliëntenraad Werk & Inkomen gevraagd hierover advies te geven
De verordening TOP-regeling wordt ingeleid met de volgende tekst:
‘Overwegende dat het wenselijk is door middel van het verstrekken van voorzieningen in
natura mogelijkheden te scheppen voor deelname aan maatschappelijke activiteiten op het
gebied van sportieve, sociaal-culturele en educatieve activiteiten, met name ook voor
kinderen die onderwijs of een beroepsopleiding volgen’.


In de Verordening Maatschappelijke Participatieregeling 2015 zijn de mensen die
aanspraak kunnen maken op de regeling ondergebracht in twee categorieën.
Volwassenen van 18 jaar en ouder en hun eventuele kinderen jonger dan 4 jaar.
En de hen ten laste komende kinderen van 4 – 18 jaar die onderwijs volgen of een
beroepsopleiding. Dit blijft ongewijzigd in de TOP-regeling.
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De grens van het toets-inkomen naar 120 % of 130% naar gelang wat van toepassing
is. Hierdoor is er een grotere groep minima die gebruik kan maken van deze regeling.
Voor hen wordt de deelname aan het maatschappelijke gebeuren beter betaalbaar.
Deze regeling blijft gehandhaafd in de TOP-regeling.
Gewijzigd is de vorm van betaling. De TOP-regeling voorziet in verstrekkingen in
natura. Er bestaat geen financiële bijdrage meer.
Er wordt individueel gekeken naar de behoeften om maatschappelijke participatie
mogelijk te maken.
Dit klinkt heel mooi en zal voor de meesten geen probleem zijn. Er zijn echter onder
de aanvragers burgers die al volop naar vermogen participeren. Burgers die veel
waarde hechten aan zelfredzaamheid en zelfbeschikking. Voor deze burgers zal deze
verordening overkomen als betuttelend en inperking van de zelfredzaamheid.
Hun financiële middelen zijn echter net zo beperkt als die van andere aanvragers.
Voor deze burgers breekt de cliëntenraad een lans.
Met de beleidsmedewerker is afgesproken om tekst in de Toelichting Verordening
TOP-regeling op te nemen, waaruit duidelijk wordt dat in individuele gevallen
afgeweken kan worden van betaling in natura en andere vormen van
maatschappelijke participatie met een open mind beoordeeld worden door de
gemeente. Dit is voor aanvragers boven de 18 jaar.
De beleidsmedewerker heeft bevestigd dat de verordening niet gezien moest worden
als een ‘wet van Meden en Perzen’, waar niet vanaf geweken kon worden.
In dat geval sluiten we ons aan bij de woorden in de Toelichting van art 3: het bieden
van een individuele maatwerkoplossing is leidend.
Bovenstaand commentaar op de uitbetaling is niet bedoeld voor de kinderen en
jongeren die onder de voorzieningen vallen van St Leergeld.
De cliëntenraad gaat akkoord met de regelingen voor deze groep zoals die bestaan.

Aangezien bezwarende punten al met de beleidsmedewerker zijn besproken en we tot een
overeenkomst gekomen zijn, gaat de Cliëntenraad van Werk & Inkomen akkoord met de
Verordening TOPregeling .
Wij zien uw schriftelijk besluit op dit advies graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de Cliëntenraad Werk & Inkomen Achtkarspelen CR-Acht

J.A. Klijnstra ( voorzitter )

A. Hofstra ( secretaris )
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