ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN MIDDEN-GRONINGEN

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Midden-Groningen
Postbus 75
9600 AB HOOGEZAND

Hoogezand, 26 oktober 2019

Onderwerpen: bezuinigen meedoenfonds en inzet armoederegisseur
Behandeld door: Janny Bolhuis en Wouter van der Tuin

Geacht college,
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) wil hierbij graag voldoen aan uw vraag om advies over de
volgende voorstellen:



Bezuinigen Meedoenfonds
Continueren van de inzet van de armoederegisseur

Wij zijn verheugd dat wordt voorgesteld de meedoentegoeden voor kinderen in stand te houden.
De ASD heeft van de stichting Leergeld ook de signalen ontvangen dat in de achterliggende periode
de aanvragen voor een financiële tegemoetkoming minder zijn geworden. Toch hebben we gemerkt
dat de Stichting met vaak geringe bedragen mensen hulp biedt.
Mocht de stichting Leergeld haar werkzaamheden beëindigen, dan wil de ASD daar graag van op de
hoogte worden gehouden en mogelijke voorstellen van een advies voorzien.
Voorgesteld wordt niet te bezuinigen op de Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het blijft dus
mogelijk dat men een vergoeding kan ontvangen van deze stichting en ook gebruik kan maken van
een tegoed in de webwinkel. Dit is begrijpelijk i.v.m. de manier van werken van deze stichting. De
ASD wil u adviseren om te onderzoeken of, en in hoeveel gevallen dit ongewenste effecten heeft en
of er mogelijkheden zijn dit te voorkomen. Deze stichting moet niet worden bevoorrecht t.o.v. de
stichting Leergeld.
Voorgesteld wordt het budget voor volwassenen te verlagen van € 200,-- naar € 125,--. Hiermee
kunnen de meedoentegoeden voor kinderen in stand worden gehouden.
Het is bekend dat men vanaf 18 jaar een voorziening kan aanvragen via het meedoenfonds.
Onderzoek heeft uitgewezen dat onder alleenstaande jongeren in de leeftijd 22 t/m 26 jaar een groot
percentage een laag inkomen heeft. Vaak wordt deze groep jongeren geconfronteerd met sociaaleconomische problemen. De ASD adviseert u nader onderzoek te doen naar de gevolgen van een
verlaging, met name onder deze groep jongeren, alvorens wordt overgegaan tot het verlagen van het
budget.

Over uw voorstel de inzet van de armoederegisseur te continueren kunnen we kort zijn. We
adviseren hierover positief. Wel zou het goed zijn om te onderzoeken of er concrete en (waar
mogelijk) meetbare doelen gekoppeld kunnen worden aan de inzet van de armoederegisseur en de
inzet periodiek te rapporteren en te evalueren.
Het valt het ons vaak op dat er nog veel inwoners en organisaties zijn die onbekend zijn met het werk
van de armoederegisseur. Geadviseerd wordt te werken aan een grotere bekendheid met het werk
van de armoederegisseur.

Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein,

Alma den Hertog
Voorzitter

