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Inleiding: 

Op 1 januari 2018 zijn de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde 

samengevoegd in de gemeente Midden-Groningen.  

Deze drie gemeenten kenden allemaal een eigen regeling voor Minima. 

1. Activiteitenfonds (Hoogezand-Sappemeer) 

2. Stimuleringsfonds (Slochteren) 

3. Participatiefonds (Menterwolde) 

Deze regelingen zijn op dit moment nog van toepassing in de gemeente Midden-Groningen. Met 

het Meedoen fonds harmoniseren we deze regelingen.  

Naast de bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag/individuele inkomenstoeslag is het 

Meendoen fonds 2019-2023 één van de drie pijlers van het minimabeleid van de gemeente 
Midden-Groningen. De drie minimaregelingen van de voormalige drie gemeenten hebben zich de 
afgelopen jaren afzonderlijk ontwikkeld. Waarbij de ene gemeente moest bezuinigen heeft andere 
gemeente de regeling verder verruimd. Er is onderling een grote diversiteit. Dit is terug te 
herleiden naar percentages van 100% tot 115% inclusief en exclusief vakantiegeld,  aan uit te 
keren bedragen etc. Een voor alle partijen onwenselijke situatie. De inkomensgrens is in 2017 voor 
wat betreft de voorzieningen voor kinderen tot 18 jaar gelijk getrokken naar 115%. De extra 

kosten zijn financieel gedekt uit de Klijnsma-gelden.   
 

Visie 

In het coalitieakkoord 2018-2022 Midden-Groningen “Samen komen we verder!” onderschrijft het 

college van Burgemeester en Wethouders het belang van de vier thema’s vanuit het Kompas. 

1. Gemeente als Bondgenoot 

2. Groots in kleinschaligheid 

3. Ieder mens telt 

4. Economie van de toekomst 

Het Meedoen fonds sluit uitstekend aan bij het thema ieder mens telt. In het coalitieakkoord heeft 

de coalitie het volgende afgesproken. 

“Minimabeleid: We willen ons hard maken voor een goede aanpak van armoede en concreet 

betekent dit dat we vanaf 2019 de inkomensgrens voor het minimabeleid verhogen naar 125% van 

het sociaal minimum.” 

Dit kan vertaald worden in de volgende visie: 

Wij maken ons sterk voor bestrijding van armoede, door inwoners te ondersteunen in 

het meedoen in de maatschappij.  

Doel 

Met het Meedoen fonds willen wij een bijdrage leveren aan het bestrijden en voorkomen van 

armoede en (sociale) uitsluiting op zowel de korte als langere termijn. Dat de kinderen vanwege 

geldgebrek van ouders uitgesloten worden van activiteiten die belangrijk zijn hun ontwikkeling. 

Inwoners die geen mogelijkheden hebben om een eigen inkomen ter verwerven moeten wij in staat 

stellen om in de samenleving te participeren. 

Uitgangspunten 

- Verbinding participatie en sociaal domein 

De gemeente ondersteunt de inwoner tot het bereiken van financiële onafhankelijkheid door middel 

van werk. Indien dit (voorlopig) niet lukt moet het Meedoen fonds participatie in de maatschappij 

mogelijk maken. Samenwerking binnen het sociaal domein is essentieel. 

 



- Ondersteuning en  activering 

Het Meedoen fonds ondersteunt de inwoner bij het ontplooien van activiteiten, voorkomt sociale 

uitsluiting en faciliteert (deels) bij het meedoen op school en bij activiteiten buitenshuis.   

- Eenvoudige toegang 

Het Meedoen fonds is laagdrempelig en eenvoudig aan te vragen. Makkelijk vindbaar voor de 

inwoner, de professional, maatschappelijke partners etc. 

Doelgroep 

Met het verhogen van de inkomensgrens naar 125% hebben wij een grote groep kinderen (1869) 

en volwassenen (7839) die wij kunnen bereiken met het Meedoen fonds.  

- Volwassenen 18+ 

 

Wij zijn erop gericht om zoveel mogelijk inwoners zonder werk te begeleiden naar werk. Om op 

deze wijze mee te doen in de maatschappij en hierdoor geen gebruik meer hoeft te maken van een 

uitkering of minimaregelingen. Indien dit niet lukt of (nog) niet bereikbaar vanwege een te laag 

inkomen vanuit bijvoorbeeld arbeid, moet het minimafonds ervoor zorgdragen dat men kan 

participeren in de samenleving.  

- Kinderen 18- 

De gemeente Midden-Groningen kent een relatief grote groep laagopgeleide mensen die helaas 

geen betaalde arbeid kunnen verrichten, gemakkelijk werkloos raken en/of weinig inkomen 

hebben. Kinderen groeien in deze vaak kwetsbare gezinnen op in armoede. Deze in armoede 

geboren kinderen hebben in verhouding een grotere kans om later ook in armoede te leven. Er is al 

sprake van generationele armoede. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat met name bij de 

kinderen/jongeren wij ervoor zorg dragen dat zij niet onnodig achterop raken en een dus goede 

start maken. Talenten kunnen blijven ontwikkelen, mee kunnen doen en dezelfde kansen 

hebben/krijgen als een ander. Dit willen wij bereiken met het Kindpakket en het Kindpakket 

Voortgezet Onderwijs.  

Kindpakket 2017 

In 2017 heeft Covalente een onderzoek uitgevoerd om de inzet te bepalen van de extra Klijnsma-

gelden voor armoedebestrijding onder kinderen. Dit onderzoek heeft geleid tot een advies een 

aanbevelingen. De gemeenteraden hebben in 2017 het volgende besloten: 

- harmonisering drie gemeenten in 2017  

-  opplussen tot eenduidig minimabeleid in 2018 van kracht is  

- inkomensgrens voor Kindpakket op 115% zetten in 2017 

- extra investering in indirecte schoolkosten in 2017  

- inrichten van een website met webwinkel, of ontwikkelen vouchers of pasjes systeem 

- extra voorzieningen voor kinderen die opgroeien in armoede en maatwerk 

- inzetten op een armoederegisseur voor:  

• implementatie van de aanbevelingen en de voorstellen op zowel de korte als langere 

termijn uit het rapport van Covalente  

• een waarborging van de structurele en systematische aanpak van het Armoedepact, het 

armoedebeleid alsmede de inbedding van de Klijnsma-gelden hierin 

Het Meedoen fonds in 2019 en verder: 

Wij willen een goed toegankelijke regeling met een budgetinzet voor alle inwoners met een 

inkomens tot 125%. Met het Meedoen fonds willen wij alle inwoners kansen bieden. Waarbij wij de 

nadruk leggen op de kinderen met het Meedoen fonds in combinatie met het kindpakket. De 

regeling die wij voor ogen hebben is er één die erop gericht is om eenvoudig aangevraagd te 



worden en eenvoudig te toetsen/beoordelen. Waar nu nog veel in geld wordt verstrekt zal de focus 

zich per januari 2019 verschuiven naar aanvragen en verstrekken door middel van een webshop.   

Als gemeente Midden-Groningen werken wij nauw samen met organisaties zoals Gemeentelijke 

Kredietbank, Sociaal Teams en gesubsidieerde partners zoals Stichting Leergeld, Voedselbank, 

Maxima, Stichting Urgente Noden (SUN) en Jeugdfonds Sport en Cultuur. 

Op dit moment betalen wij het minimabeleid en subsidies uit de volgende budgetten. 

Begroot Budget Bedrag 

Activiteitenfonds  210.000 

Minimabudget 104.000 

Participatiefonds +minimabeleid   90.000 

Stimuleringsfonds    55.000 

Klijnsma-gelden  375.000 

Bijzondere bijstand voor computer/indirecte schoolkosten   30.000 

Totaal 864.000 
 

Het huidige minimabudget is toereikend voor de huidige regelingen. In het proces van harmonisatie 

hebben wij gekeken naar de verschillen van de huidige regelingen. Omdat wij streven naar een 

voorziening die wij zoveel mogelijk in natura kunnen verstrekken hebben wij ervoor gekozen om 

100% te vergoeden in plaats van bijvoorbeeld 50% of 75%. Wij komen dan ook tot het volgende 

voorstel:  

Activiteiten Vergoeding 

Zwembad en onderwijs 100% van de kosten  
 

Sport, sportschool, ballet 100% van de kosten  
 

Scouting 100% van de kosten  
 

Voor de kosten van AMV, korte 
cursussen en workshops cursussen 
van de afdeling kunsteducatie 
(muziek, zang, dans, theater en 
beeldende kunst) van het Kielzog te 
Hoogezand 

100% van de kosten  
 

Instrumentaal of vocaal onderwijs  maximaal 200 euro per persoon per kalenderjaar. 

Bibliotheek  100% van de kosten vanaf 18 jaar 

Kunstuitleen 100% van de kosten  
 

Recreatieve-, hobby-, sociale- en 

buurtverenigingen 

100% van de kosten  

 

Cursussen  100% van de kosten  
 

Theater, bioscoop, museum, concert, 

culturele festivals 

100% van de kosten  

 

Attractiepark, dierentuin, pretpark, 
speeltuinvereniging 

100% van de kosten  
 

Speel-o-theek 100% van de kosten. 

Schoolreis of schoolexcursie  100% van de kosten. 

Tussen schoolse schoolopvang 100% van de kosten. 

Krant, telefoon, internet 100% van de kosten 

Kindpakket  Maximaal 60 euro per kind per kalenderjaar.  

Kindpakket Voortgezet Onderwijs Voor de overgang van basis onderwijs naar voortgezet 
onderwijs een vergoeding per kind van maximaal  600 
euro. Voor de schooljaren opvolgend een bedrag van 
maximaal 100 euro totdat het kind 18 jaar wordt. Voor de 
aanschaf van leermiddelen, sportkleding, een fiets, 



deelname schoolreis, een bureau en/of een 

computer/tablet/laptop. 

 

De maximale vergoeding bedraagt per kalenderjaar in totaal 200 euro per persoon. 

De volgende kosten tellen niet mee in de maximale vergoeding als bedoeld in art. 4.2 van de 

verordening: 

- de kosten van instrumentaal of vocaal onderwijs 

- het kindpakket en kindpakket voortgezet onderwijs 

Maatwerk 

Ondanks het ophogen van de inkomensgrens zijn wij ervan overtuigd dat het maatwerkbudget voor 

de armoederegisseur gehandhaafd moet blijven. De armoederegisseur kan op deze wijze een 

belangrijke rol vervullen om in individuele situaties in samenspraak met de sociale teams en Team 

Minima belemmeringen op het gebied van geld weg te nemen.  

Wijze van verstrekking 

Conform het raadsbesluit inzake het Kindpakket hebben wij de afgelopen periode een extra 

verkenning gedaan op de diverse systemen die er zijn om zoveel mogelijk in natura te kunnen 

verstrekken. Dit laatste is ook een eis welke mevrouw Klijnsma aan het ter beschikkingstellen van 

de gelden heeft gesteld. Hiervoor zijn systemen met vouchers, passen en webshops. Wij hebben 

hiervoor gekeken naar de ervaringen in andere gemeenten die al met dergelijke systemen werken. 

Onze bevindingen zijn verwerkt in bijlage 1.  

Waar vouchers erg bewerkelijk zijn en je diverse afhaalpunten moet inrichten, kunnen passen 

stigmatiserend werken en erg kostbaar zijn. De webshop is op dit moment voor ons het meest 

passend. Een winkel op internet waar diensten en producten in staan die besteld kunnen worden 

op basis van een toegekend tegoed. Het voorziet in een rechtstreekse betaling naar 

vereniging/club/school, geeft de gebruiker inzicht in zijn budget en garandeert zijn/haar 

anonimiteit, en vermindert de bureaucratie. De gemeente heeft inzicht in uitgavepatroon en 

controle op minimabeleid. Mogelijke fraude wordt beperkt. De kosten voor de ontwikkeling en 

totstandkoming van de webshop zijn begroot vanuit de Klijnsma gelden 2017/2018. Bijkomend 

voordeel is dat wij hiervoor de kennis al in de gemeente hebben. Het streven is om 1 januari 2019 

online te gaan. Wij beseffen dat niet iedereen de beschikking heeft over een computer of 

smartphone of de vaardigheid ermee om te gaan. Dat betekent dat wij gaan zorgen voor een 

zorgvuldig implementatieproces en uitleg aan en ondersteuning van de gebruikers. Hierbij willen 

wij gebruik maken van het netwerk dat wij hebben in Midden-Groningen. De wijkservicepunten, het 

MAC, Sociaal team, Paparazso, Kwartier, gemeentelijke kredietbank, minimateam etc.  

Partners 

Als gemeente Midden-Groningen subsidiëren en/of werken wij nauw samen met onderstaande 

organisaties en stichtingen. 

Menzis Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering  

Voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten heeft de gemeente Midden-Groningen 

een collectieve zorgverzekering met Menzis afgesloten. Deze verzekering biedt onder andere 

korting op de premie voor zowel de basis- als aanvullende verzekering en afhankelijk van pakket 

keuze ook het eigen risico op de basis verzekering. De CAZ maakt van oudsher geen onderdeel uit 

van het minimabeleid en wordt uit de WMO bekostigd. Daar de doelgroep voor de regeling 

hetzelfde is als die van het minimabeleid is het logisch dat wij deze bij het beleid betrekken. De 

CAZ is in 2015 voor alle inwoners van Midden-Groningen geharmoniseerd. De inkomensgrens voor 

de CAZ is momenteel vastgesteld op 110%. Het is niet meer dan logisch dat wij deze optrekken 

naar 125%.  

Kredietbank Midden-Groningen: 

De gemeente Midden-Groningen beschikt over een eigen kredietbank welke een breed pakket aan 

schuldhulpdienstverlening verzorgt. De activiteiten zijn zoals preventief, curatief als activerend van 

aard. 



 

Stichting Urgente Noden (SUN) 

SUN verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. SUN helpt 

alleen als er geen of onvoldoende gebruik gemaakt kan worden van wettelijke regelingen of andere 

voorzieningen.  

Kledingbank Maxima 

Bij kledingbank Maxima te Veendam en Sappemeer kan men 2x per jaar gratis komen winkelen als 

er sprake is van een inkomen tot 110%.  

Voedselbank Midden-Groningen 

De Voedselbank Midden-Groningen helpt mensen, die onder de armoedegrens leven aan voedsel en 

andere producten voor levensonderhoud. Op deze manier willen zij een bijdrage leveren aan het 

verminderen van (verborgen) armoede en verspilling van voedsel. 

Stichting Leergeld  

Leergeld biedt kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse 

activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en 

vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.  

Jeugdfonds Sport en Cultuur 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds) maakt het 

mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een 

sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. 

Als gemeente Midden-Groningen bemerken wij dat door verschillende omstandigheden de 

subsidieaanvragen toenemen en de hoogte ervan. Voor een aantal fondsen willen wij voor de 

periode van 2018 – 2023 de volgende subsidies vaststellen. (Voorwaarde dat zij in deze periode 

voor inwoners van de gemeente Midden-Groningen diensten verlenen.) 

Stichting Urgente Noden   : € 10.988  

Kledingbank Maxima Midden-Groningen : € 9.000   

Kledingbank Maxima Veendam   : € 3.500  

Voedselbank Midden-Groningen*  : € 24.700  

Voedselbank Veendam-Menterwolde  : € 2.500  

*De subsidie van de Voedselbank Midden-Groningen is hoger als voorgaande jaren. De 

voedselbank is verhuisd vanwege het feit dat de vorige locatie te klein werd. Zij sorteren nu voor 

op het gevolg van de herindeling. Zij krijgen in de loop van 2018 een grotere doelgroep, die zij 

vanaf dat moment ook 1x per week een pakket willen gaan aanbieden. Tot nu toe verzorgt de 

Voedselbank Veendam-Menterwolde de voedselpakketten voor de inwoners van het grondgebied 

van de voormalige gemeente Menterwolde.   

Met de overige organisaties Stichting Leergeld (2018 € 17.500), Jeugdsportfonds (2018 € 22.500) 

en Jeugdcultuurfonds (2018 € 7.500) willen wij in het najaar vaststellen op welke wijze wij gaan 

samenwerken en de hoogte van de subsidie die wij daarvoor kunnen/willen verstrekken. 

Adviesraden 

De afgelopen periode hebben wij met de huidige vier adviesraden van Midden-Groningen, Wmo-

raad en het platform werk en inkomen Slochteren, Wmo-/Participatieraad Hoogezand-Sappemeer 

en de Participatieraad Menterwolde tweemaal een overleg gehad en nadien schriftelijk advies 

ingewonnen. Vanuit deze gesprekken en reacties hebben wij bijna alle punten/opmerkingen over 

kunnen nemen in het tot stand komen van deze notitie. Uiteindelijk zijn er nog twee punten 

overgebleven.  

Alle vier de raden hebben een unanieme reactie gegeven op het ophogen van de inkomensgrens 

naar 125%. 



“De Gemeente Midden-Groningen kiest met 125% een royale inclusie van burgers en een 

aanzienlijke uitbreiding t.o.v. het verleden.  

Hoewel het Minimafonds geen deel van de Scenario-analyse uitmaakt moet het gekozen 

percentage gedurende de periode 2019 – 2023 kunnen worden gehandhaafd. Uit overwegingen van 

betrouwbaar bestuur kan het niet zo zijn dat bij een bezuinigingsronde het percentage wordt 

verlaagd.  

Het advies is dit percentage nog eens te overwegen en dat ook tegen de achtergrond van 

maatwerk.” 

Het platform werk en inkomen Slochteren heeft nog een tweede reactie toe laten voegen. 

“Slochteren blijft van mening dat de visie van het Meedoen beleid niet kan zijn het bestrijden van 

armoede. Dit is een totaalvisie. In het meedoen, zoals nu voorligt, kan dat ook niet waar gemaakt 

worden. Doel en visie moeten op elkaar aansluiten, dus daarvoor geldt hetzelfde.”  

Communicatie 

Het nieuwe Meedoen fonds zal breeduit gecommuniceerd worden. Naast de gebruikelijke media 

zoals de website, kranten en huis aan huisbladen zal dit ook meegenomen worden in de diverse 

nieuwsbrieven. Ook zullen wij een folder maken die door de gehele gemeente verspreid wordt op 

de openbare locaties van de gemeente, wijkcentra, dorpshuizen etc. Deze folder zal ook ter 

beschikking gesteld worden aan al onze samenwerkingspartners van het armoedepact ter 

bestrijding van armoede. Over het voorstel voor het Meedoen fonds komt een persbericht.  

Financiële paragraaf 

Zoals bekend hebben wij op dit moment een budget van 864.000 euro. Dit is gebaseerd op 

inkomensgrenzen van 110%/115%. De ophoging naar 125% voor zowel het minimafonds als de CAZ 

speekt een grotere doelgroep aan.  

 

 115% 125% 

Volwassenen  5938 7839 

Kinderen 1617 1869 

 

Begroot Budget 2018  en verder Bedrag 

Activiteitenfonds  210.000 

Minimabudget 104.000 

Participatiefonds +minimabeleid   90.000 

Stimuleringsfonds    55.000 

Klijnsma-gelden  375.000 

Bijzondere bijstand voor computer/indirecte schoolkosten   30.000 

Totaal 864.000 
 

Kosten 2018 exl. Uitgaven minimafondsen  

Subsidies partners (incl. incidenteel) € 105.000 

Uitvoering armoedepact/kindpakket € 63.000 (incl. regisseur) 

Maatwerkbudget € 100.000 

Preventie en promotie € 15.000 

Website onderhoud en uitbreiding € 5.000 

Bijdrage GKB € 100.000 

Totaal € 388.000 

 

De afgelopen jaren bleven de voormalige gemeenten binnen de begroting. Dit werd mede 

veroorzaakt door het niet gebruik van rond de 30%/40%. Ondanks het feit dat 2153 inwoners extra 

van dit budget gebruik zullen maken is het niet realistisch om hier ongeveer € 450.000 euro extra te 

begroten: het bedrag dat nodig zou zijn bij een gebruik van 100% door de extra doelgroep. Wij 

stellen voor om de huidige budgetten samen te voegen en in 2019 te verhogen met € 150.000         

(€ 1.019.000) en voor de jaren erna met € 200.000 (€ 1.069.000). Daarbinnen labelen we het 



Klijnsmageld voor uitgaven ten behoeve van kinderen. Over de besteding hiervan zijn wij 

verantwoording verschuldigd aan het ministerie. 

 

CAZ 

Op 1-1-2018 hadden 1630 volwassenen een CAZ-verzekering. Inclusief kinderen is het totaal 

2.167. De kosten CAZ bedragen ongeveer € 560.000. (inkomensgrens 110%) Het is niet eenvoudig 

om in te schatten wat de toename van het aantal verzekerden zal zijn vanwege het oprekken van 

de grens naar 125% onder gelijkblijvende omstandigheden. Een stijging van het eigen risico werkt 

namelijk kostenverhogend.  

Prognose: 

 2019 2020 2021 e.v. 

 Laag* Hoog* Laag* Hoog* Laag* Hoog* 

Totaal 596.014 633.265 633.265 707.766 670.515 782.268 

Toename t.o.v. 

2018 

37.250 74.501 74.501 149.003 111.752 223.505 

* Met een lage groei komen we in 2021 uit op een toename van het klantenbestand met 20% ten 

opzichte van 2018. Bij een hoge groei komen we uit op 40%. De groei van het gebruik hebben we 

gelijkelijk verdeeld over de jaren 2019-2021. In dit overzicht houden we geen rekening met 

eventuele kostenstijgingen vanwege hogere premiebijdragen of een hoger verplicht eigen risico.  

Wij stellen dan ook voor om voor 2019, 2020 en 2021 uit te gaan van het lage scenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Systemen om minima-ondersteuning in natura te regelen 

Algemeen Vouchersysteem: 

Inwoners met een laag 

inkomen tot 125% van de 
bijstandsnorm krijgen een 

vergoeding in de vorm van 

een voucher voor activiteiten 

zoals 
sport/cultuur/educatie/recreati

e. 

 

Pas-systeem analoog of digitaal: 

Inwoners met een laag inkomen tot 125% 

bijstandsnorm krijgen een persoonlijke pas met tegoed 
waarmee zij bij aanbieders korting krijgen op 

activiteiten of produkten of een pas voor alle inwoners 

(en belangstellenden) 

Webshop: 

Inwoners met een laag inkomen tot 

125% bijstandsnorm krijgen toegang 
tot  ‘participatiewebshop’: een winkel 

op het internet waar diensten en 

producten in staan die besteld 

kunnen worden op basis van een 
toegekend tegoed. 

Voordelen - Rechtstreekse betaling aan 

vereniging/club 
- Het te besteden budget 

vraagt om bewuste keuzes 

maken. 

- Afgifte vouchers maakt dat 
er individueel contact is met 

gebruiker 

- Uitgiftepunt wordt bemand 

door 

vrijwilligers/ervaringsdeskundi
gen 

- Uitgiftepunt bemand door 

team Minima 

- Aansluiten bij bestaande 
servicepunten in de gemeente 

- Relatief goedkoop 

- Voucher is persoonlijk, dus 

minder vatbaar voor fraude 

- Analoge pas: zonder elektronische mogelijkheden 

- Betaling in natura rechtstreeks 
- Inzicht in uitgavenpatroon 

- Invloed (gemeente) op aanbod 

- gebruiksvriendelijk en laagdrempelig 

- Digitale pas: 
Elektronisch betalen mogelijk 

- Er zijn meerdere varianten mogelijk, bv 

streepjescode scan of chip 

- Transacties zijn geautomatiseerd, dus afname 

bureaucratie en betaling is in natura 
- Koppeling met verschillende gemeentelijke terreinen 

mogelijk, denk aan 

afvalpas/mantelzorgcompliment/cultuurpas/kerstgratifi

catie/Openbaar vervoer…. Dan is het een pas voor álle 
inwoners waarbij het tegoed op de pas verschilt 

- Koppeling met app is te maken 

- Goed passend bij doelgroep kinderen/jongeren 

- Gebruiker heeft inzicht in eigen tegoed 
- Bij gemeenten die werken met een passysteem ziet 

een toename van gebruikers (afname niet-gebruik) 

- Rechtstreekse betaling naar 

vereniging/club/school ed 
- Gebruiker heeft inzicht in eigen 

budget 

- De gebruiker is anoniem, niemand 

ziet dat je gebruik maakt van de 
webshop 

- Afname van bureaucratie 

- Gemeente heeft inzicht in 

uitgavepatroon en controle op 

minimabeleid 
- Gebruiker kan kiezen uit het aanbod 

in de shop op basis van tegoed 

- mogelijke fraude wordt beperkt 

 

Nadelen 

 

- Mogelijk drempelverhogend, 

stigmatiserend 
- Gezien M-G een uitgestrekt 

gebied is heb je meerdere 

uitgiftepunten nodig 

- Dit betekent veel 
vrijwilligers, continuïteit in 

bezetting is niet gewaarborgd 

- Een grote administratieve 

last, bureaucratie wordt zeker 

niet verminderd. Extra FTE 
backoffice. 

 

- Een pas alleen voor minima werkt stigmatiserend 

- Bij een analoge pas zal de administratieve afwerking 
toenemen, zowel bij de aanbieder als bij de gemeente 

(declaratie indienen/verwerken/betalen) 

- Prijzig in aanschaf en onderhoud, afhankelijk van hoe 

uitgebreid de pas is en welke opties je wenst 
- Structureel FTE nodig voor acquisitie aanbieders en 

vragen inwoners, hoeveel is afhankelijk van aantal 

gebruikers/mogelijkheden e.d.  

- Structureel FTE nodig voor backoffice en transacties 

(of uitbesteden) 

 

- Aanbod bepaalt de vraag 

- Het is een digitaal systeem 
waardoor het niet voor iedereen even 

toegankelijk is 

Kosten - Door het werken met 

vrijwilligers zijn de personele 

kosten laag.  

- Er zijn wel meerdere locaties 
nodig (huurkosten?) 

- Kosten coaching en training 

vrijwilligers (FTE) 

Van de diverse gemeenten die zijn bevraagd variëren 

de (aanschaf)kosten van € 100.000 tot 800.000,- 

afhankelijk van aantal abonnees.  

Kosten voor in te zetten extra FTE is hier niet in 
meegenomen. 

Eenmalige aanschafkosten van 

€20.000 tot 25.000,- en loonkosten. 

Met name in de aanloopperiode zit de 

investering zoals inregelen applicatie, 
communicatie in- en extern, beheren 

leveranciers en klantvragen. Vooral 

het creëren van aanbod vergt 

aandacht en tijd. 

Bereik - Voor kinderen minder goed 
bereikbaar 

- Door bekendheid door de 

jaren wordt verwacht dat het 

gebruik toeneemt 

Toename van gebruik is te verwachten, ook afhankelijk 
van het aanbod en de doelgroep van de pas (alleen 

minima tot 125% of alle inwoners). Het bereik van de 

doelgroep is toegenomen tot ong. 60-80 % 

(ervaringen Utrecht/Dronten) 

Er is een toename te verwachten, 
gemeente zien ook een toename 

naarmate er meer bekendheid aan 

wordt gegeven 

Tijd Afhankelijk van aantal in te 
richten uitgiftepunten: 

minimaal half jaar 

Naar ervaringen van andere gemeenten: één tot 
anderhalf jaar 

Ongeveer half jaar 

  


