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Onderwerp: Advies besparing Meedoenfonds en inzet armoederegisseur 

 

Geachte adviesraad Sociaal Domein,  

 
Op 4 oktober jl. hebben wij u gevraagd om advies over twee onderwerpen die gaan over ons 

armoedebeleid. Wij hebben u gevraagd om te adviseren over de invulling van de besparing op het 

Meedoenfonds en over de inzet van de armoederegisseur vanaf het jaar 2020. U heeft ons op 5 

november jl. een advies gestuurd, waarvoor dank. In deze brief geven wij een reactie op uw 

advies.  

 

Voorstel besparing Meedoenfonds 

Veel inwoners weten de weg naar de webwinkel van het Meedoenfonds te vinden. Keerzijde is dat 

het budget niet voldoende is. De gemeenteraad heeft bij de Voorjaarsnota besloten om het 

Meedoenfonds te verhogen met € 175.000 maar heeft ook tegelijk besloten dat dit bedrag weer 

bezuinigd moet worden vanaf het jaar 2020. Wij stellen voor om dit te realiseren door het tegoed 

van volwassenen te verlagen van € 200 naar € 125 per jaar en door een subsidie aan Stichting 

Leergeld structureel te verlagen met € 5000. In totaal levert dit een besparing op van € 175.000. De 

subsidies aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Urgente Noden, Kledingbank Maxima en de 

Voedselbank blijven gelijk.  

 

Advies: 

U adviseert ons om eerst onderzoek te doen naar de gevolgen van een verlaging van de vergoeding 

van € 200 naar € 125 onder alleenstaande jongeren van 22 tot en met 26 jaar voordat de verlaging 

wordt doorgevoerd. Dit omdat uit onderzoek blijkt dat een groot percentage van deze jongeren een 

laag inkomen en sociaal- economische problemen heeft.  

Reactie college: 

Het is ook ons bekend dat de groep alleenstaande jongeren vaak een minder stabiele 
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inkomenspositie heeft. Uit cijfers van het sociaal planbureau blijkt ook dat 19% van de jonge 

hoofdkostwinners tot 25 jaar in Midden-Groningen in 2017 rond moest komen van een laag inkomen. 

Het percentage van alle jonge hoofdkostwinners dat langer dan 4 jaar rond moest komen van een 

laag inkomen is met 3% gelukkig een stuk lager. De langdurige armoede onder deze groep is 

daarmee lager dan onder oudere volwassenen.  

Wij hebben geen goede reden om deze leeftijdsgroep anders te benaderen dan andere 

leeftijdsgroepen. De meedoenkosten zijn voor hen even hoog. Wij vinden het ook onwenselijk om 

onderscheid te maken tussen verschillende groepen volwassenen.  

Qua gebruik constateren we dat in het jaar 2019 132 personen van 22 tot en met 26 jaar gebruik 

maken van het Meedoenfonds.  

Wij nodigen u graag uit om met ons in gesprek te gaan over de zorgen die uw adviesraad heeft over 

de groep alleenstaande volwassenen van 22 tot en met 26 jaar. 

 

Advies: 

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur zou niet bevoorrecht mogen worden ten opzichte van Stichting 

Leergeld. U noemt dit omdat alleen op Stichting Leergeld bespaard wordt.  

Reactie college: 

Stichting Leergeld heeft zelf bij ons heeft aangegeven dat hun subsidie verlaagd kan worden. Met 

de komst van de webwinkel worden er veel minder aanvragen bij hen ingediend. Er is dus geen 

sprake van een bevoordeling van het Jeugdfonds boven Stichting Leergeld.  

 

Advies:  

U constateert dat het mogelijk blijft voor kinderen tot 18 jaar om én een vergoeding aan te vragen 

bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur én bij de webwinkel van het Meedoenfonds. U vraagt ons om te 

onderzoeken of, en in hoeveel gevallen dit ongewenste effecten heeft en of we deze kunnen 

voorkomen. 

Reactie college: 

Wij delen het standpunt dat nu er bespaard moet worden op het Meedoenfonds het onwenselijk is 

dat dubbel gebruik van de webwinkel en het Jeugdfonds Sport en Cultuur mogelijk is. Wij hebben 

niet in beeld hoeveel kinderen er gebruik maken van beide regelingen. Wet weten wel dat er zo’n 

300 kinderen gebruik maken van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. De enige manier om dubbel 

gebruik  te voorkomen is door het aanbod van het Jeugdfonds op te nemen in de webwinkel. Dit 

betekent wel dat de huidige werkwijze van het Jeugdfonds aangepast moet worden. Kinderen 

kunnen nu op verschillende plekken een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds, namelijk via 

scholen, Humanitas en Stichting Leergeld.  We hebben hierover om de tafel gezeten met het 

Jeugdfonds. Het is niet gelukt om het dubbel gebruik op korte termijn tegen te gaan. We blijven in 

gesprek met het Jeugdfonds om een oplossing te vinden voor dit probleem. Er zijn los van het 

dubbel gebruik geen ongewenste effecten te noemen. Het enige gevolg is dat het mogelijk is voor 

kinderen uit minimagezinnen om en deel te nemen aan activiteiten via het Meedoenfonds en 

hiernaast een sport- en/ of muziekactiviteit te volgen via het Jeugdfonds. 
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Advies:  

U geeft in uw advies aan dat u graag op de hoogte gehouden wil worden van de toekomstplannen 

van Stichting Leergeld. U wilt voorstellen hierover graag voorzien van advies.  

Reactie college: 

Het college blijft het komende jaar in gesprek met Stichting Leergeld over hun toekomst. Wij 

zullen uw adviesraad tijdig informeren over ontwikkelingen.  

 

 

Voorstel inzet armoederegisseur vanaf 2020   

In mei 2017 hebben de raden van de voormalige HSSM-gemeenten besloten om een 

armoederegisseur in te zetten voor de bestrijding van kinderarmoede. De armoederegisseur is 

tijdelijk aangesteld van 1 november 2017 tot 1 januari 2020. Wij stellen voor om de inzet van de 

armoederegisseur te continueren na 2020.  

 

Advies: 

U adviseert positief over het continueren van de armoederegisseur vanaf 2020. U adviseert om te 

onderzoeken of er concrete en (waar mogelijk) meetbare doelen gekoppeld kunnen worden aan de 

inzet van de armoederegisseur en u adviseert om de inzet periodiek te rapporteren en te 

evalueren. 

Reactie college:  

Wij zien de rol van armoederegisseur als aanjager en facilitator van het Armoedepact, als 

ambassadeur om het onderwerp armoede op de kaart te krijgen en te houden binnen het onderwijs 

en de sociale teams. Ook is de armoederegisseur een belangrijk aanspreekpunt voor organisaties. 

Tenslotte zorgt de armoederegisseur voor een goed bereik van de webwinkel en is beslisser over 

het maatwerkbudget.  

Wij gaan graag met u in gesprek over hoe we het resultaat van deze inzet kunnen meten.  

 

Advies: 

Het valt de adviesraad 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. 

Reactie college:  

De armoederegisseur is een belangrijke verbinder tussen maatschappelijke organisaties en de 

gemeente. Wij horen graag van u welke organisaties onbekend zijn met de armoederegisseur zodat 

wij hen gericht kunnen informeren.  

De armoederegisseur biedt geen directe ondersteuning aan inwoners. Het is voor inwoners van 

belang dat zij weten waar zij terecht kunnen voor hulp en ondersteuning en dat de organisaties die 

de ondersteuning bieden goed op de hoogte van zijn de mogelijkheden. Het is voor inwoners 

daarmee minder erg als zij onbekend zijn met de armoederegisseur. Wij zullen in de nieuwsbrief 

van BWRI wel een bericht wijden aan de armoederegisseur om (een groep) inwoners te informeren 

over de rol en functie van de armoederegisseur.  
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De gemeenteraad zal op 19 december een besluit nemen over de besparing op het Meedoenfonds 

en het continueren van de inzet van de armoederegisseur vanaf 2020. Wij zullen uw advies en onze 

reactie hierop toevoegen aan het raadsvoorstel zodat de raadsleden hier kennis van kunnen nemen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

burgemeester 

H.J.W. Mulder 

secretaris 

 


