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Geachte college,
Het is een goede zaak dat nu ook de gemeente Coevorden een webwinkel voor minima opzet per 1
januari 2021. De toegankelijkheid van de voorzieningen wordt hiermee vergroot en ook interne
afhandeling bij de gemeente vindt hierdoor efficiënter plaats.
De adviesraad kan zich vinden in de aanpassingen, zoals die gemaakt zijn ten behoeve van de
invoering van het webwinkel-concept.
Wat de voorliggende verordening betreft, pleiten we er nogmaals 1 voor om de inkomensgrens van
110% te verhogen tot 120%, als het gaat om de volgende gevallen:

Meedoen aan sport en

Meedoen op school
voor jongeren tot en met 20 jaar, inclusief studenten van 18 tot 20 jaar (artikel 2 van de
verordening).
In diverse beleidsstukken van de gemeente 2 wordt gerefereerd aan het belang van onderwijs en
sport in het kader van een kansrijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. De DOE MEE-pas en
andere minimavoorzieningen bieden nu de kans om juist voor deze kwetsbare groep extra
mogelijkheden te creëren.
Inhoudelijk hebben we twee keer met Wendy van Veldhuisen en Remko de Paus van gedachten
kunnen wisselen over de invulling en organisatie van de nieuwe webwinkel, waarvoor we hen zeer
erkentelijk zijn.
Op basis van deze gesprekken gaan we ervan uit dat:

de inkomensgrens niet absoluut gehanteerd wordt, maar dat in schrijnende gevallen maatwerk
toegepast zal worden. Hierbij kan bijv. gedacht worden aan gezinnen met schuldproblematiek,
waarbij wel sprake is van een hoger inkomen, maar het netto besteedbaar inkomen door een
schuldregeling minimaal of lager is.

er een goede afspraak is met het Rudi Zwolsfonds is gemaakt, waardoor de gemeente feitelijk
als intermediair optreedt en de middelen van dit fonds worden aangewend om de aanvragers
met een inkomen tussen de 110 en 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm te
ondersteunen.

de kindpakketten doelmatiger worden ingezet. Nu worden de pakketten zonder aanvraag
verstrekt aan de doelgroep, die ook een DOE MEE-pas heeft. Het is voor ons de vraag of de
schaarse middelen hiermee ook optimaal worden aangewend. Uiteraard is het mooi als een
kind een keer naar de bioscoop kan, maar nog belangrijker is het dat dit kind zich goed kan
ontwikkelen en mee kan doen aan sport.

in de webwinkel ook verwezen wordt naar andere ondersteunende fondsen, zoals Nationaal
Fonds Kinderhulp en St. Jarige Job.

er een actieve controle komt op het gebruik van de DM-pas. Uit de evaluatie van het
minimabeleid 3 blijkt dat niet alle gebruikers ook recht hebben en ook dat niet alle deelnemers
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Zie ons advies inzake de verordening DOE MEE-pas 2018
Zie de recent vastgestelde beleidsnota “Kansrijk opgroeien”
Beleidsplan minima 2017 -2021 “Ondersteuning op maat”

actief meedoen aan sport. Het is jammer dat de (schaarse) middelen niet daar terecht komen
waar ze horen.

Het is van belang dat inwoners ook zelf of met ondersteuning van hulpverleners de weg kunnen in
het doolhof van de verschillende landelijke en gemeentelijke regelingen. Dit sluit ook aan bij het
uitgangspunt van de gemeente om de inwoner gebruik te laten maken van zijn eigen kracht 4.
Een goed hulpmiddel hierbij is de applicatie berekenuwrecht.nl, waarmee de gebruiker zelf kan zien
voor welke regelingen hij in aanmerking komt.
In ons advies van april 2018 hebben we ook gevraagd om een duidelijke communicatie van de
minimaregelingen via de website van de gemeente. Dat is tot op heden onvoldoende gebeurd. We
vertrouwen erop dat met de inrichting van de nieuwe webwinkel ook hierin wordt voorzien. Als
voorbeeld refereren we hier aan de participatiewebshop van de gemeente Emmen
(https://www.participatiewebshop.emmen.nl/)
Tenslotte vertrouwen we erop dat de regelingen ook voor inwoners die niet digitaal vaardig zijn
voldoende toegankelijk zijn.
Met vriendelijke groet,
namens de Adviesraad Sociaal Domein,

(voorzitter Adviesraad Sociaal Domein)
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Zie het gemeentelijk beleidsplan “Samen krachtig”

