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Reactie advies verordening Doe-Mee-Pas

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,
Wij hebben uw advies van 15 oktober 2020 ontvangen. U geeft in uw advies aan zich te kunnen vinden in
de aanpassingen ten behoeve van de invoering van de Doe-Mee-Webwinkel.
We willen u bedanken voor de gesprekken die wij met u hebben kunnen voeren over de verordening DoeMee-Pas en voor het uitgebrachte advies.
Daarnaast pleit u nogmaals, net als in uw advies van 2018, voor het wijzigen van de inkomensgrens van
110% naar 120% als het gaat om meedoen aan sport en op school voor jongeren tot en met 20 jaar dit
inclusief studenten van 18 tot 20 jaar.
In ons gesprek van 12 oktober 2020 hebben wij toegelicht wat de mogelijkheden voor jongeren met een
inkomensgrens tot 120%, inclusief studenten van 18 tot en met 20 jaar zijn.
Onder deze mogelijkheden vallen onder andere vergoedingen vanuit het Rudie Zwolsfonds, inkomsten uit
studiefinanciering of een bijbaan of een vergoeding vanuit de individuele studietoeslag wanneer een
bijbaan niet mogelijk is. Wij blijven bij ons standpunt dat deze mogelijkheden voorzien in de benodigde
ondersteuning voor de doelgroep die u beschrijft.
Ook heeft u een aantal aandachtspunten, waaronder de communicatie omtrent minimaregelingen via de
gemeentelijke website en het wegwijs kunnen worden in de gemeentelijke en landelijke regelingen. Ook
geef u terecht het belang aan van de toegankelijkheid van regelingen voor niet digitaal vaardige
inwoners. Wij delen deze aandachtspunten en zullen hier blijvend aandacht aan besteden. Voor wat
betreft de niet digitaal vaardige inwoners, wij maken hierover afspraken met de deelnemende
organisaties en organiseren hulp van vrijwilligers en indien nodig professionals.
Wij houden u verder graag op de hoogte over de ontwikkelingen inzake de verordening Doe-Mee-Pas en
de Doe-Mee-Webwinkel.
Wij verzoeken u bij vervolgcorrespondentie het zaaknummer 55685-2020 te vermelden.

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester
en wethouders van Coevorden,
teamleider Maatschappelijke Ondersteuning,
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