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1. De Verordening Doe-Mee-Pas vast te stellen;

Aan de raad,
Inleiding
Via de planning en controlcyclus hebben wij u geïnformeerd over onze inspanningen om samen met
de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn een webwinkel voor minima op te
zetten. De webwinkel is feitelijk een platform waar meerdere (minima)regelingen ondergebracht
kunnen worden. De gemeenten Emmen en Borger-Odoorn hebben nu al een webwinkel, voor onze
gemeente is deze nieuw. Op 1 januari 2021 zal de webwinkel klaar zijn.
Om een groot deel van onze huidige minimaregelingen onder te kunnen
brengen in deze webwinkel is een wijziging in de Verordening Doe-Mee-Pas gemeente
Coevorden nodig.
Argumenten
1.1 De wijzigingen in de verordening zijn nodig om de Doe-Mee-Webwinkel als platform in te
kunnen zetten voor meerdere regelingen
De huidige verordening is ingericht op het indienen van facturen door verenigingen voor de doemee-pas regeling. De inwerkingtreding van de doe-mee-webwinkel per 1 januari 2021 stelt ons in
staat om er ook regelingen als het kindpakket en de Ipadregeling in onder te brengen.
De wijzigingen ten opzichte van de huidige verordening zijn:
1. In artikel 1 hebben wij enkele begripsbepalingen toegevoegd.
2. Artikel 2 is aangevuld, studenten hebben geen recht op de Doe-Mee-Pas. In de huidige
verordening staat dit in de toelichting, maar het is beter dit in de verordening zelf te zetten.
3. Artikel 3 is aangevuld. We maken duidelijk dat de nadere regels voor het kindpakket,
tabletregeling en eventuele toekomstige regelingen onder deze verordening vallen. Verder
regelen we dat de producten en activiteiten waar inwoners recht op hebben, via de
webwinkel te verkrijgen zijn.
4. Artikel 4 formuleren we iets anders, juridisch is dit een betere omschrijving. Verder maken
we duidelijk dat de producten en deelnemende organisaties moeten passen binnen de
doelstelling van de Doe-Mee-Pas.
5. In artikel 6 maken we met een nieuwe bepaling duidelijk dat inwoners per kalenderjaar een
Doe-Mee-Pas krijgen. Als zij tussentijds boven de inkomensdrempel komen, hoeven zij niet
bijvoorbeeld plots de contributie aan de voetbalvereniging deels terug te betalen. Zij
behouden de Doe-Mee-Pas tot het eind van het jaar.
6. Het bedrag dat per persoon beschikbaar is voor een Doe-Mee-Pas is al een aantal jaren
hetzelfde. Met artikel 12 regelen wij dat er jaarlijks een prijsindexatie zal plaatsvinden.
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7.

De inwoner zelf kan het beste aangeven of ons minimabeleid goed is. Daarom willen wij
tweejaarlijks aan de gebruikers van de Doe-Mee-Pas vragen naar hun ervaringen. Ook de
aanbieders gaan wij vragen naar hun ervaringen van het gebruik van de Doe-Mee-Pas. Dit
regelen wij in artikel 13.

1.2 Deze wijzigingen bieden meer mogelijkheden voor zowel gebruikers van minimaregelingen,
aanbieders van producten als voor ons als gemeente Coevorden
Door deze regelingen onder te brengen in de webwinkel geven wij inwoners meer
keuzemogelijkheden en kunnen wij deelnemende verenigingen, bedrijven en organisaties zich beter
laten presenteren en een passender aanbod laten doen. Bij dat laatste gaat het bijvoorbeeld om
proefabonnementen of speciale abonnementen bij sportscholen die normaal een veel hoger tarief
hanteren.
Verder verwachten wij dat er minder misbruik gemaakt kan worden van de regelingen. Dit komt ten
eerste doordat de keuze groter is en er dus eerder een passend aanbod zal zijn voor iedereen. Dat
komt verder doordat wij veel beter zicht hebben op de transacties die plaatsvinden (het systeem
levert rapportages op waar wij kunnen zien of er zich zaken voordoen die niet normaal zijn). Ook
krijgen wij meer tijd om steekproefsgewijze controles uit te voeren, doordat de webwinkel veel
administratieve processen veel eenvoudiger maakt.
1.3 De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Coevorden (ASD) steunt de wijzigingen in de
verordening Doe-Mee-Pas.
De ASD geeft aan zich te kunnen vinden in de aanpassingen, zoals die gemaakt zijn ten behoeve
van de invoering van de Doe-Mee-Webwinkel.
Wel pleiten zij 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
en met 20 jaar. Wij nemen dit advies niet over. Met het Rudie Zwolsfonds hebben wij hele duidelijke
afspraken gemaakt, waardoor ook voor de kinderen van inwoners met een inkomen tussen de
110% en 120% vergelijkbare financiële ondersteuning mogelijk is. Verder zijn er andere
mogelijkheden voor jongeren en jongvolwassenen om aan aanvullende financiële middelen te
komen.
Tot slot formuleert de ASD een aantal aandachtspunten, waaronder de communicatie over
minimaregelingen via de gemeentelijke website en het wegwijs kunnen worden in de gemeentelijke
en landelijke regelingen. Ook vraagt de ASD terecht onze aandacht voor de toegankelijkheid van
regelingen voor niet digitaal vaardige inwoners. Wij maken hierover afspraken met de
deelnemende organisaties en organiseren hulp van vrijwilligers en indien nodig professionals.
Kosten, baten, dekking
Met name de jaarlijkse verhoging van het budget voor de Doe-Mee-Pas op basis van de
Consumentenprijsindex (CPI) zal kosten met zich meebrengen. Op basis van de 1500 Doe-MeePassen die nu in gebruik zijn betekent dat een jaarlijkse verhoging van circa €4.500,-. Deze kosten
kunnen binnen het huidige minimabeleid opgevangen worden.
Daarnaast is de Doe-Mee-Pas een open-einde-regeling. Als het aantal minima stijgt zal ook het
aantal gebruikers van de Doe-Mee-Pas stijgen. Bovendien stimuleren wij deelname aan sport vanuit
ons preventiebeleid. Hier houden we in de begroting rekening mee.
Aanpak/uitvoering
De verordening Doe-Mee-Pas wordt nu aan u als raad voorgelegd ter vaststelling. De uitvoering van
de verordening wordt meegenomen in de implementatie van de Doe-Mee-Webwinkel.
Communicatie
Na vaststelling zal de verordening worden gepubliceerd.
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