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Beste fractieleden,
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Noord-Scharwoude

Op 22 februari ontvingen wij uw schriftelijke vragen ex artikel 41 Rvo. U stelde die naar aanleiding
van een vraag uit het publiek tijdens het lijsifrekkersdebat op 19 februari 2018 in dorpshuis De Geist
te Sint Pancras. Gesteld wordt dat het minimabeleid van de gemeente Langedijk is versoberd.
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Vraag 1
Op basis van welke bevoegdheden heeft u invulling gegeven aan de versobering (voor een deel van
de rechthebbenden) van de op 9 mei 2017 door de gemeenteraad vastgestelde “Verordening
Minimapas gemeente Langedijk”?
Antwoord
U stelt dat het college het minimabeleid heeft versoberd. Het college heeft op de volgende wijze
uitvoering gegeven aan het door uw raad vastgestelde beleid:
De gemeenteraad van de gemeente Langedijk heeft op 9 mei2077 het Beleidskader Minimabeleid
2077— 2020 Gemeente Langedijk en Heerhugowaard vastgesteld.
Met dit beleidskader is ook het individueel budget vastgesteld voor de verschillende doelgroepen dat
is gekoppeld aan de MeedoenPas. Bij de bepaling van de hoogte van dit budget is rekening
gehouden met de bedragen die opgenomen waren in de begroting.
Vraag 2
Op welke wijze heeft u invulling gegeven aan het voorzien in het bijbehorende aanbod van
voorzieningen”?
.

.

Antwoord
Er is een divers aanbod aan voorzieningen. Alle deelnemers in 2077 zijn aangeschreven en
uitgenodigd ook deel te nemen aan de MeedoenPas 2078. Uiteraard zijn nieuwe deelnemers
welkom mits ze aan de criteria voldoen. De MeedoenPas is een participatiepas. Dit betekent dat
inwoners gratis of met korting kunnen meedoen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten. Doel
hiervan is dat het meedoen in de samenleving wordt bevorderd. Alleen deze activiteiten kunnen met
het tegoed worden betaald. Het tegoed kan niet besteed worden aan behandelingen en aan
voorzieningen waarvoor een beroep gedaan kan worden op een voorliggende voorziening die
gezien haar aard en doel passend en toereikend wordt geacht.
Vraag 3
Waaruit bestaat het “bijbehorende aanbod van voorzieningen”?

Antwoord
Zie voor het huidige aanbod onderstaande link.
https://www. haltewerk.nl/flleadmin/user upload/Aan gesloten verenigingen en organisaties Meedo
enPas 2078.pdf
Vraag 4
Welke instantie in de gemeente Langedijk is bevoegd tot het bijstellen van het beleid cq het budget?
Antwoord
De gemeenteraad stelt beleid vast en heeft budgetrecht, het college voert uit.
Vraag 5
Zijn deze “nadere regels” voor advies voorgelegd aan de Cliëntenadviesraad Langedijk, aan de
Cliëntenraad Halte Werk, aan de raadscommissie Sociaal Domein?
Antwoord
Het Beleidskader Minimabeleid 2077— 2020 waarin de budgetten zijn opgenomen is om advies
voorgelegd aan de cliëntenraad Halte Werk en het beleidskader is besproken met de commissie
sociaal domein. Zij hebben een positief advies afgegeven.
Vraag 6
Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Nvt.
Vraag 7
Wat waren voor het college de overwegingen om, voor de inwoners die een inkomen hebben tot
maximaal 120% van de voor hen toepasselijke bijstandsnorm om de maatschappelijke participatie,
van henzelf en hun eventuele kinderen, te bevorderen, de bedragen te verlagen?
Antwoord
Hiermee wordt recht gedaan aan het principe dat de gemeente geen inkomenspolitiek mag voeren,
en dat wij maatwerk leveren afhankelijk van de gezinssituatie. Overigens zijn bij ons tot nu toe
slechts twee situaties bekend waarbij door een gezin melding is gemaakt van een lager bedrag. In
deze gevallen wordt de situatie op grond van individuele omstandigheden beoordeeld en zo nodig
maatwerk geleverd.
Bij de bepaling van de hoogte van de budgetten wordt recht gedaan aan de individuele situatie.
Hierbij is rekening gehouden met de kaders die door de gemeenteraad zijn meegegeven bij de
ontwikkeling van de nieuwe MeedoenPas. Zo is de pas afgestemd op verschillende doelgroepen
(volwassenen 78 jaar en ouder, kinderen 4 tot 72 jaar, kinderen van 72 tot 78 jaar en
pensioengerechtigden) en is de hoogte van het budget afhankelijk van het aantal gezinsleden.
Het is dus afhankelijk van de samenstelling van het gezin of de bedragen verlaagd dan wel
verhoogd zijn.
Vraag 8
Is er door het college vooraf een analyse gemaakt van de effecten van de verlaging van de
bedragen?
Antwoord
Nvt.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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