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Gelukspas Roerdalen
Inleiding
De Gelukspas is een vorm van sociale innovatie die door economische en sociale schotten in de
samenleving moet breken. Met dit project wil de Cliëntenraad Roerdalen (CRR) en de Gemeente
Roerdalen, die daarvoor een vruchtbare samenwerking zijn aangegaan, een brug slaan tussen een
solidaire samenleving en armoede. Kortom, zoveel mogelijk zal de wens van een rechtvaardige
samenleving en van daadwerkelijke solidariteit centraal staan. Wetten en praktische bezwaren zijn
om dromen in te bedden met realisme.
Een zorgopdracht van de CRR is om samen met de gemeente Roerdalen in de schoenen te gaan
staan van de burger, de uitkeringsgerechtigde, die op voorhand beschouwd wordt als een
waardevol deelnemer aan de plaatselijke samenleving. Naar het oordeel van de CRR/Gemeente
Roerdalen houdt dit een wederkerigheid in: de burger participeert actief, naar vermogen en
passend bij competenties en vaardigheden in zijn/haar samenleving. De overheid op zijn beurt is
verplicht passende maatregelen te nemen om maatschappelijke participatie mogelijk te maken en
isolatie of uitsluiting tegen te gaan; dit zijn geformaliseerde mensenrechten. Op deze manier
vormen mensenrechten een waarborg voor het welslagen van de participatiemaatschappij. De
Gelukspas is een hulpmiddel daarvoor. Hopelijk een goed en adequaat hulpmiddel. Niet
voldoende natuurlijk, maar wel een belangrijke aanvulling op bestaande (wettelijke en
maatschappelijke) mogelijkheden. De burger wordt geen gunst verleend, maar een dienst
geleverd ten behoeve van een gelukkige inrichting van een volwaardig bestaan binnen de
samenleving, waarin hij/zij zich thuis moet voelen en naar wens en kunnen aan kan participeren .

Concept Gelukspas
De Cliëntenraad Roerdalen heeft bij bijeenkomsten van de kerntakendiscussie in Roerdalen
gemerkt dat burgers verenigingen, sportclubs of harmonieën belangrijk vinden voor de
leefbaarheid van hun dorpen. Ze willen ook graag deel kunnen nemen aan deze clubs en zo een
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steentje bijdragen aan de leefbaarheid, aan de lokale maatschappij maar ook voor de eigen
ontwikkeling en het plezier. Voor volwassenen met een laag inkomen geldt echter een financiële
drempel. De Cliëntenraad Roerdalen is zich bewust van deze economische belemmering en heeft
daarom het idee van een Gelukspas ontwikkeld.

Wat is een Gelukspas?
Een Gelukspas is een jaarkaart waarmee je als volwassen inwoner van de gemeente Roerdalen
actief, sportief, culinair, en cultureel kunt deelnemen aan de lokale maatschappij. Deze pas geeft
recht op korting op activiteiten dan wel producten. De activiteiten die met de Gelukspas kunnen
worden gedaan, moeten binnen fietsafstand van de woonplaats van de gebruiker plaats kunnen
gedaan.
Er staat geen tegoed op de pas. Hieronder wordt ingegaan op de kosten voor de burger van de
pas.

Waar krijg je de Gelukspas?
De Gelukspas is verkrijgbaar bij de gemeente, mogelijk via een speciaal hiervoor te ontwikkelen
website. De deelnemende organisaties, clubs, musea, culturele instellingen, muziekverenigingen
en op termijn wellicht ook private ondernemers bepalen in onderling overleg, hopelijk in
samenspraak met de CRR, hoeveel korting wordt gegeven en waar deze korting voor geldt. De
gemeente Roerdalen verstrekt de nodige subsidie om voor de burgers die in armoede leven de
pas gratis ter beschikking te stellen.
De implementatie van de Gelukspas zal in 2018 plaatsvinden. Ervaringen elders met een
Gelukspas leren dat na twee jaar de pas leidt tot een hogere loyaliteit van inwoners. De gemeente
Roerdalen heeft derhalve ook in dat opzicht belang bij de invoering.
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Voor wie is de Gelukspas?
De Gelukspas wordt gratis en ambtshalve verstrekt aan de bijstandsgerechtigden. Mensen met
een inkomen tot 120% WML kunnen de Gelukspas ook gratis bij de gemeente aanvragen, maar
moeten daar dus zelf actie voor ondernemen. Via de website kan dit in beginsel vrij eenvoudig.
Wel zullen bewijzen gevraagd worden dat het (gezins-) inkomen niet boven 120% van het WML
uitkomt.
Tussen de 120% en 130% van het WML zal een gereduceerd tarief worden gehanteerd. Mensen
met een inkomen boven de 130% WML kunnen de pas tegen een vergoeding bij de gemeente
(eventueel via de website) kopen. Vooralsnog wordt uitgegaan van € 75 op jaarbasis. Aan de pas
is niet te zien tot welke inkomensgroep de houder mogelijk behoort; de pas is voor eenieder
hetzelfde en biedt eenieder dezelfde kortingsmogelijkheden.

Wat kun je met de Gelukspas?
Geluk vindt iedereen in andere dingen, dus mensen kunnen zelf beslissen bij welke vereniging of
bij welke club zij gebruik willen maken van de kortingsregeling. De een wil liever badmintonnen,
de ander speelt liever piano, de ene zwemt graag baantjes, de ander wil liever bij een leesclub en
weer een ander gaat graag naar de bioscoop. De Gelukspas maakt dit alles mogelijk – en naar
eigen keuze. In een later stadium moet het ook mogelijk zijn dat de detailhandel c.a. op vertoon
van de pas bepaalde kortingen geven.
Op de website zal bekend worden gemaakt welke kortingen er bij welke vereniging, organisatie en
later bedrijf kan worden verkregen. Er wordt naar gestreefd het aantal organisaties dat deelneemt
zo groot mogelijk te maken. Voor optimalisatie zal constant aandacht zijn. De gemeente
beschouwt dit als een op haar rustende inspanningsverplichting.
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Promotie Gelukspas en website
Naast promotie via de geëigende kanalen als plaatselijk krant, radio en tv, de gemeentelijke
organen en wat dies meer zij, zal er ook een website worden gemaakt waar de ‘ins and outs’ van
de pas uit de doeken zullen worden gedaan. Via de website moet het ook mogelijk zijn om de
Gelukspas aan te schaﬀen. Dat zou zowel voor de ‘minima’ moeten geleden als voor de burgers
die anderszins de pas aan willen schaﬀen. De website geeft informatie over de deelnemende
instellingen en welke kortingen c.q gratis voorzieningen worden geboden. Het ontwikkelen van
een Gelukspas-app wordt na verloop van tijd zeker in overweging genomen.
Voor de website zal een domeinnaam moeten worden aangevraagd. Voorstel voor deze naam is:
Gelukspas Roerdalen (www.gelukspas-roerdalen.nl). Hieraan kan ook een eigen e-mail-adres
worden gekoppeld. Het beheer van de site komt in handen van de gemeente Roerdalen.
Promotie dient het liefst in samenwerking met alle stakeholders plaats te vinden. Dus naast de
gemeente zouden ook de deelnemende organisaties betrokken moeten worden bij het onder de
aandacht brengen van de Gelukspas.
Coördinatie hiervan ligt bij de gemeente; continuïteit en monitoring eveneens.
Bij de introductie van de pas wordt er een informatieavond gehouden. Er wordt naar gestreefd
daar een feestelijk tintje aan te geven, er een klein evenement van te maken om zodoende
positieve bekendheid te genereren.

Fondswerving
De Gelukspas is geen luxe doch noodzaak, een premisse bij de werving van fondsen. Derhalve
wordt op ruimhartigheid gerekend. Er zal op verschillende manieren aan fondswerving worden
gedaan.
Niet alleen zullen de gemeentelijke- en provinciale overheden worden benaderd om geld te
doneren. Ook zullen particuliere fondsen verzocht worden gelden ter beschikking te stellen. Een
vrijblijvende attitude ten opzichte van de gemeente waar deze organisaties zetelen, komt ons
onjuist voor. Ze maken tenslotte deel uit van de samenleving waar ze gevestigd zijn en ontvangen
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vaak ook subsidie van de gemeente. De Gelukspas draagt ook bij aan het maatschappelijk
welzijn, dus dat mag wat kosten. Daarnaast worden de betrokken organisaties en instellingen
gepromoot en krijgen meer deelnemers/klanten/leden.

Financiële paragraaf
Hier zal door de gemeente Roerdalen invulling aan worden gegeven.

Concretisering stappenplan
De bovenstaande uitgangspunten trachten we hieronder nader uit te werken in een stappenplan.
In de loop van het proces zal hieraan wellicht nog geschaafd en veranderd dienen te worden. Niet
alles is vooraf duidelijk; gewijzigde omstandigheden en een voortschrijdend inzicht kunnen hiertoe
nopen.
stap 1: Oriënterende bespreking met potentiële partners
Alvorens tot verdere concretisering te komen zullen er oriënterende besprekingen gehouden
moeten worden met mogelijke deelnemers aan de Gelukspas. Een aantal instellingen en
organisaties ligt voor de hand, nu deze op de een of andere manier gelieerd zijn aan de gemeente
Roerdalen, al was het maar omdat ze gesubsidieerd worden door de gemeente.
Op termijn, na de beperkte start van de Gelukspas zullen ook besprekingen worden geëntameerd
met de plaatselijke detailhandel en bedrijven.
stap 2: Werkplan maken op basis van eerste bespreking
Op basis van de gevoerde besprekingen, de resultaten van verder (literatuur)onderzoek en de
kostenbegrotingen kan een nader werkplan opgesteld worden.
Te nemen tussenpassen:
-

vaststellen van werkplan

-

afspraken maken over verantwoordelijkheden; wie doet wat; hoe vindt terugkoppeling en
verdere besluitvorming plaats
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-

afspraken maken over realisatie: benaderen verenigingen en organisaties, bedrijven, keuze
kortingen, financiers

stap 4. Financiën werven
Op grond van de voorgaande stappen kan een meer gedetailleerde begroting worden opgesteld,
welke uiteindelijk aan de diverse financieel te betrekken instanties aangeboden kan worden. Het
werven van fondsen rekent de Gemeente tot haar taak. Eerst wanneer de benodigde gelden
toegezegd worden, kan opdracht tot uitvoering worden gegeven.
-

gedetailleerde begroting opstellen

-

plan en begroting indienen bij gemeente, fondsen, eigenaren, culturele organisaties,
sportverengingen, midden- en kleinbedrijven, et cetera

stap 5. Gelukspas realiseren/implementeren
-

opdracht geven

-

nadere afspraken maken met betrokkenen

-

controleren en accorderen

stap 6. Ingebruikname Gelukspas
-

feestje organiseren; voordracht(en) regelen

-

wie uit te nodigen en waar

-

pers informeren

Evaluatie Gelukspas
Omdat de gelukspas aanvankelijk een experiment is, zal regelmatig een evaluatie moeten
plaatsvinden. Voldoet de pas nog aan de doelstellingen, moet er naar uitbreiding gestreefd
worden en zo ja hoe, wat zijn de kosten, kan de pas ook voor de andere MER-gemeenten
geïntroduceerd worden, blijft het een en ander in lijn met het sociale karakter etc.
Voorgesteld wordt om na de invoering van de Gelukspas:
Gedurende het eerste jaar, iedere twee maanden een evaluatiebijeenkomst te hebben van
gemeente en CRR en
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na een jaar de frequentie naar een half jaar te verleggen.
De gemeente streeft ernaar een vaste contactpersoon met de ontwikkeling en uitvoering van de
Gelukspas te belasten. Dit is behalve voor de continuïteit ook belangrijk voor het vergaren van
expertise en ervaring. Ook de CRR zal een projectgroepje van twee tot drie leden hiermee
belasten. Uiteraard vormen ze samen het evaluatieteam.
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