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Aanleiding

Doel

Aanpak

Op 20 april 2017 heeft de Cliëntenraad Roerdalen (CRR) het
College van B&W van de gemeente Roerdalen ongevraagd
geadviseerd over het feit dat volwassen minima niet of nauwelijks
sportief, muzikaal of cultureel kunnen participeren vanwege het
lage inkomen. Voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar zijn er in
deze gemeente wél allerlei regelingen, zoals Stichting Leergeld,
Jeugdcultuurfonds of Jeugdsportfonds, maar voor volwassenen
bestaan er geen regelingen die zich specifiek richten op
lidmaatschap/deelname aan verenigingen. Het projectvoorstel
behelst een Gelukspas, want geluk hangt voor een groot deel ook
samen met het inkomen, en volgens gemeentelijke cijfers is 1/3
van de huishoudens in deze gemeente ‘arm’ te noemen.
Volwassenen met een kleine portemonnee moeten volwaardig en
naar eigen keuze en behoefte kunnen meedoen aan het sociale,
sportieve, muzikale en culturele leven in deze gemeente.
Projectvoorstel is door de CRR aan het College gestuurd en op
20 april is een dummy van een gelukspas aan wethouder Den
Teuling overhandigd.
In december 2017 heeft er in Vlodrop een burgerbijeenkomst
plaatsgevonden waarbij burgers hun ideeën konden delen.
Op basis van aanmeldingen bij die bijeenkomst hebben er
vervolgens een drietal bijeenkomsten met een projectgroep
plaatsgehad, met afgevaardigden van de CRR (G. van Elk, H. van
Birgelen en N. van Poll), een aantal burgers (F. Voesten, E.
Thevissen, M. van Beijningen) en ambtenaren (in wisselende
samenstelling: L. Azhimi, L. Bijl, H. Gootzen, H. Langeveld, van
Menswel T. van Aalst, stagiair Freek). Op verzoek is het
projectvoorstel aangepast en uitgebreid. Ook heeft de CRR een lijst
opgesteld waarop alle verenigingen in de gemeente zijn
geïnventariseerd.
Op 27 maart 2018 heeft de gemeente mede namens de CRR alle
verenigingen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, waarbij
het idee is toegelicht. Aan de hand van de toelichting, het stellen
van vragen en het in gesprek gaan met elkaar is duidelijk
geworden dat de verenigingen het idee van harte ondersteunen:
men wil arme mensen ondersteunen met kortingen op het
abonnementsgeld en/of contributie.
De bijeenkomst was aanleiding voor een vervolggesprek tussen
gemeente en CRR op 10 april 2018, waarbij is afgesproken dat de
CRR deze business case maakt en verder beraadt op haar rol in
dezen.

Effect

De Gelukspas beoogt het volgende te bereiken:
1. Iedereen kan meedoen, naar eigen keuze en naar
eigen behoefte, ongeacht financiële
mogelijkheden. Ook worden zo de minimagelden
besteed aan de doelgroepen.
2. Verenigingen krijgen er nieuwe leden bij, wat hun
positie versterkt, maar de administratieve last
moet beperkt blijven voor hen, en ook mogen zij
er financieel geen hinder van ondervinden.
3. Gezonde, gelukkige en actieve burgers zijn voor
de gemeente de beste burgers, want die vormen
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het warme, actieve en kloppende hart van de
gemeenschap.
4. Het bestrijden van armoede en uitsluiting en het
tegengaan van grote inkomensverschillen.
Doelgroepen
Opzet

I Minima
II Nieuwkomers (nieuwe inwoners van deze gemeente)
Voor iedereen geldt dat de pas op naam staat, een bepaalde
waarde vertegenwoordigt en niet inwisselbaar is tegen contant
geld. De persoon beslist zelf of en waar hij de pas wil laten zien en
dus korting op dan wel vrijstelling van
contributie/abonnementsgeld kan krijgen.
De pas geldt voor een jaar, en loopt van september t/m september.
Net als bij de kindregelingen mag een volwassenen dus ook kiezen
uit twee soorten clubs: een sportclub en een muziekvereniging, of
een culturele cursus zoals schilderen en een zwemabonnement.
Voor bijstandsgerechtigden geldt dat de gemeente de pas
ambtshalve toekent en verstrekt.
Voor andere minima tot 120% WML geldt dat ze de pas op
aanvraag en na een inkomenstoets door ambtenaren van de SDMER kunnen krijgen toegekend.

Financieel kader

Vorm

Rol CRR

Nieuwkomers krijgen de pas ook om zo kennis te kunnen maken
met de verschillende verenigingen. Zij krijgen de pas voor één jaar
aangeboden om kennis te maken met de gemeente, verenigingen,
clubs e.d. Nadat dat jaar kan de pas naar wens aangeschaft
worden, of, indien men tot de minima behoort, ambtshalve krijgen
toegekend.
De pas vertegenwoordigt een bepaalde waarde, maar is niet
inwisselbaar. De pashouder meldt zich bij een vereniging naar
keuze, waarna de vereniging bij de gemeente meldt dat de
pashouder zich als lid heeft aangemeld. De gemeente maakt
vervolgens het verschuldigde abonnementsgeld aan de vereniging
over.
Niet iedereen zal van de mogelijkheid gebruik maken, maar ga uit
van een bedrag van maximaal €200 per minima per jaar.
Een persoonlijke pas, die de houder recht geeft op vrijstelling van
dan wel korting op contributiegelden.
Voorstel is om in augustus te starten met een pilot in deze
gemeente.
De rol van de CRR is beperkt tot bedenker van het plan. We
hebben verder een bijdrage geleverd door een inventarisatielijst
van de verenigingen op te stellen, door het projectplan uit te
breiden met de gevraagde informatie en nu dit business plan.
De verordening laat niet toe dat de Cliëntenraad Roerdalen verder
participeert in de uitvoering van gemeentelijk beleid.

