
Memo naar aanleiding van het voorgenomen amendement van GroenLinks en de Vrije 
Socialisten. 

Voornoemde partijen willen in de Verordening maatschappelijke participatie onderstaand artikel 
toevoegen: 

artikel 5 
Bij afwijzing door Jeugd Sport Fonds of Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds van de aanvraag is er een 
beroepsmogelijkheid conform de regeling bij afwijzing bijzondere bijstand. 

Toelichting 
De gemeente zet zich in deze buitenspel en laat de verantwoording daar waar hij ons inziens niet 
hoort, namelijk bij het Jeugd Sport Fonds en Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds. 
Daarnaast is er geen duidelijke transparantie op hoe de bedoelde fondsen de beoordeling doen, waar 
afwijzingen op gebaseerd zijn. 
Het weglaten van de hardheidsclausule impliceert dat er geen beroepsmogelijkheid naar de gemeente 
meer is, terwijl de voorwaarden om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen aansluiten bij 
de regelgeving bijzondere bijstand. 

Argumenten ontraden amendement: 
Al een aantal jaren behandelen het JSF en het JOC verzoeken om in aanmerking te komen voor een 
tegemoetkoming voor sportieve-, school- culturele activiteiten. 
Het JSF volgt daarbij voornamelijk de richtlijnen die vanuit de landelijke overkoepelende organisatie 
worden gehanteerd. De richtlijnen van het JOC komen daarmee overeen. Omdat de voorzieningen 
bedoeld zijn voor minder draagkrachtige inwoners, komt de inkomenseis ook nog eens deels overeen 
met het inkomen dat berekend wordt via de bijzondere bijstand. 

Beide fondsen worden al over een groot aantal jaren gesubsidieerd door de gemeente op grond van 
de Algemene Subsidieverordening. De vergoeding wordt niet uitgekeerd aan de aanvrager maar aan 
de desbetreffende vereniging/ instantie. Eventuele sportkleding wordt rechtstreeks met de sportzaak 
afgehandeld. 
Aanvragen voor een tegemoetkoming worden ingediend door intermediairs (leerkracht, docent, 
jeugdzorg, maatschappelijk werk ed.). Zij geven aan of een een men tot de inkomensdoelgroep 
behoort. Werkwijze, richtlijnen en dergelijke worden door het Bestuur van de Stichtingen op- en 
vastgesteld en niet door de gemeente. De stichtingen voeren de regeling niet namens de gemeente 
uit c.q. er is geen sprake van een mandaat. Zij zijn zelfstandig in hun besluitvorming. 

De gemeente kan niet met deze verordening aan voornoemde stichtingen opleggen dat er een 
beroepsmogelijkheid conform de regeling afwijzing bijzondere bistand wordt toegepast. 
Bij een afwijzing aanvraag bijzondere bijstand is de procedure als volgt: 
- bezwaar > college 
- beroep > rechtbank 
- hoger beroep > Centrale Raad van Beroep. 

Deze bezwaar- en beroepsgang hebben alleen betrekking op overheidsbeslissingen (Algemene wet 
bestuursrecht) en geldt niet voor stichtingen. Juridisch is de contsructie die GroenLinks en de Vrije 
Socialisten voorstelt niet mogelijk. 

Aanvragers die het niet eens zijn met de beslissing van een van de fondsen kunnen een brief 
schrijven naar het bestuur van de desbetreffende stichting. Het bestuur neemt daarop een beslissing. 
Er is dus een waarborg dat het niet hoeft te stoppen bij een afwijzing in eerste aanleg. 


