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Gevraagd besluit 

Vast te stellen de Verordening maatschappelijke participatie 2012. 

Publiekssamenvatting 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen, waar van de ouders beperkte financiële middelen hebben, kunnen 
deelnemen aan sport- en culturele activiteiten. In verband daarmee wordt het Jeugd Sport Fonds (JSF) en het 
Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds (JOC) door de gemeente gesubsidieerd. 
De raad dient een verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen vast te stellen en de 
Verordening maatschappelijke participatie 2012 verwijst naar de hiervoor genoemde fondsen. De fondsen 
verstrekken onder voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten. 
Inleiding 
De WWB heeft een bepaling die in een tegemoetkoming in de kosten voor maatschappelijke participatie van 
schoolgaande kinderen voorziet. Sinds 1 januari 2012 geldt de plicht dat gemeenten hun beleid op dit thema 
vastleggen in een verordening. Gemeenten zijn vrij in de beleidsinvulling hiervan en kunnen ook mogelijkheden 
van maatschappelijke organisaties benutten. De Verordening maatschappelijke participatie 2012 verwijst naar 
deze maatschappelijke organisaties. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Dat kinderen zich door maatschappelijke participatie kunnen ontplooien en ontwikkelen en daar niet in 
belemmerd worden door de financiële positie van de ouder(s) en dat de gemeente daaraan dient bij te dragen 
door het voeren van beleid, gericht op inkomensondersteuning van ouders met schoolgaande kinderen 

Kader 

Wet werk en bijstand (WWB) en de Algemene subsidieverordening gemeente Den Helder. 

Argumenten 
In het kader van de bezuinigingen op het sociale domein is besloten om per 1 januari 2012 de 
participatiebijdrage af te schaffen. Deze bijdrage kon zowel aan alleenstaanden als aan gezinnen worden 
verstrekt. 
Voor ouders met kinderen bestond al de mogelijkheid om voor kosten verbonden aan sport- of culturele 
activiteiten een beroep te doen op het Jeugd Sport Fonds en/of het Jeugd, Onderwijs en Cultuurfonds. 
Aanvragen voor de fondsen kunnen via een intermediair (leerkracht, maatschappelijk werk, jeugdzorg e.d.) 
worden ingediend en de fondsen betalen de vergoeding aan de desbetreffende instelling. 
De voorwaarden om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen sluiten aan bij de regelgeving 
bijzondere bijstand. 
In deze verordening is niet een hardheidsclausule opgenomen. Een hardheidsclausule heeft toegevoegde 
waarde als wat in de verordening is opgenomen ook door de gemeente wordt uitgevoerd. Aangezien dat hier 
niet het geval is kan het advies van de Cliëntenadviesraad WWB op dit onderdeel dan ook niet worden 
overgenomen. Opnemen van een hardheidsclausule doorkruist de JSF/JOC regelingen, de voorwaarden en het 
subsidieplafond. Daarbij is het JSF/JOC verantwoording verschuldigd aan de gemeente naar aanleiding van de 
subsidieverordening. 

Wij zijn van mening dat door het financieel ondersteunen van voornoemde fondsen wij een bijdrage leveren aan 
het maatschappelijk participeren van de doelgroep. 
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Maatschappelijk draagvlak 

Dit is aanwezig. Het aantal aanvragen voor het JSF (sportbeoefening) is de afgelopen jaren fors gestegen. 

Financiële consequenties 
Er zijn geen financiële consequenties in relatie tot de WWB. De subsidiëring van de fondsen vindt tot nu toe 
plaats uit de reserve van de zogenoemde Aboutaleb gelden. 
Communicatie 

Het is aan de fondsen om de informatie met betrekking tot de mogelijkheden om daar een beroep op te doen 
zelf ter hand te nemen. Dit gebeurt ook door onder andere informatieverstrekking op scholen. 
In de folder over de bijzondere bijstand zal ook gewezen worden op het JSF en JOC. 

De Cliëntenadviesraad WWB heeft op 20 februari 2012 de verordening besproken. De CAR adviseert positief 
op de verordening maar wel met de opmerking dat zij van mening zijn dat er een hardheidsclausule opgenomen 
zou moeten worden. 

Realisatie 
Wij voldoen hiermee aan het opstellen van een verordening en deze door de raad te laten vaststellen. 

Den Helder, 13 maart 2012 
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