Doel van deze maatregel

Tegemoetkoming voor sociaal maatschappelijke activiteiten

Dit moet…
1 – Stel vast dat de aanvrager tot de doelgroep behoort,
te weten een inkomen van minder dan 120% van de
bijstandsnorm en een vermogen dat minder is dan het
vrij te laten vermogen.
2- Stel vast dat er door de aanvrager of binnen zijn gezin
kosten gemaakt worden voor:
Sportactiviteiten
Culturele abonnementen
Internetaansluiting
3- Vergoed van deze kosten maximaal 120 euro per
persoon per jaar.
4- De aanvraag moet binnen één maand na het
verstrijken van het jaar worden ingediend.
5- Stel bij een gezin vast, dat alle gezinsleden
daadwerkelijk evenredig worden gebaat. Dus niet alle
vergoedingen van een heel gezin aanwenden voor een
lidmaatschap van slechts één gezinslid.
6- Alle kosten die verband houden met de activiteiten
kunnen onder de vergoedingsregeling vallen , dus
bijvoorbeeld sportkleding, sportschoenen,
telefoonkosten voor internet etc.

Dit is wenselijk…
7 – Gennep wil een jeugdcultuurfonds ontwikkelen en ruimte
geven aan een jeugdsportfonds en aan stichting leergeld en
vergelijkbare initiatieven.
8- Deze andere initiatieven gaan in principe vóór op de
tegemoetkoming van de gemeente. Als iemand al van een van
die initiatieven gebruik heeft gemaakt, heeft hij geen recht meer
op tegemoetkoming van de gemeente.
9- Maak met de aanvrager bespreekbaar of en hoe hij zich inzet
voor de club(s) waar hij of de kinderen lid van zijn.
Wederkerigheid is een belangrijk beginsel.
10- De wederkerigheid is nu nog geen “verplichting”, maar kan
dit in de toekomst wel gaan worden.

Mensen met een laag inkomen en geen of weinig
vermogen, in staat stellen om deel te nemen aan het
maatschappelijk verkeer

Dit is situationeel
11- Kosten kunnen
ook rechtstreeks
aan de “leverancier”
van de activiteit
worden vergoed, als
aannemelijk is dat
de aanvrager ze niet
kan voorschieten.

Toelichting…
Deze regeling bestaat al enkele jaren. Vanaf 2015 is de doelgroep verruimd, doordat de inkomensgrens verhoogd is naar 120%.
Het bedrag van de vergoeding is verlaagd naar 120 euro per persoon. Daar staat tegenover dat er via fondsen ruimere mogelijkheden worden opengesteld.

Afwegingen…

