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Officiële uitgave van Deurne.

Verordening Bijdrageregeling Sociale Activiteiten

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2005, 067;
gelet op het bepaalde in de gemeentewet;
besluit:
I.
Over te gaan tot het verruimen van de navolgende verordening met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2005:
Verordening Bijdrageregeling Sociale Activiteiten

Artikel 1 Doel
De regeling beoogt het bevorderen van de maatschappelijke participatie en het voorkomen van een
sociaal isolement van inwoners van de gemeente Deurne met een minimuminkomen, door middel van
het verstrekken van bijdragen in de kosten van participatie-uitgaven.

Artikel 2 Participatie-uitgaven
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder participatie-uitgaven, uitgaven die niet
algemeen gebruikelijk zijn in een uitgavenpatroon op het relevant sociaal minimum. De uitgaven worden
nader omschreven in de toelichting op dit artikel.

Artikel 3 Voorliggende voorziening
Participatie-uitgaven, welke door een voorliggende voorziening vergoedt worden, komen niet voor een
vergoeding in aanmerking. Onder een voorliggende voorziening is niet de bijzondere bijstand begrepen.

Artikel 4 Doelgroep
Deze bijdrageregeling is uitsluitend van toepassing op personen die in het persoonsregister van de
gemeente Deurne zijn ingeschreven.

Artikel 5 Hoogte bijdrage
1.
2.

De bijdrage kan uitsluitend worden gegeven voor de betaling van de participatie-uitgaven als
bedoeld in artikel 2.
De bijdrage bedraagt 75% van de per persoon gemaakte kosten met een maximum van € 115,-per persoon.

Deze bijdrage wordt verhoogd met een bedrag van € 45,-- per jaar in het kader van de bijzondere lastenverlichting voor inwoners met een minimum inkomen, tenzij de aanvrager zijn/haar partner in hetzelfde kalenderjaar al een dergelijke bijdrage heeft ontvangen in het kader van de bijdrageregeling sociale activiteiten of de nog vast te stellen categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.
Een bijdrage van minder dan € 2,50 wordt niet uitbetaald.
3.
Burgemeester en wethouders kunnen jaarlijks de in dit artikel genoemde percentages en bedragen
4.
aanpassen.

Artikel 6 Financiële draagkracht
1.

2.

3.
4.

Bij de berekening van de bijdrage worden personen met een netto-inkomen tot 110% van de voor
hen geldende bijstandsnorm en gemeentelijke toeslag, geacht geen financiële draagkracht te
hebben.
Bij de berekening van de bijdrage worden personen met een netto inkomen vanaf 110% van de
voor hen geldende bijstandsnorm inclusief gemeentelijke toeslag, geacht financiële draagkracht
te hebben. De draagkracht uit het meerinkomen gelegen boven de bijstandsnorm en toeslag
wordt voor 100% meegenomen bij de bepaling van de hoogte van de bijdrage.
De vaststelling van de draagkracht uit het vermogen vindt plaats conform de regels bij de verlening
van bijzondere bijstand.
Burgemeester en wethouders kunnen jaarlijks de in dit artikel genoemde percentages aanpassen.

Artikel 7 Aanvraag en periode
1.

1

De aanvraag moet worden ingediend in een door het college van burgemeester en wethouders
nader vast te stellen periode.
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2.
3.
4.
5.

De gemeentelijke bijdrage wordt berekend over het lopende kalenderjaar.
Voor het berekenen van de financiële draagkracht wordt uitgegaan van de financiële situatie over
de in het eerste lid genoemde periode.
Bij de aanvraag om een bijdrage dient aanvrager een betalingsbewijs van de betreffende participatiekosten te overleggen.
De bijdrage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd van aanvrager, indien aanvrager
onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt welke geleid hebben tot de verlening van een
(te hoge) bijdrage.

Artikel 8 Uitvoerend orgaan
Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van deze regeling.

Artikel 9 Afwijkingen van de bepalingen
1.
2.

Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat de regeling ook van toepassing is op de kosten
die niet in artikel 2 en de toelichting op artikel 2 zijn vermeld.
Indien de omstandigheden en mogelijkheden van de aanvrager daartoe aanleiding geven, kan
de financiële draagkracht worden vastgesteld in afwijking van het bepaalde in art. 6.

Artikel 10 Citeertitel, inwerkingtreding
1.
2.
3.
4.

Deze verordening kan aangehaald worden als “Verordening bijdrageregeling sociale activiteiten”.
Deze verordening treedt in werking acht dagen na bekendmaking.
Op dat tijdstip vervalt de “Verordening bijdrageregeling sociale activiteiten”zoals vastgesteld bij
raadsbesluit d.d. 7 oktober 1997.
De verordening heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2005.

II.
Over te gaan tot ambtshalve verstrekking van de extra verruiming aan cliënten die vanaf 1 januari 2005
al gebruik maken van de “oude” Verordening Bijdrageregeling Sociale Activiteiten.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 september 2005.
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