GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD
Datum

:

10 november 2015

Voorstel van

:

college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Uitvoering Participatiefonds en Verordening Participatiefonds 2016

Samenvatting
Naar aanleiding van een vraag van Optimisd en Stichting Leergeld heeft er een heroverweging van de
uitvoering van het Participatiefonds plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om de doelgroep te splitsen in
volwassenen en kinderen. Beide partijen krijgen met het voorstel een rol in de uitvoering van het
Participatiefonds.
Voorgesteld besluit
1. In te stemmen om de doelgroep van het Participatiefonds ten behoeve van de uitvoering per 1 januari
2016 te splitsen in volwassen en kinderen.
2. In te stemmen om de maatschappelijke participatie van de doelgroep kinderen per 1 januari 2016 onder
te brengen bij Stichting Leergeld.
3. In te stemmen aan Stichting Leergeld € 16.000 budgetsubsidie te verstrekken.
4. Het college opdracht geven met Stichting Leergeld uitvoerings- en resultaatafspraken vast te leggen
binnen de kaders van de Subsidieverordening.
5. De Verordening Participatiefonds 2016 vast te stellen.

Inleiding/probleemstelling:
De vraag van ISD Optimisd (verder Optimisd) om over te gaan tot een vereenvoudigde uitvoering van
het Participatiefonds Boekel en het verzoek van Stichting Leergeld Gemert-Bakel e.o. (verder
Stichting Leergeld) om (een gedeelte van) de zogenoemde “Klijnsma-gelden” te ontvangen hebben
geleid tot een heroverweging van de uitvoering van het Participatiefonds Boekel. Voorgesteld wordt
om de doelgroep van het huidige Participatiefonds te splitsen in twee groepen: volwassenen en
kinderen. Voor een tegemoetkoming van kosten maatschappelijke participatie van kinderen worden
ouders verwezen naar Stichting Leergeld. Volwassenen kunnen bij Optimisd een aanvraag indienen
voor een tegemoetkoming maatschappelijke participatie. Hiertoe is de Verordening Participatiefonds
aangepast en wordt voorgesteld om met Stichting Leergeld een subsidierelatie aan te gaan op basis
van een budgetsubsidie.
Relatie met eerdere besluitvorming:
 Collegebesluit d.d. 12-11-2013 uitbesteding uitvoerende werkzaamheden Sociale Zaken incl.
Participatiefonds aan Optimisd
 Raadsbesluit d.d. 26-02-2015 vaststelling Participatieverordening 2015
 Raadsmemo d.d. 29-09-2015 heroverweging uitvoering Participatiefonds
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Beoogd resultaat:
Het resultaat van dit voorstel is tweeledig. Enerzijds willen we naar een vereenvoudigde
uitvoeringspraktijk. Anderzijds willen we borgen dat de maatschappelijke participatie van de meest
kwetsbare doelgroep – kinderen uit minimagezinnen – geborgd is. Daarnaast is deze optie ook in
financieel opzicht de meest voordelige.
Toelichting:
Participatiefonds huidige werkwijze op declaratiebasis via Optimisd
Het Participatiefonds Boekel is een declaratieregeling waarmee inwoners met een minimuminkomen
tot een bepaald bedrag een financiële ondersteuning kunnen krijgen voor:
 sportieve-, culturele- en maatschappelijke activiteiten (SCM-activiteiten € 155 per gezinslid);
 schoolkosten voor kinderen op het voortgezet onderwijs (€ 203 per kind);
 zwemlessen voor zwemdiploma A (inclusief reiskosten tot het behalen van diploma A); en
 aanschaf van een computer voor kinderen op het voortgezet onderwijs (€ 700 eenmaal per 5 jaar
per gezin).
Het Participatiefonds bestaat sinds 2004. Tot 2014 werd deze regeling door de gemeente zelf
uitgevoerd. Met de uitbesteding van Sociale zaken aan Optimisd per 1 januari 2014, is ook de
uitvoering van het Participatiefonds overgedragen. De huidige werkwijze is als volgt:
Klanten dienen op eigen initiatief een aanvraag in. Het recht op de voorziening wordt beoordeeld.
Vervolgens moet de klant het bedrag voorfinancieren en achteraf met betaalbewijzen de kosten
declareren bij Optimisd. Optimisd beoordeelt vervolgens de declaraties en betaalt deze na akkoord
aan de klant uit. Bij wijze van uitzondering kan er rechtstreeks betaald worden (bijvoorbeeld
contributie aan een sportvereniging).
Optimisd
Optimisd heeft gevraagd of het Participatiefonds op eenzelfde manier uitgevoerd kan worden als de
minimaregelingen die Optimisd voor de ISD gemeenten uitvoert. In de kern is die werkwijze veel
eenvoudiger, zie verder bij opties. De uitvoering is per regeling verschillend:
 SCM-activiteiten worden bij bekende klanten ambtshalve afgehandeld en forfaitair uitbetaald.
Overige burgers moeten een aanvraag indienen en krijgen bij een toekenning ook een forfaitaire
betaling.
 Schoolkosten moet de klant zelf aanvragen maar wordt na toekenning ook forfaitair uitbetaald.
 Computers moeten aangevraagd worden en worden rechtstreeks aan de leverancier uitbetaald.
De computerregeling is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
Een regeling voor het behalen van zwemdiploma A heeft Optimisd niet.
Stichting Leergeld Gemert-Bakel e.o.
Met Stichting Leergeld hebben we sinds 2008 een subsidierelatie. Vanaf 2012 ontvangt Stichting
Leergeld een instandhoudingssubsidie welzijn en informele zorg ad € 1.500.
Stichting Leergeld betaalt enkel in natura uit (bijvoorbeeld de contributie van de sportvereniging
rechtstreeks betalen aan de betreffende club). Daarnaast hebben ze afspraken met diverse
ondernemers in de regio waar klanten tegen een gereduceerd tarief terecht kunnen (bijvoorbeeld Van
Rijbroek voor sportkleding). De klant krijgt een voucher mee met vermelding van het bedrag dat
besteed kan worden voor de betreffende spullen. De winkelier factureert vervolgens de kosten bij
Stichting Leergeld. Op die manier verzekert Stichting Leergeld zich er van dat het geld ook ingezet
wordt voor de maatschappelijke participatie van de kinderen.
Daarnaast spreken ze klanten en kinderen aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld in de
situatie van de diverse schoolreizen naar het buitenland. Als eerste informeren ze bij de school of de
reis georganiseerd wordt als onderdeel van de opleiding. Het moet iets toevoegen en niet enkel voor
de ontspanning zijn. Vervolgens spreken ze af dat ze 1/3 van de kosten vergoeden, als de school 1/3
voor hun rekening neemt en het kind/ouders 1/3 zelf betalen. Stichting Leergeld heeft goede
contacten met ondernemers in de regio over bijbaantjes (bijvoorbeeld Jumbo) zodat ze de kinderen
ook concreet een plek kunnen bieden waardoor ze hun steentje bij kunnen dragen.
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Analyse gegevens:
In bijlage 1 zijn de kengetallen Participatiefonds 2013 en 2014 opgenomen alsmede de kengetallen
van Stichting Leergeld 2014. Wat opvalt is dat het gebruik van het Participatiefonds in 2014 zo’n 23%
lager is dan in 2013. Met afname van het aantal klanten nemen ook de kosten af (25%). Bedoeling
van de minimaregeling is echter een zo’n groot mogelijke groep rechthebbenden te bereiken.
Met name de groep 65-plussers laat een sterke afname zien. In 2014 waren er binnen deze groep
50% minder klanten dan in 2013. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat vanaf 2014 65-plussers
jaarlijks een aanvraag in moeten dienen. Tot 2014 werd dit ambtshalve afgewerkt omdat de
inkomens- en vermogenspositie van deze groep nauwelijks wijzigt. Ook is het gebruik door kinderen
lager (95 in 2013 t.o.v. 74 in 2014) terwijl het aantal ouders nagenoeg gelijk is gebleven. Hier is niet
direct een verklaring voor te geven. Verder blijkt uit de gegevens van Stichting Leergeld dat 2/3 van
de gebruikers van Stichting Leergeld ook gebruik maakt van het Participatiefonds. In 2014 hebben 14
Boekelse gezinnen gebruik gemaakt van Stichting Leergeld. Negen van deze gezinnen zijn ook
bekend binnen het Participatiefonds. Dat is een forse overlap in de doelgroep van het
Participatiefonds en Stichting Leergeld. Het is ook opvallend dat het toegekende budget niet door alle
klanten volledig gedeclareerd wordt. In 2013 was dit een verschil van € 7.275 (23%) en in 2014
€ 5.628 (24%).
Opties
Zowel met Optimisd als met Stichting Leergeld is gesproken over de mogelijkheden. Optimisd blijft
voorstander van forfaitaire betaling. Zij geven aan dat dit veel scheelt in de uitvoeringskosten en het
minder belastend is voor de klantmanager omdat deze minder terugkerende handelingen uit hoeft te
voeren. Daarnaast zijn zij van mening dat de klant een eigen verantwoordelijkheid heeft om zijn eigen
geld te beheren. Een uitzondering wordt gemaakt bij mensen die bekend zijn binnen de
schuldhulpverlening. Bij die groep wordt enkel op declaratiebasis gewerkt.
Stichting Leergeld geeft aan dat zij graag bereid zijn de vergoedingen voor de groep kinderen (4 tot
18 jaar) over te nemen. Een voorwaarde is wel dat het huidige subsidiebedrag
(instandhoudingssubsidie) verhoogd moet worden. Uit de aangeleverde cijfers blijkt dat zij ongeveer
€ 6.000 uitgeven aan Boekelse klanten. Dit is beduidend meer dan de subsidie die ze nu ontvangen
(€ 1.500). Stichting Leergeld haalt overigens ook geld op uit particuliere fondsen en is dus niet enkel
afhankelijk van de gemeentelijke subsidie.
Geconcludeerd kan worden dat er drie opties zijn voor de uitvoering van het Participatiefonds.
1. Huidige werkwijze in stand houden.
2. Werkwijze Optimisd en hoofdzakelijk forfaitair uitbetalen.
3. Opsplitsen van de doelgroep: voor kinderen aanvragen bij Stichting Leergeld, volwassenen via
Optimisd.
Argumenten
Onderstaand worden de drie mogelijkheden nader uitgewerkt.
1. Huidige werkwijze in stand houden
De huidige werkwijze is op declaratiebasis. Optimisd heeft aangegeven geen voorstander te zijn van
deze werkwijze. De werkwijze is erg belastend voor de uitvoering. Daarnaast is deze niet in
overeenstemming met het uitgangspunt om regelingen zo laagdrempelig en eenvoudig mogelijk uit te
voeren.
Voordelen:
 Uitkeringskosten slechts voor daadwerkelijke gemaakte kosten, er wordt minder gedeclareerd
dan er toegekend is (zie Analyse gegevens of bijlage 1).
 Financiële bewustwording bij de klant door voorfinancieren.
Nadelen:
 Hoge uitvoeringskosten door administratieve afhandeling declaraties (kleine) bedragen.
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€ 14.805 in 2013 en € 11.340 in 2014. Dit is respectievelijk 63% en 55% van de gedeclareerde
kosten.
Geen gebruik maken van de voorziening omdat klanten niet altijd in de mogelijkheid zijn om voor
te financieren en door administratieve rompslomp.
Overlap in gebruikers van Participatiefonds en Stichting Leergeld (shopgedrag bij eenzelfde soort
regelingen).
Financieel
Gemiddelde uitkeringskosten per jaar
Gemiddelde uitvoeringskosten per jaar
Totaal kosten

€ 20.950
€ 13.070
€ 34.020

2. Forfaitair via Optimisd
Het voorstel van Optimisd is om het Participatiefonds bij uitkeringsgerechtigden ambtshalve toe te
kennen en de meeste toekenningen forfaitair uit te betalen. Dit sluit aan bij de huidige werkwijze van
de ondersteunende minimaregelingen van Optimisd. De werkwijze wordt in bovenstaande alinea
(Optimisd) uitgelegd.
Voordelen:
 Minder uitvoeringskosten. Na het afhandelen van de ambtshalve toekenning of de aanvraag vindt
er eenmalig een betaling plaats. Per aanvraag scheelt dit ongeveer 1 uur administratieve
afhandeling. Uitgaande van gemiddeld 150 gebruikers (2013/2014) bespaart dat ongeveer 150 x
€ 45 = € 6.750 per jaar.
 De klant wordt aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid. Hij wordt min of meer
gedwongen om budgetverantwoordelijk te worden. Hij moet het geld beheren en reserveren om
contributies, uitstapjes, schoolkosten, etc. van het toegekende budget te bekostigen.
 Beter bereik van de doelgroep door minder administratieve rompslomp en geen voorfinanciering.
Nadelen:
 Hogere uitkeringslasten. Door het forfaitair uitbetalen wordt het volledig toegekende bedrag
uitgekeerd. Over 2013 en 2014 is er totaal € 54.830 toegekend en € 41.927 uitbetaald. Dit is een
verschil van € 12.903 (23%). Met een forfaitaire betaling wordt het volledig toegekende budget
uitbetaald.
 Eigen verantwoordelijkheid. Naast een voordeel kan dit ook een nadeel zijn. Zeker voor mensen
die van een minimum inkomen rond moeten komen kan het verleidelijk/noodzakelijk zijn om
uitgaven te doen op het moment dat een groter budget beschikbaar komt.
Het vertrouwen dat met een forfaitaire betaling aan de klant wordt gegeven kan eventueel
geborgd worden door een steekproefsgewijze controle. Dit brengt uiteraard uitvoeringskosten
met zich mee. Uitgaande van gemiddeld 70 aanvragen, een steekproef van 10% en 1 uur
uitvoeringskosten komt dat op € 315.
 Overlap in gebruikers van Participatiefonds en Stichting Leergeld (shopgedrag bij eenzelfde soort
regelingen).
Financieel
Gemiddelde uitkeringskosten per jaar
Gemiddelde uitvoeringskosten per jaar
Totaal kosten

€ 27.415
€ 6.300
€ 33.715

3. Splitsen van de doelgroep: voor kinderen aanvragen bij Stichting Leergeld, volwassenen forfaitair
via Optimisd
De derde optie is om de doelgroep kinderen en volwassenen uit elkaar te halen. Voor de
maatschappelijke participatie van kinderen kan dan een aanvraag worden ingediend bij Stichting
Leergeld. Volwassenen vragen aan bij Optimisd. Optimisd kan aanvragen volgens hun werkwijze
(ambtshalve en forfaitair) afhandelen. Hierdoor beperken we de uitvoeringskosten tot een minimum.
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Deze keuze houdt wel in dat de subsidierelatie met Stichting Leergeld verandert. Momenteel ontvangt
Stichting Leergeld een instandhoudingssubsidie van € 1.500 per jaar. Op het moment dat de
doelgroep kinderen doorverwezen wordt aan Stichting Leergeld zal naar alle redelijkheid het
subsidiebedrag veranderen. Dit kan budgetneutraal omdat deze kosten binnen het Participatiefonds
niet meer worden gemaakt.
Voordelen:
 Stichting Leergeld betaalt in natura uit. Het geld komt terecht bij het doel en de doelgroep waar
het voor bedoeld is, maatschappelijke participatie van kinderen uit minimagezinnen.
 Geen overlap meer in gebruikers van het Participatiefonds en Stichting Leergeld.
 Stichting Leergeld draait hoofdzakelijk op vrijwilligers. Dit betekent dat er geen uitvoeringskosten
zijn voor de doelgroep kinderen.
 Minder uitvoeringskosten voor Optimisd. Uitgaande van 50 aanvragen per jaar komen de
uitvoeringskosten op € 4.500.
 Aanspreken op eigen verantwoordelijkheid. Stichting Leergeld spreekt het kind, gezin en
omgeving (school) aan op eigen verantwoordelijkheid door ze te vragen/eisen zelf een steentje
bij te dragen.
 De volwassen klant wordt aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid. Hij wordt min of meer
gedwongen om budgetverantwoordelijk te worden. Hij moet het geld voor zichzelf beheren en
reserveren om contributies, uitstapjes, etc. van het toegekende budget te bekostigen.
 Maatschappelijk beeld. Door hogere subsidiëring is het voor Stichting Leergeld makkelijker
particuliere fondsen te werven als ook dat de discussie over het gebruik en de lagere subsidiëring
van Boekel door de andere deelnemende gemeenten (Gemert-Bakel en Laarbeek) beëindigd kan
worden.
Nadelen:
 Binnen het gezin moet men op twee plaatsen een aanvraag indienen.
 Als gemeente hebben we twee partners voor de uitvoering van de regeling maatschappelijke
participatie.
 Eigen verantwoordelijkheid. Naast een voordeel kan dit ook een nadeel zijn. Zeker voor mensen
die van een minimum inkomen rond moeten komen kan het verleidelijk/noodzakelijk zijn om
uitgaven te doen op het moment dat een groter budget beschikbaar komt.
Het vertrouwen dat met een forfaitaire betaling aan de klant wordt gegeven kan eventueel
geborgd worden door een steekproefsgewijze controle. Dit brengt uiteraard uitvoeringskosten
met zich mee. Uitgaande van gemiddeld 50 aanvragen, een steekproef van 10% en 1 uur
uitvoeringskosten komt dat op € 225.
Financieel
Gemiddelde uitkeringskosten volwassenen – Optimisd per jaar
Gemiddelde uitvoeringskosten volwassenen – Optimisd per jaar
Subsidie Stichting Leergeld op basis van uitgaven kinderen per jaar
Totaal kosten

€ 10.230
€ 4.500
€ 16.000
€ 30.730

Conclusie
Gelet op de voor- en nadelen van de diverse opties als ook de financiële consequenties kan
geconcludeerd worden dat optie 3, het splitsen van de doelgroep de beste keuze is.
Bij deze optie worden mensen aangesproken op een eigen verantwoordelijkheid, is de
maatschappelijke participatie van de belangrijkste doelgroep - kinderen – geborgd, de overlap in
gebruikers wordt ondervangen, het werkt mee aan een positiever maatschappelijk beeld en financieel
is het de meest aantrekkelijke variant. Het nadeel dat binnen een gezin op twee plaatsen een
aanvraag moet worden gedaan is te verantwoorden doordat een groot gedeelte van de doelgroep
(met kinderen) nu ook op 2 plaatsen aanvragen indient. Als gemeente hebben we momenteel ook al
te maken met afspraken met beide partijen, de afspraken moeten door deze keuze echter wat meer
uitgewerkt worden. Dat nadeel weegt niet zo zwaar. Het nadeel dat mensen het geld niet besteden
Z/029348 AB/017285

Pagina 5 van 8

aan het doel waarvoor het bedoeld is, is enerzijds te borgen met een steekproef. Anderzijds is met
deze optie in ieder geval de maatschappelijke participatie van kinderen geborgd doordat deze enkel
in natura betaald krijgen. Natuurlijk is het ook belangrijk dat volwassenen maatschappelijk
participeren en het beschikbare geld daarvoor gebruiken maar gevoelsmatig telt dat toch minder
zwaar.
Het voorstel is dan ook om te kiezen voor optie 3, het splitsen van de doelgroep kinderen en
volwassen.
Keuzemogelijkheden:
Optie 1 en 2 uit dit voorstel. Zie bovenstaand.
Financiële gevolgen en dekking:
Uitkering Participatiefonds (661400-4422101) begroot € 22.000
Subsidie Stichting Leergeld (661400-4425052) begroot € 1.500
Kosten uitvoering Participatiefonds door Optimisd zijn opgenomen in het totaal contract € 362.500
(2016)
Klijnsma-gelden, gemeentefonds vanaf 2015 € 14.700.
De uitkeringskosten van het Participatiefonds volwassenen bedragen gemiddeld over de jaren 2013
en 2014 € 10.230. Voorgesteld wordt om het budget: Uitkering Participatiefonds voor de doelgroep
volwassenen vanaf 2016 meerjarig aan te passen naar € 12.500. Op die manier is er ruimte om het
bereik te vergroten. Hiervoor in 2016 een publicatiecampagne starten om de doelgroep te bereiken
en te wijzen op deze voorziening.
Stichting Leergeld ontvangt nu een subsidie van € 1.500. In 2013 en 2014 is er binnen het
Participatiefonds gemiddeld aan de doelgroep kinderen € 15.746 uitgegeven. Voorgesteld wordt om
Stichting Leergeld vanaf 2016 € 16.000 (budget)subsidie te verstrekken. Dit financieren uit het
resterende gedeelte van het Participatiefonds (€ 22.000 - € 12.500) € 9.500. Het ontbrekende bedrag,
€ 6.500 aanvullen uit de zogenoemde “Klijnsma-gelden”. Het bedrag van de instanthoudingssubsidie
(€ 1.500) valt daarmee vrij.
De uitvoeringskosten van de huidige werkwijze zijn reeds meegenomen in de contractafspraken met
Optimisd van 2016. De daling in de uitvoeringskosten Participatiefonds achteraf verrekenen met het
totaal aan uitvoeringskosten Sociale zaken zoals nu gebruikelijk is.
Risico’s:
Volwassenen gebruiken het toegekende bedrag niet voor maatschappelijke participatie
Het vertrouwen dat met een forfaitaire betaling aan de klant wordt gegeven kan geborgd worden door
een steekproefsgewijze controle. Gestart kan worden met een steekproef van 10%. Afhankelijk van
de resultaten kan de steekproef in volgende jaren vergroot, verkleind dan wel afgeschaft worden.
Stichting Leergeld gebruikt niet het volledige subsidiebedrag
Met Stichting Leergeld worden prestatieafspraken over gewenst bereik en besteding vastgelegd. Uit
de jaarverslagen van Stichting Leergeld blijkt dat zij in het verleden meer geld uit gaven aan Boekelse
kinderen dan er aan gemeentelijke subsidie ontvangen werd. De verwachting is dan ook niet dat
Stichting Leergeld met de toegekende subsidie budget over gaat houden nu de complete doelgroep
kinderen uit het Participatiefonds doorverwezen wordt naar Stichting Leergeld. Mocht uit de
jaarverslagen blijken dat er structureel subsidiegeld overblijft dan zullen we daarover in gesprek gaan
met Stichting Leergeld.
Communicatie:
Extern:
Op het moment dat uw gemeenteraad het besluit heeft genomen worden alle huidige gebruikers van het
Participatiefonds persoonlijk aangeschreven om de wijzigingen in de regeling uit te leggen.
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Daarnaast zullen we in het Weekblad Boekel/Venhorst en op de website van de gemeente Boekel en
Optimisd publicaties verzorgen.
Ook zal Stichting Leergeld uitleg geven over hun werkwijze aan ketenpartners, denk hierbij aan
Vluchtelingenwerk, Optimisd, de formulierenbrigade en het Dorpsteam.
Intern
Collega’s van de frontoffice worden geïnformeerd over de wijzigen zodat zij (toekomstige) klanten naar de
juiste uitvoerder door kunnen verwijzen. Ook de collega’s bij Optimisd moeten een goede instructie krijgen
over de wijziging en naar wie en hoe zij door kunnen verwijzen.
De Verordening Participatiefonds 2016 moet gepubliceerd worden.
Uitvoering en evaluatie:
Evaluatie van de uitvoering na 1 jaar in het voorjaar van 2017.

Voorstel:
1. In te stemmen om de doelgroep van het Participatiefonds ten behoeve van de uitvoering per 1 januari
2016 te splitsen in volwassen en kinderen.
2. In te stemmen om de maatschappelijke participatie van de doelgroep kinderen per 1 januari 2016 onder
te brengen bij Stichting Leergeld.
3. In te stemmen aan Stichting Leergeld € 16.000 budgetsubsidie te verstrekken.
4. Het college opdracht geven met Stichting Leergeld uitvoerings- en resultaatafspraken vast te leggen
binnen de kaders van de Subsidieverordening.
5. De Verordening Participatiefonds 2016 vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
1. Verordening Participatiefonds 2015
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Bijlage 1 - Kengetallen
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Bijlage 1 Kengetallen
Participatiefonds 2013
Soort

Aantal
aanvragen

Budget
totaal

Gedeclareerd

Kosten
uitvoering*

57

Aantal
gebrui
kers
136

SCMactiviteiten
Schoolkosten
Computer
Zwemdiploma
A
Afhandelen
aanvraag**
Totaal

€ 21.080

€ 14.735

€ 6.120

12
3
7

21
3
11

€ 4.263
€ 2.100
€ 4.071

€ 3.333
€ 2.100
€ 4.071

€
€
€

945
135
495

€ 7.110
79

171

€ 31.514

€ 24.239

€ 14.805

79 aanvragen door 57 personen/gezinnen
171 personen: 76 volwassenen (32 ouders, 23 alleenstaanden, 20 65-plussers) en 95 kinderen
136 personen met toekenning voor sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten (SCMactiviteiten)
21 kinderen met toekenning voor schoolkosten
3 toekenningen voor computer
11 kinderen met toekenning voor zwemdiploma A
Participatiefonds 2014
Soort

Aantal
aanvragen

Budget
totaal

Gedeclareerd

Kosten
uitvoering*

41

Aantal
gebrui
kers
105

SCMactiviteiten
Schoolkosten
Computer
Zwemdiploma
A
Afhandelen
aanvraag**
Totaal

€ 16.275

€ 11.410

€ 4.725

9
3
8

14
3
8

€ 2.842
€ 2.100
€ 2.099

€ 2.343
€ 1.836
€ 2.099

€
€
€

630
135
360

€ 5.490
61

130

€ 23.316

€ 17.688

€ 11.340

61 aanvragen door 41 personen/gezinnen
130 personen: 56 volwassenen (31 ouders, 16 alleenstaanden, 9 65-plussers) en 74 kinderen
105 personen met toekenning voor sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten (SCMactiviteiten)
14 kinderen met toekenning schoolkosten
3 toekenningen voor computer
8 kinderen met toekenning voor zwemdiploma A
* Afhandelen declaraties gekoppeld aan aantal gebruikers: 1 uur ad € 45 netto
** Afhandelen aanvraag: 2 uur ad € 45 netto
Leergeld 2014
Soort
Sport
School
Cultuur
Welzijn
Totaal
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Aantal
aanvragen
14
8
2
4
28

Aantal
Kinderen
23
14
2
4
43

Uitbetaald
€ 3.580
€ 1.534
€ 635
€ 191
€ 5.940
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