Almelo, 12 augustus 2019
Betreft: Schriftelijke vragen Almelo doet Mee.
Geacht college van B&W Almelo
In mei 2019 heb ik namens de PvdA een halve dag meegekeken bij de organisatie Almelo doet mee omdat we graag
eens willen meemaken hoe Almelo Doet Mee in de praktijk werkt. Ik werd er warm ontvangen en kreeg alles te zien
waar ik om vroeg. De gesprekken met de medewerkers van Almelo doet mee waren erg open en hartelijk. De
medewerkers doen geweldig werk voor vele mensen in Almelo die gebruik maken van deze minima regeling en halen
er veel positieve energie uit. Op de vraag of de werknemers een vrijwilligersvergoeding krijgen voor het werk dat ze
doen, was het antwoord: Nee, we hebben aangegeven dat we dit wel graag willen maar daar is geen geld (potje) voor.
Een zoektocht op de website van Almelo doet mee bracht me niet veel verder. Bij de Kamer van Koophandel krijg ik
geen resultaat als ik zoek op Almelo doet mee. Als ik ga zoeken op het adres Rietstraat 143, waar Almelo doet mee
gevestigd is dan kom ik bij Stichting Urgente Noden Twente. Maar ook daar kan ik niets vinden over de formele status
van Almelo doet mee.
Uiteindelijk heeft mijn zoektocht toch wat opgeleverd. Almelo doet mee is een
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Almelo/CVDR319751.html

verordening.

Ook hebben we de SROI analyse Almelo Doet Mee gelezen om meer inzicht te krijgen in de regeling.
Omdat Almelo Doet Mee onder verantwoordelijkheid van het college valt en wij geen inhoudelijke documenten over
de uitvoering van deze regeling kunnen vinden hebben wij de volgende vragen:
1. In artikel 6 van de verordening Almelo Doet Mee staat: “Het college kan ten behoeve van de uitvoering van
deze verordening nadere regels stellen”.
Vraag: zijn er regels opgesteld ten behoeve van de uitvoering van Almelo Doet Mee? Zo ja? Dan willen wij die
graag ontvangen als bijlage in de beantwoording van deze vragen. Zo nee? Zijn er andere
verordeningen/regelingen waarin de grondslag en uitvoering duidelijk wordt? (graag bijvoegen)
2. Uit de SROI analyse Almelo Doet Mee wordt duidelijk dat de “vrijwilligers” geen contract hebben en dat een
aantal werknemers via Scoop aan het werk is gekomen of als verplichting (arbeidsactiveringscontract) door de
uitkeringsinstantie aan de slag is gegaan bij Almelo Doet Mee.
Vragen:
➢ Ziet u de werkzaamheden voor de uitvoering van de verordening geschikt als vrijwilligerswerk/
arbeidsactiveringsplaats, in ogenschouw nemend dat zij met allerlei privacygevoelige informatie
werken?
➢ Zo ja? Zijn de werkzaamheden die de “vrijwilligers” uitvoeren additioneel (of zouden de
werkzaamheden anders door een medewerker van de gemeente worden gedaan)? (graag uitleg)
➢ Zo nee? Kunt u uitleggen hoe het kan dat er “vrijwilligers” worden ingezet voor de uitvoering van
gemeentelijk beleid?
➢ Hoeveel loonkosten heeft het college bespaard door inzet van de vrijwilligers van Almelo Doet Mee?
(graag een berekening)
➢ Hoeveel FTE aan “vrijwilligers” is er aan het werk bij Almelo doet mee?
➢ Hoe lang worden de “vrijwilligers” al ingezet bij Almelo doet mee?
➢ Wat zou het salaris zijn van een medewerker van Almelo doet mee als dit als werk wordt beoordeeld?
3. De “vrijwilligers” hebben naar eigen zeggen geen contract of overeenkomst ondertekend voor de
werkzaamheden die ze uitvoeren voor Almelo doet Mee. Wel hebben alle medewerkers een VOG moeten
afgeven. Vraag: Wie is er verantwoordelijk voor de “vrijwilligers” en hoe zijn de medewerkers verzekerd voor
schade, bedrijfsongeval, arbeidsongeschiktheid, ziekte, etc.?

4. Vraag: Bent u het met de PvdA eens dat deze mensen gewoon een volwaardig arbeidscontract en een vaste
aanstelling bij de gemeente Almelo verdienen? Zo nee, waarom niet?
Artikel 4
Rechthebbenden
Rechthebbende is:
De rechtmatige inwoner van de gemeente Almelo van 18 jaar en ouder, niet
zijnde een student, die structureel actief deelneemt aan een sportieve of sociaal-culturele activiteit in georganiseerd
verband, een inkomen geniet dat niet meer bedraagt dan 115% van de voor hem toepasselijke bijstandsnorm inclusief de
gemeentelijke toeslag of verlaging, niet beschikt over meer vermogen dan bedoeld in artikel 34 lid 3 WWB en geen gebruik
kan maken van een voorliggende voorziening.

Artikel 5
•

•

Vergoedingen
1.
Rechthebbenden krijgen op aanvraag van het college waardecoupon(en) bedoeld voor maatschappelijke participatie
toegekend. Een waardecoupon aangaande een bepaald kalenderjaar dient in datzelfde kalenderjaar te worden
aangevraagd.
2.
Rechthebbende dient de verkregen coupon binnen een maand na verstrekking door het college in te leveren bij een
organisatie binnen het concept ‘Almelo doet mee’.
3 Binnen twee maanden na verstrekking door het college aan rechthebbende dient de betreffende deelnemende organisatie
de waardecoupon ter declaratie te overleggen aan het college.
4.Uitbetaling door het college gebeurd op basis van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van € 150,00 per
persoon per kalenderjaar.

5. Artikel 4 en 5 van de verordening Almelo doet Mee gaat over de aanvraag van een waardecoupon. Mensen
die een aanvraag doen moeten voldoen aan een aantal eisen om in aanmerking te komen voor een
waardecoupon.
Vraag: klopt het dat dat de “vrijwilligers” van Almelo Doet Mee zelf moeten controleren of iemand in
aanmerking komt voor een waardecoupon? Zo ja, mag dit volgens de AVG? Zo nee, door wie wordt een
aanvraag beoordeeld?
6. De “vrijwilligers” van Almelo Doet Mee verwerken de aanvraag via het computersysteem Mens centraal of
Citrix.
Vraag: welke gegevens moeten er worden ingevoerd om een waardecoupon te kunnen printen en mag een
vrijwilliger dit doen volgens de AVG?

Met vriendelijke groet,
Fractie PvdA Almelo
Arjan de Vries en Jorien Geerdink

