Armoedebeleid gemeente Assen:
De Meedoenregeling, Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds en de Stichting
Leergeld

Hoe zit het nu eigenlijk??????????????

De gemeente Assen wil dat alle inwoners “mee kunnen doen”. Zij heeft voor de ontwikkeling van
kinderen en jongeren geld beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat deze groep niet door
geldgebrek buiten de boot valt. Een deel van dit geld wordt besteed via de Meedoenregeling die
uitgevoerd wordt door Werkplein Baanzicht. Daarnaast gaat er een bedrag naar het
Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds en ook een bedrag naar de Stichting Leergeld.
Wat, wanneer en hoe kun je nou een beroep doen op deze regelingen?
De Meedoenregeling:
Heb je een inkomen tot 110% (per 1-1-2016 120%) van de norm WWB dan kun je een beroep doen
op de Meedoenpremie. Dit is een bedrag per kind per jaar dat via de Meedoenwebshop besteed mag
worden aan zowel school, schoolspullen, sport, sportkleding of cultuur, zoals muziekonderwijs,
theater, dans enz. Mensen die al een uitkering hebben via Werkplein Baanzicht krijgen deze premie
vanzelf. Heb je echter werk, of ben je ZZP ’er en is je inkomen lager dan deze 120% van de norm
WWB dan heb je voor je kinderen tot 18 jaar ook recht of deze Meedoenpremie. Informatie hierover
en de bedragen van de WWB norm kun je opvragen bij Werkplein Baanzicht, of kijk op
www.meedoenassen.werkpleinbaanzicht.nl.
Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds (JSF/JCF):
Het JSF/JCF heeft als doel om kinderen en jongeren tot 18 jaar de gelegenheid te geven om te
sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten, zoals muziek, theater, dans enz. Bij het JSF/JCF
doe je zelf geen aanvraag. Dit doet een intermediair. Deze beoordeelt de financiële situatie en besluit
wel of geen bijdrage uit het JSF/JCF te verstrekken. Intermediairs zijn mensen die beroepsmatig veel
bij kinderen/jongeren betrokken zijn. Dit kunnen leraren zijn, maar ook maatschappelijk werkers,
huisartsen, de vrijwilligers van Stichting Leergeld, enz. Het JSF/JCF kijkt ook naar het inkomen, maar
gaat daar soepeler mee om. Zij letten ook op het besteedbare inkomen. Wilt u weten hoe u met een
intermediair in contact komt? Mail naar drenthe@jeugdsportfonds.nl, kijk op
http://drenthe.jeugdsportfonds.nl/ of bel met de contactpersoon, Dirk van Leeuwen, 088-0128188 of
via 06-51329915.

Kunt u van beide regelingen gebruik maken?
Ja!! M.i.v. 2016 mag u van zowel de Meedoenregeling als van het JSF/JCF gebruik maken. Dit noemt
men stapelen. U hebt bijvoorbeeld de meedoenpremie voor een kind gebruikt voor schoolspullen.
Dan mag u, om uw kind te laten sporten of aan een culturele activiteit te laten deelnemen, een
beroep doen op het JSF/JCF.
Stichting Leergeld:
De St. Leergeld heeft hetzelfde doel als de andere instellingen, maar de weg die ze bewandelen is
anders. Het is een soort vangnet voor als je niet in aanmerking komt voor de al genoemde
regelingen. De vrijwilligers van St. Leergeld zijn bijvoorbeeld intermediairs voor het JSF/JCF. Zij
kennen ook een inkomensgrens, nl. 130% van de norm WWB, maar zij kijken vooral naar de totale
financiële situatie. (bijvoorbeeld minder inkomen door schuldsanering) De intermediairs van de
Stichting Leergeld komen dus “achter de voordeur”. Als blijkt dat door uiteenlopende redenen
kinderen of jongeren tot 18 jaar niet kunnen meedoen aan schoolactiviteiten, zoals schoolreis,
schoolboeken, vakgerichte schoolkleding, laptop/tablet, fiets, dan hebben zij de gelegenheid om hier
in te springen. Hetzelfde geldt bij niet kunnen sporten of aan culturele activiteiten mee kunnen doen.

M.i.v. 2016 is het armoedebeleid van de gemeente Assen verruimd. De inkomensgrens is verhoogd
van 110% van de norm WWB naar 120%. Ook is het zgn. “stapelen” nu mogelijk. Voorheen mocht je
maar van één regeling gebruik maken, nu kun je dus eventueel een beroep doen op de
meedoenregeling en het JSF/JCF.
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