
Amendement: Alle Nijmegenaren moeten mee kunnen blijven doen! 
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De gemeenteraad van Nijmegen bijeen op 14 november 2018, 

Overwegende dat: 

• De Meedoenregeling een succesvolle, laagdrempelige armoederegeling is gebleken voor volwassenen met een 

laag inkomen waardoor de afgelopen jaren velen mee' konden doen aan sport, cultuur en andere activiteiten. 

• Het door de gemeenteraad in november 2017 ingestelde plafond voor de Meedoenregeling van € 400.000 in de 

praktijk te laag is gebleken om de gemeentelijke bijdrage van maximaal € 150,- per persoon per jaar te kunnen 

blijven handhaven. 

• Het college in haar brief van 4 september 2018 meldt dat het aantal toegekende aanvragen in 2018 is toegenomen 

tot 4400 en dat daarmee het budget voor 2018 met ruim € 231.000,- is overschreden. 

• Het college zich genoodzaakt ziet voor 2019 de gemeentelijke bijdrage te verlagen tot € 87,- per persoon om 

binnen het vastgestelde budget van € 400.000,- per jaar te blijven. 

• De Cliëntenraad Participatiewet de gemeente dringend oproept om dit bedrag van €150,- p.p. te handhaven om 

diverse vormen van participatie van mensen met een laag inkomen voldoende te kunnen blijven ondersteunen. 

• Het wenselijk is de Meedoenregeling structureel te handhaven op het huidige niveau en de huidige 

inkomenscriteria met een jaarlijkse bijdrage van € 150,- per deelnemer en daarvoor structureel de benodigde extra 

middelen (€ 250.000,-) beschikbaar te stellen. 

• Het saldo van de begroting 2019-2022 voldoende ruimte biedt om de Meedoenregeling op het huidige niveau in 

stand te houden (2019: 346, 2020: 1.391, 2021: 760 en 2022: 1.521). 

Besluit aan de Stadsbegroting 2019 blz. 168 onder het saldo programmabegroting en toe te voegen de zinsnede: 

"met dien verstande dat het bedrag dat vanaf 2019 jaarlijks begroot is voorde Meedoenregeling verhoogd wordt van 

€400.000 naar €650.000 ten koste van het positief saldo van de Stadsbegroting." 
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1 het inkomen van de aanvrager is niet hoger dan 110% van de toepasselijke inkomensgrens zoals die is opgenomen in de 

Beleidsregels Inkomensondersteuning van de gemeente Nijmegen 
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