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Geachte eden van de Clientenraad Participatiewet, 

Uw brief van 9 december 2022 hebben wij met aandacht gelezen. Hierin geeft u uw reactie op 
de evaluatie van de Meedoenapplicatie. U heeft hierin een achttal kritische noten benoemd. 
Middels deze brief willen wij per noot een reactie geven. 

1. U heeft in 2020 twee keer bij ons een signaal afgegeven met betrekking tot de 
opstartperiode van de Meedoenapplicatie. Er is destijds de nod ige inzet gepleegd om 
verbeteringen door te voeren. U heeft destijds inhoudelijke reacties ontvangen met 
betrekking tot de aanpak en gekozen oplossingsrichtingen. Als er nieuwe klachten of 
signalen zijn, dan horen wij dit graag van u. 

2. Het klopt dat er een beperkt aantal reacties zijn gekomen vanuit functionarissen van 
de gemeenten en werknemers van Fijnder. Op het moment van uitvragen aan deze 
groep, was de regeling al geruime tijd actief en werden er in de uitvoering weinig 
problemen ervaren. 

3. U geeft aan het verbazingwekkend en stuitend te vinden dat Fijnder generaliserend 
verslag doet over afgegeven signalen door leveranciers omtrent misbruik. Fijnder 
vindt het belangrijk dat het budget van de regeling besteed wordt aan waarvoor het 
bedoeld is. Er wordt daarbij vertrouwd op de eigen verantwoordelijkheid van de client, 
Fijnder controleert in beginsel niet. Bij signalen wijzen wij de client op de bedoeling 
van de regeling en waarvoor deze is bedoeld. Dit om te waarborgen dat de 
doelbestemming van de regeling bereikt wordt. 

4. Het opstellen van het gemeentelijk minimabeleid is een bevoegdheid van de colleges 
van de bij Fijnder aangesloten gemeenten. VVij nemen uw reactie ter kennisneming 
aan. 

5. Fijnder monitort het verdere verloop van de regeling. Uw aandachtspunt inzake het 
zorgdragen voor continuIteit wordt meegenomen bij de toekomstige uitvoering. 

6. De gemeenten Berkelland en VVinterswijk hebben gekozen om per kind aparte 
budgetten voor de kindregelingen voor sociale, sport, culturele activiteiten en 
regelingen rondom schoolkosten te hanteren. Mocht er bijvoorbeeld bij het budget 
voor sociale, sport en culturele activiteiten een restantbedrag over zijn, is er soms 
behoefte om dit over te zetten naar het bedrag voor de schoolkosten. Dit bedrag kan 
niet worden overgeheveld, omdat er een vast budget per regeling per kind is 
vastgesteld. Het is aan de gemeenten om hierin het beleid vast te stellen en 
eventueel te heroverwegen. 



7. Het is de keuzevrijheid van de client om het budget bij een leverancier te gebruiken. 
8. Er is geen sprake van een begrotingsplafond. Het effect van het gebruik van de 

Meedoenapplicatie is dat er een besparing is gerealiseerd op de uitvoeringslasten. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Dagelijks Bestuur Fijnder, 

E.S.F. Schepers-Janssen, T.A. Beijer, 
Voorzitter Secretaris 


	Page 1
	Page 2

