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Informatie webwinkel Meedoen in Borger-Odoorn

Inhoud:
Naar aanleiding van uw ongevraagd advies van 15 oktober 2019 heeft er een gesprek
plaatsgevonden op 17 december. Hierbij waren aanwezig: Jeroen Bus van de Adviesraad
Sociaal Domein Borger-Odoorn en Ramona Oosting en Aafke Meijering van de afdeling
Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Borger-Odoorn. In het gesprek is verzocht
om wat algemene informatie van de webwinkel Meedoen op een rij te zetten. Hierbij voldoen
wij aan dat verzoek.
1. De webwinkel Meedoen
Minima in de gemeente Borger-Odoorn kunnen elk jaar in aanmerking komen voor een
budget om uit te geven in de webwinkel Meedoen. Bijstandsgerechtigden krijgen in december
automatisch de toekenning voor het komende jaar; van deze groep weten we immers genoeg
om zeker te weten dat er daadwerkelijk recht op een budget bestaat. Minima met een ander
inkomen kunnen gebruik maken van de aanvraagformulieren. De budgetten zijn geldig
gedurende het kalenderjaar. Binnen een huishouden worden de budgetten gestapeld;
rechthebbenden mogen dit naar eigen inzicht besteden in de webwinkel. Dat voldoet aan het
principe van eigen kracht, eigen regie. Alle producten in de webwinkel zijn wel vooraf
getoetst op overeenstemming met het beleidsdoel van de webwinkel.
De budgetten:
- Volwassene: €250 per jaar
- Kind 4 t/m 12 jaar: €350 per jaar
- Kind ouder dan 12 VO of MBO: €500 per jaar
Naast de minima zijn de aanbieders van producten in de webwinkel Meedoen ook een
belangrijke partij. Zonder aanbieders is er immers geen webwinkel. We zijn altijd actief op
zoek naar nieuw aanbod voor minima. Daarom staan wij ook open voor suggesties. De
afgelopen jaren hebben we ingezet op het verkrijgen van een breed en divers aanbod van
producten in de webwinkel Meedoen. Daarvoor is het onder meer nodig om het meedoen aan
de webwinkel aantrekkelijk te maken: de aanbieder heeft hier namelijk ook extra werk van.
De inspanningen hebben er onder meer toe geleid dat de webwinkel Meedoen een uitbreiding
van productcategorieën heeft gehad.

2. Welke categorieën producten zijn er te vinden in de webwinkel?
Op dit moment kent de webwinkel Meedoen de volgende productcategorieën:
- Computers en accessoires
- School
- Cultuur
- Fietsen
- Gemeente
- Feestje/Workshop
- Sport
- Uitjes
- Zwembad
- Overig
Samenvallend met het stopzetten van de collectieve verzekering breiden we het aanbod op de
webwinkel Meedoen uit met producten op het vlak van gezondheid. Binnenkort zal ook een
nieuwe categorie worden toegevoegd aan de website. Momenteel is het eerste aanbod al te
vinden. Dit staat nu nog vermeld onder ‘Overig’. Voorbeelden:
- Persoonlijk voedingsadvies
- Brillen en lenzen
- Luisterhulpen
- Onderhoudspakketten voor hoortoestellen
3. Hoe ziet het gebruik van de webwinkel Meedoen eruit?
In 2019 kent de webwinkel Meedoen 596 deelnemende huishoudens. 1 gezin telt daarbij als 1
deelnemer. Dit overtreft ons bijstandsbestand en de verwachtingen die er ooit waren over het
gebruik van de webwinkel.
In 2017 en 2018 werd meer dan 90% van de budgetten ook daadwerkelijk uitgegeven in de
webwinkel Meedoen. Over 2019 is uiteraard nog geen eindcijfer bekend. We proberen
ondergebruik tegen te gaan door een herinnering te sturen.
De populairste categorieën zijn:
1. Computers
2. Fietsen
3. Sport

