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Gevraagd advies n.a.v. Vughtpas

Inleiding
De gemeente Vught heeft in de Lokale Sociale Agenda 2017-2019 Vught opgenomen
dat in 2018 een onderzoek wordt uitgevoerd naar de Vughtpas, opgenomen onder
het speerpunt ‘Armoede’. Het onderzoek dient ertoe weer te geven of een Vughtpas
een wezenlijke bijdrage kan leveren om de doelgroep (mensen die een steuntje in de
rug kunnen gebruiken) te bereiken en te bedienen.
Op basis van het rapport wordt in kaart gebracht welke soorten passen en de
bijbehorende doelstellingen er bestaan en vervolgens te kijken of hieruit een
Vughtpas is te herleiden om vorengenoemde intentie te bereiken.
Gevraagd advies
Kan de invoering van een Vughtpas bijdragen aan het behalen van bepaalde
doelstellingen m.b.t. ;
• verhogen van maatschappelijke participatie onder minima;
• dat beschikbare middelen beter bereikbaar worden voor de
hulpbehoevenden in Vught
Onderzoeksmethode
De gemeente heeft een benchmark- onderzoek uitgevoerd ten aanzien van
bestaande passen bij verschillende gemeenten. Daarbij heeft men geïnformeerd
naar:
- het soort passen,
- voor welke doelgroepen het is ingezet,
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-

welke (bijkomende) kosten daarmee zijn gemoeid, of en zo ja hoeveel
arbeidscapaciteit vraagt van de eigen organisatie,
welke soort passen (analoog, digitaal) of evt. vouchers, coupons of een
mobiele app de meeste mogelijkheden biedt.

Verder is in kaart gebracht welke faciliteiten de gemeente Vught momenteel biedt
m.b.t. participatieregelingen voor inwoners, te weten, Jeugdfonds Cultuur, regeling
Meedoen, Jeugdfonds Sport, Stichting Leergeld, Kind pakket gemeente Vught én
welke subsidieregelingen men heeft voor organisaties, te weten, Stimuleringsfonds
Sport 2017 – 2021, Stimuleringssubsidie Jeugd, stimuleringssubsidie
Amateurkunstbeoefening, Stimuleringssubsidie Ouderen en mensen met een
beperking, stimuleringssubsidie Volkscultuur en immaterieel erfgoed, projectsubsidie
eenmalige activiteiten, budget basis subsidie voor stichtingen en verenigingen of
particulieren die activiteiten bieden op het gebied van maatschappelijke
ondersteuning, incidentele waarderingssubsidie en welk bereik men daarmee heeft of
heeft gehad in 2017 en 2018.
Kortom, men heeft een totaalbeeld in kaart gebracht van kosten en bereik van de
huidige participatie en subsidieregelingen in Vught. Ook de mogelijke kosten van een
Vughtpas zijn aangegeven.
Bevindingen
Als uitgangspunt stelt Vught dat de Vughtpas geen doel op zich is. Het rapport is
geheel gericht op het voornemen te onderzoeken of een Vughtpas meerwaarde heeft
binnen de gemeente naast de al bestaande regelingen en subsidies. De Vughtpas is
als middel onderzocht, er heeft geen onderzoek plaatsgevonden onder de doelgroep.
Conclusies en aanbevelingen
De ASD kan zich vinden in de conclusie dat de invoering van een Vughtpas geen
meerwaarde heeft in het bieden van hulp aan mensen die het nodig hebben. Er zijn
al veel regelingen en subsidies in Vught waarvan inwoners gebruik kunnen maken.
Velen doen dat ook. Het gaat nu juist om die mensen te bereiken die om allerlei
redenen (o.a. laaggeletterdheid) moeite hebben om toegang te verkrijgen tot de
genoemde regelingen. Hoewel maatwerk min of meer op dezelfde lijn ligt, kan een
Vughtpas eerder stigmatisering in de hand werken waardoor nog minder van de
regelingen gebruik wordt gemaakt
Als het gaat om het bevorderen van maatschappelijke participatie is het wellicht
praktischer om de informatie, c.q. toegang tot allerlei hulpinstanties dichter bij de
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mensen te brengen d.w.z. in de buurt of wijk. In combinatie met allerlei activiteiten
en informatie in de buurt of wijk kan de drempel om hulp te vragen minder hoog
zijn.
Uitdaging blijft om de kwetsbare doelgroep te vinden en te bereiken in Vught.
Een suggestie zou zijn om alle (gesubsidieerde-) organisaties en groepen in Vught
bijeen te roepen om samen hun lijsten te vergelijken. Uiteraard met inachtneming
van privacyregels.
Uw reactie op dit advies stellen wij zeer op prijs.
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