
 
 
 

 
 
 

Amendementen Lauwersregeling 2015 
(agendapunt 10) 

 
 
De raad van de gemeente Dongeradeel, 
in vergadering bijeen op 19 februari 2015, 
 
 
overwegende: 
 

 dat het doel van de Lauwersregeling is om gezinnen met een laag inkomen in staat te stellen 
maatschappelijk te participeren door een bijdrage te verlenen in de kosten van sociale, culturele 
en sportieve activiteiten; 
 

 dat de regeling, die sinds 1997 bestaat, de laatste jaren als gevolg van bezuinigingen en 
wetswijzigingen aan de nodige veranderingen onderhevig is; 

 
 dat dit zorgt voor de onduidelijkheid en onzekerheid bij de doelgroep; 

 
 dat, mede daardoor, niet alle mensen uit de doelgroep gebruik maken van alle mogelijkheden 

binnen de Lauwersregeling; 

 
 dat de nieuwe gebiedsteams hierin een duidelijke rol hebben, vanuit het principe ‘één gezin, één 

plan, één regisseur’, zodat de Lauwersregeling integraal onderdeel wordt van het 
armoedebeleid. 

 
 dat de Cliëntenraad een aantal adviezen heeft gegeven waar nog nadrukkelijker aandacht aan 

moet worden gegeven; 
 
 
stellen wij voor de Verordening Lauwersregeling gemeente Dongeradeel 2015 als volgt te aan te 
vullen en te wijzigen: 
 

Amendement 1 
 
Artikel 2 – Maatschappelijke participatie  
 
Toevoegen: 
4. Vanuit het gebiedsteam worden de mensen behorende tot de doelgroep actief benaderd om hen 
te informeren over de regeling en gezamenlijk alle op hen van toepassing zijnde aanvragen in te 
vullen en in te dienen. Inclusief eventuele aanvragen bij de Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds 
en het Jeugdcultuurfonds. 
 



Amendement 2 
 
Artikel 4 – Aanvraag en onderzoek  
 
Wijzigen: 
3. Bij de aanvraag worden de bewijsstukken zoveel mogelijk vanuit de gemeentelijke 
basisadministratie verstrekt. Inclusief de bewijsstukken voor eventuele aanvragen bij de Stichting 
Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. 
 
 

Amendement 3 
 
Artikel 5 – Hoogte van de tegemoetkoming 
 
Toevoegen: 
3. Omdat het schoolzwemmen is afgeschaft en particuliere zwemlessen voor kinderen uit gezinnen 
met een laag inkomen onder de Lauwersregeling vallen, worden de volledige kosten voor 
zwemlessen vergoed. Ook als daarmee de maximale hoogte van de tegemoetkoming wordt 
overschreden. 
 
 

Amendement 4 
 
besluit (pagina 5): 
 
toevoegen: 

1. vast te stellen de Verordening Lauwersregeling gemeente Dongeradeel 2015 
2. de Lauwersregeling jaarlijks bij de PPN te evaluëren, inclusief de gemeentelijke bijdragen aan 

de Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds in relatie tot de 
gehonoreerde aanvragen 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
Dongeradeel Sociaal 
 


