
 
Voorstel aan de raad

 

 

 

Verantwoordelijk team Nummer 

Sociale Zaken  

  

Kenmerk Raad d.d.  

136155 24 juni 2015 

  

Paragraaf begroting Portefeuillehouder 

1 drs. A.D. (Wendy) Ruwhof 

  

Steller  

I.H.G.L. (Irma) Ramackers  

  

Datum Onderwerp 

4 mei 2015 Verordening GelrePas 

 

 

Geadviseerd besluit 

1. 1. De Verordening GelrePas gemeente Renkum vast te stellen. 

 

Toelichting op beslispunten 

In de vergadering van uw Raad van 16 december 2014 is de Nota Minimabeleid gemeente Renkum 

2015 - 2018 vastgesteld.  

Door deze vaststelling is besloten om met ingang van 1 juli 2015 de Gelrepas voor inwoners met 

een laag inkomen te introduceren.  De GelrePas maakt het voor deze inwoners en hun kinderen 

mogelijk om gratis of tegen een gereduceerd tarief deel te nemen aan activiteiten op het gebied 

van sport, kunst, cultuur, educatie en recreatie.  

Regels omtrent de doelgroep en de geldingsduur van de Gelrepas worden in de verordening 

Gelrepas vastgelegd. Voor de regeling GelrePas is het (noodzakelijk een verordening op te stellen, 

waarin de doelstelling, de doelgroep en de geldingsduur van deze regeling zijn vastgelegd.  

 

Beoogd effect 

De Gelrepas maakt het voor inwoners met een laag inkomen en hun kinderen, mogelijk om gratis 

of tegen een gereduceerd tarief deel te nemen aan activiteiten op het gebied van sport, kunst, 

cultuur, educatie en recreatie. 

 

Kader 

Het vaststellen van de Verordening GelrePas gemeente Renkum is een bevoegdheid van uw Raad 

op grond van de artikelen 108, eerste lid, 147 en 149 van de Gemeentewet. 

De Raad heeft de bevoegdheid om een eigen gemeentelijke regeling in het leven te roepen, 

waardoor inwoners met een (dreigende) achterstand op het terrein van maatschappelijke 

participatie extra worden ondersteund. Voorwaarde voor het instellen van een dergelijke regeling is 

dat het hierbij niet gaat om ongerichte inkomenssteun. Dit is een bevoegdheid van het Rijk. In de 

praktijk betekent dit dat de gemeente de regeling op een dusdanige wijze in moet richten, dat het 

gaat om de bestrijding van feitelijk gemaakte kosten.   

 

 

 



Voorstel aan de raad 
 

 

 

Onderwerp 

Verordening GelrePas 

Datum Kenmerk  Pagina 

12 mei 2015 136155  2 van 3 

 

De verordening GelrePas schrijft voor wie voor deze regeling in aanmerking komt. Doordat de 

doelgroep op vertoon van de pas gratis of tegen gereduceerd tarief deel kan nemen aan 

activiteiten, is er 100% zekerheid dat de GelrePas een bijdrage levert aan het beoogde doel: het 

mogelijk maken van maatschappelijke participatie van inwoners van onze gemeente.  

 

Argumenten 

1. Uw raad heeft op basis van artikel 108 lid 1, artikel 147 lid 1 en artikel 149 Gemeentewet de 

bevoegdheid  om bij verordening zelf regelingen  vast te stellen in het belang van haar inwoners; 

2. Door het vaststellen van de Verordening Gelrepas gemeente Renkum, legt u vast wie in 

aanmerking komt voor verstrekking van de Gelrepas en de geldingsduur. 

 

Kanttekeningen 

Geen  

 

Draagvlak 

De Verordening GelrePas is ter advisering voorgelegd aan zowel de Adviesraad Participatiewet als 

ook aan de WMO Adviesraad. Beide raden adviseren positief op deze verordening.  

 

Aanpak/Uitvoering 

De voorbereidingen voor aansluiting bij de Gelrepas zijn al in volle gang.  

- De voorbereidingen voor de introductie met de gemeente Arnhem worden vanaf maart 2015 

projectmatig aangepakt. 

- Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van in Renkum actieve organisaties op het terrein van 

sport, cultuur, educatie en recreatie die voor inwoners relevant kunnen zijn. 

- Inwoners worden begin mei  2015 geïnformeerd over de komst van de Gelrepas. 

- Begin mei worden eveneens alle door onze gemeente geïnventariseerde organisaties benaderd 

met informatie over de Gelrepas.  

- Met de bedrijvencontactfunctionaris wordt een selectie gemaakt van bedrijven in onze gemeente, 

die worden aangeschreven met het verzoek om zo mogelijk voor inwoners met een Gelrepas een 

voor de doelgroep aantrekkelijke actie aan te sluiten. Op deze wijze kunnen zij uiting geven aan 

hun maatschappelijke betrokkenheid. 

 

Communicatie 

Naast de hiervoor beschreven acties worden er via de Hoog & Laag persberichten verstuurd om 

inwoners te informeren over de introductie van de Gelrepas en de wijze waarop inwoners deze 

kunnen aanvragen.  De afdeling ‘Communicatie’ van onze gemeente is actief betrokken bij de 

voorbereidingen voor de introductie van de Gelrepas.  

De ‘Verordening Gelrepas gemeente Renkum’ wordt zoals gebruikelijk gepubliceerd via de website 

www.overheid.nl en ter inzage gelegd voor onze inwoners via de Publieksbalie en ons Sociaal 

Loket. 

 

Financiële consequenties 

Geen  

 

Juridische consequenties 

Tegen een verordening kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld; dat kan wel tegen besluiten 

die genomen worden op grond van deze verordening. 
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WMO-aspecten 

Door het vaststellen van de Verordening GelrePas gemeente Renkum wordt en blijft het voor 

inwoners met een laag inkomen mogelijk om deel te nemen aan het leven van alle dag. De 

aanname is dat doordat wij onze inwoners maatschappelijk betrokken met de GelrePas actief 

houden, hier een preventieve werking van uitgaat richting fysiek en psychisch welbevinden.  

 

Duurzaamheid 

n.v.t.  

 

Effect op vermindering regeldruk 

De GelrePas wordt voor zover wij de doelgroep kennen vanuit de RenkumKaart, 

schuldhulpverlening, de Participatiewet en bijzondere bijstand zonder aanvraag aan inwoners 

verstrekt. Inwoners kunnen bezwaar maken tegen de overdracht van hun NAW gegevens aan de 

gemeente Arnhem die deze regeling voor ons uitvoert.  

 

Alternatieven  

Gelet op het gegeven dat uw raad in uw vergadering van 16 december 2014 heeft ingestemd met 

de Nota Minimabeleid, waarin de aansluiting bij de Gelrepas als voorstel is opgenomen, zijn er 

geen alternatieven.  

 


