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Geacht college, 
 
 
De BAR heeft in haar vergadering van 23 februari kennisgenomen van het onderzoek inzake de 

‘Heumenkaart’. In bijzijn van mevrouw Anke van Eijken hebben we het onderzoek besproken. 

Daarmee hebben wij een aantal antwoorden gekregen op onze vragen hierover. We hebben 

afgesproken dat we in de vergadering van de BAR van 30 maart a.s. een advies zullen uitbrengen 

over het college en raadsvoorstel. De BAR heeft het volgende preadvies uitgebracht over het 

onderzoek inzake invoering Heumenkaart:  

• We spreken op de eerste plaats onze waardering uit over de opzet van het onderzoek 
Heumenkaart. Het geeft onder meer een goed overzicht van de bestaande regelingen met 
betrekking tot de inkomensondersteuning voor onze inwoners met de laagste inkomens.  

• We constateren met u dat slechts 1/3 van de 800 huishoudens met een inkomen tot 130% 
bereikt wordt met de regelingen voor inkomensondersteuning en specifiek met de Meedoen 
regeling. We hebben in het verleden al vaker de vraag gesteld wat er ondernomen kan worden 
om dit bereik te vergroten. Kunt u ons aangeven waar deze ‘onderbenutting’ in zit en welke 
acties u hierop hebt uitgezet?  

• U gaat ervan uit dat de ‘digitale Heumenkaart’ wel het bereik zal vergroten. U spreekt over een 
verdubbeling (500 gebruikers) Kunt u een schatting van de daarmee gepaard gaande kosten 
geven?  

• We vinden dat er geen sprake mag zijn van stigmatisering van de doelgroep. We adviseren u dan 
ook om in de verdere uitwerking van het onderzoek hier specifiek aandacht voor te houden en 
aan te geven hoe u stigmatisering voorkomt als u eventueel overgaat tot invoering.  

• Uitgangspunt voor de BAR is dat de voorgestelde digitale Heumenkaart geen verschraling mag 
zijn van de huidige regelingen en dat de toegankelijkheid ervan voor iedereen gewaarborgd is. 
Dus ook voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. We adviseren u voor mensen die minder 
digitaal vaardig zijn een goede hulplijn op te zetten. We denken hierbij aan de 
formulierenbrigade, of wellicht via de bibliotheek.       
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• We vinden het een goede zaak dat als u overgaat tot invoering van de digitale Heumenkaart u 
aansluiting zoekt bij de Meedoen regeling van Nijmegen. Dat geeft de inwoner van Heumen 
meer mogelijkheden in de besteding van de vouchers en kan voor Heumen mogelijk tot 
kostenreductie leiden.         
 

Tot slot verzoeken wij in afwachting van een adviesaanvraag inzake de digitale Heumenkaart in 

maart, ook dit preadvies te doen toekomen aan de gemeenteraad van Heumen 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Namens de Burgeradviesraad 

van de gemeente Heumen  

  
  

Agnes Coumans   Renate Krijnen 
Voorzitter    Secretaris 

 
 
 


