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Aanleiding 
  
De Participatieraad is gevraagd te adviseren over het voorstel aan de gemeenteraad van Goirle om: 
  
1. In te stemmen met een Meedoenregeling voor volwassenen. 
  
2. Te kiezen voor een vergoeding in geld. 
  
3. Het bedrag te bepalen op 150 Euro per jaar per aanvrager. 
  
4. De verordening Meedoenregeling 2021 vast te stellen. 
 
 
Inhoudelijke afweging 
  
De Participatieraad heeft op 9 juni jl. haar advies uitgebracht over de nota minimabeleid "Meedoen 
Makkelijker maken", waarin zij het tot stand brengen van een Meedoenregeling voor Volwassenen 
reeds bepleit, als minimaal noodzakelijk om ook de komende tijd meedoen makkelijker te maken voor 
inwoners met een laag inkomen. 
  
Bij de totstandkoming van dat advies zijn verschillende belangengroepen binnen de gemeente die 
actief zijn met betrekking tot minima om hun reactie gevraagd. Ook nu zijn deze belangengroepen, te 
weten Platform Minima, Platform Gehandicapten, FNV Lokaal Sociaal Beleid, het Klantenpanel, KBO 
Goirle en Senioren Belangen Riel, gevraagd om hun visie op het raadsvoorstel. Hun reacties zijn bij dit 
advies meegenomen.  
Alle reacties waren positief over het invoeren van een Meedoenregeling en op een na ook over de 
uitkering ervan in een geldbedrag. 
  
De Participatieraad geeft dan ook van harte positief advies over het instellen van de Meedoenregeling 
voor volwassenen met ingang van 1 januari 2021. 
  
Ook adviseert de Participatieraad positief over de keuze voor een uitkering in geld van een bedrag 
van € 150,- per jaar per aanvrager met steekproefsgewijze controle achteraf, in plaats van een 
uitkering in natura. Dit met als motivatie dat een uitkering in geld de meeste bestedingsvrijheid geeft 
aan de begunstigde. Bovendien is het een blijk van vertrouwen naar de burger en het is niet 
stigmatiserend. Het is in de uitvoering voor de gemeente ook eenvoudiger en goedkoper dan een 
uitkering in natura. De in het raadsvoorstel genoemde eerste steekproef en evaluatie in 2022, als 
onderdeel van een inhoudelijke evaluatie van het gehele minimabeleid, zullen moeten uitwijzen of de  
uitvoering van de regeling op deze wijze goed functioneert en de hoogte van het bedrag voldoet. Het 
is goed om te weten dat de Participatieraad betrokken wordt bij deze evaluatie. 
  
De Participatieraad vindt het van groot belang dat de regeling goed gecommuniceerd wordt naar 
mogelijk belanghebbenden en dat daarvoor verschillende communicatiebronnen worden gebruikt. Een 
goede communicatie is van essentieel belang om de doelgroep te bereiken. Alle ingezonden reacties  
van belangengroepen wijzen hier ook met nadruk op.  
  



In het raadsvoorstel zelf wordt ook aangegeven dat één van de uitkomsten van de discussie rond de 
inclusie-agenda en van het onderzoek voor de nota ‘Meedoen makkelijker maken’ is, dat “de 
communicatie rond de minimaregelingen veel beter moet”.  
De Participatieraad stelt met voldoening vast dat deze aanbeveling in het raadsvoorstel uitdrukkelijk 
wordt meegenomen in de totale communicatie rond de nota ‘Meedoen makkelijker maken’ en dus ook 
specifiek voor deze regeling. 
  
Dientengevolge adviseert de Participatieraad eveneens positief over de uitwerking van deze regeling 
in de verordening ‘Meedoenregeling 2021’. 
  
De Participatieraad ondersteunt van harte de doelstelling van de regeling, zoals geformuleerd in 
artikel 2 van de verordening, om door het verstrekken van een financiële tegemoetkoming voor 
sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten aan inwoners met een  
laag inkomen, een sociaal isolement ten gevolge van het niet kunnen deelnemen aan het 
maatschappelijk leven, te voorkomen of te doorbreken. 
  
Advies 
  
Wij stemmen, met inachtneming van onze aandachtspunten, in met het raadsvoorstel en de 
verordening ‘Meedoenregeling 2021’. 


