
Ambtelijke bijstand: Niek Hendriks 
Zaaknummer 2020-014176    
  1 

 
Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2020-014176 

 
Onderwerp 
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Wijziging Verordening meedoenregeling 2021 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
19 januari 2021 2 februari 2021   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. De op 15 december 2020 vastgestelde Verordening Meedoenregeling 2021 te wijzigen.  
 
Inleiding 
Door de Raad is op 15 december 2020 de Verordening Meedoenregeling 2021 vastgesteld. Bij de 
implementatie blijkt er een onjuiste verwijzing in te staan. Om alle onduidelijkheden uit te sluiten 
wordt voorgesteld om de verordening op dit onderdeel aan te passen.  
 
Argumenten 
1.1  Door aanpassing van de vastgestelde verordening is deze in lijn met de Participatiewet en de 
rest van het minimabeleid 
In de vastgestelde verordening is in artikel 1 onder e een verwijzing opgenomen naar de 
Participatiewet. Dit is een incomplete en onjuiste verwijzing. Hierdoor is in de praktijk niet duidelijk 
wat er bedoeld wordt en ontstaat de situatie dat meer inwoners recht hebben op een 
tegemoetkoming dan bedoeld is en vastgelegd in het overige minimabeleid van de gemeente.  
 
Er staat nu: 
e. Geldende norm (exclusief vakantietoeslag):  
i. norm gehuwden: de norm zoals genoemd in artikel 21 sub b Participatiewet;  
ii. norm alleenstaande ouder: 90% van de norm gehuwden;  
iii. norm alleenstaanden: 70% van de norm gehuwden;  
iv. norm pensioengerechtigden: norm zoals genoemd in art. 22 Participatiewet. 
 
Dat moet zijn: 
e. Geldende norm  
i. De norm zoals bepaald in de artikelen 20, 21, 22 en 23 van de Participatiewet 
ii. De kostendelersnorm zoals bepaald in artikel 19a en 22a van de Participatiewet is niet van 
toepassing 
 
1.2. Hiermee sluiten we volledig aan op het bestaande minimabeleid zoals ook bedoeld was 

De bedoeling is om een regeling te creëren voor dezelfde doelgroep die gebruik kan maken 
van het bestaande minimabeleid, denk daarbij aan het kindpakket, bijzondere bijstand en 
collectieve verzekering voor minima. Daarvoor sluiten we aan bij de Participatiewet en moet 
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er dus een juiste verwijzing naar de Participatiewet worden opgenomen. In de foutieve 
verordening staat wel een verwijzing maar die is onjuist.  
 

1. Oud: Zoals het er nu staat gaan we naar alle inkomens achter de voordeur kijken. (Dus 
als er bij een echtpaar met een minimum inkomen een meerderjarig kind met een 
inkomen woont dan wordt het inkomen van dat kind ook betrokken in de beoordeling 
van het recht voor de ouders op de Meedoenregeling.)  
Nieuw: Door de juiste verwijzing is duidelijk dat de zogenaamde kostendelersregeling 
bij de toepassing van deze verordening niet geldt.  

2. Oud: Zoals het er nu staat is onduidelijk welke éénouder gezinnen recht hebben op de 
regeling. (De bestaande Participatiewet kent geen 90%-norm meer.)  
Nieuw: Door de juiste verwijzing hebben éénoudergezinnen met een inkomen tot 120% 
van het van toepassing zijnde sociaal minimum recht op een tegemoetkoming. 

3. Oud: Zoals het er nu staat is onduidelijk welke meerderjarigen tussen 18 en 21 jaar 
recht hebben op de regeling.  
Nieuw: Door de juiste verwijzing is duidelijk dat jongeren tussen de 18 en 21 jaar wel 
recht hebben op de regeling en welk toetsingsinkomen daarbij hoort. 

 
Door enkel een verwijzing naar de artikelen van de Participatiewet op te nemen is er geen 
onduidelijkheid meer wat wel en ook wat niet bedoeld wordt.  
 
Financiën 
Aan dit wijzigingsbesluit zijn geen kosten verbonden.  
 
Communicatie 
In de communicatie over de Meedoenregeling nemen we de juiste informatie op.  
De Participatieraad is geïnformeerd over dit besluit.  
Na vaststelling van de verordening door de raad zal deze op de gebruikelijke wijze bekend worden 
gemaakt.  
 
 
Bijlagen 
 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 januari 2021 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
gelet op de Participatiewet  
 
b e s l u i t : 
 
vast te stellen de Verordening tot wijziging van de verordening meedoenregeling 2021 gemeente 
Goirle 
 
 
Artikel I 
De verordening meedoenregeling 2021 gemeente Goirle wordt als volgt gewijzigd: 
 
Artikel 1, lid 2, onder e, komt te luiden: 
‘Geldende norm  

i. De norm zoals bepaald in de artikelen 20, 21, 22 en 23 van de Participatiewet 
ii. De kostendelersnorm zoals bepaald in artikel 19a en 22a van de Participatiewet is niet 

van toepassing.’ 
 
Artikel II 
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2021. 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 2 februari 2021. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 
 


