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Raadsvoorstel 
 
Zaaknummer: 2017-002653 
 
Onderwerp 
Besteding extra middelen voor kinderen in armoede 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 
28 februari 2017 11-04-2017 1. advies 

Participatieraad 
0. 

 
Aan de gemeenteraad, 
 
 
0. Samenvatting 
Het Rijk stelt landelijk structureel € 85 miljoen extra beschikbaar zodat alle kinderen kunnen 
meedoen. Voor Goirle betekent dit € 81.457,00 aanvullend op de huidige bestedingen ten gunste van 
kinderen in armoede. In samenwerking met de Participatieraad is de behoefte in de gemeente Goirle 
geïnventariseerd. Het voorstel is de beschikbare middelen te bestemmen aan vijf doelen, waardoor 
de middelen daar terecht komen waar ze bijdragen aan de participatie van kinderen. De raad geeft 
het college opdracht voor het nader uitwerken van de bestedingen.   
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
Het Rijk is van mening dat alle kinderen in Nederland ten volle moeten kunnen meedoen. Daarvoor 
stelt ze structureel € 85 miljoen extra beschikbaar. Voor Goirle betekent dit € 81.457,00 aanvullend 
op de huidige bestedingen ten gunste van kinderen in armoede. In samenwerking met de 
Participatieraad is de behoefte in de gemeente Goirle geïnventariseerd.  
 
2. Wat willen we bereiken? 
Kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen worden financieel ondersteund zodat ook 
zij volledig mee kunnen doen in onze samenleving. Het is van belang dat alle kinderen participeren in 
schoolactiviteiten, sport, cultuur en sociale activiteiten.  
 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
1. Uitbreiding Kindpakket: het Kindpakket bestaat uit vier regelingen. Dat zijn de 

participatieregeling, de startersregeling voor schoolgaande kinderen, de computerregeling en 
Kinderen Vooruit. De totale meerkosten voor uitbreiding van het Kindpakket per 1-1-2017 zijn  
€ 26.457,000. Dit wordt gespreid ingezet over alle vier de regelingen. Zo kunnen er in bepaalde 
gevallen 2 computers per gezin worden toegekend. De tegemoetkoming van de 
participatieregeling wordt verhoogd van € 250,00 naar € 300,00 per kind per jaar. Er wordt 
onderzocht of de limitatieve lijst van bestedingen uitgebreid kan worden. De startersregeling 
voor schoolgaande kinderen wordt verhoogd van € 260,00 per kind naar € 310,00 per kind. 
Daarnaast zetten we actief in op meer besteding vanuit Kinderen Vooruit, zoals bijvoorbeeld 
voor verjaardagsactiviteiten (kinderfeestje, traktatie).  
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2. Participatie voor AMV'ers: op dit moment zijn er ongeveer 30 minderjarige alleenstaande 
statushouders in Goirle. Zij staan onder voogdij van Stichting Nidos en ontvangen van hen ook 
leefgeld. Hierin is jaarlijks een bedrag van € 150,00 bestemd voor participatiedoeleinden. De 
kinderen zelf kunnen geen aanvraag voor de Participatieregeling indienen en om dit via het 
Nidos te laten verlopen is lastig. Daarom kiezen we ervoor om via Stichting Leergeld een 
aanvulling op de tegemoetkoming van het Nidos beschikbaar te stellen, zodat deze kinderen een 
vergelijkbaar besteedbaar bedrag hebben om mee te doen. De verwachte kosten hiervoor zijn 
30 x € 150,00 = € 4.500,00 per jaar en worden opgenomen in de afspraken bij onderdeel 4 . 

 
3. School gerelateerde activiteiten: zowel basis- als middelbaren scholen laten weten dat zij zien 

dat kinderen niet mee kunnen doen aan schoolactiviteiten door financiële belemmeringen. In 
sommige gevallen weten ze hiervan, vaak hebben ze ook weinig zicht op de financiële situatie 
van de kinderen thuis. Stichting Leergeld heeft deze kennis of de positie om dit uit te vragen 
wel. Daarom is het zinvol om de extra middelen die de gemeente beschikbaar stelt voor het 
verbeteren van de deelnamegraad aan schoolactiviteiten in Nederland via Stichting Leergeld in 
te zetten. Het is nu niet mogelijk een goede inschatting te maken van de te verwachten kosten. 
Vooralsnog gaan we uit van een verwachte kostenpost van jaarlijks € 5.500,00. Ook dit maakt 
onderdeel uit van de afspraken bij onderdeel 4.  

 
4. Financiële ondersteuning Stichting Leergeld: Stichting Leergeld is een stichting gericht op de 

participatie van kinderen. Zij voeren keukentafelgesprekken met ouders waarin de situatie goed 
in beeld komt. Zij zijn de voorpost in de uitvoering van de Participatieregeling van de gemeente 
en daar waar zij dat nodig vinden, bieden ze extra financiële ondersteuning. Voor deze extra 
ondersteuning zijn zij afhankelijk van giften en donaties. Het aantal aanvragen groeit jaarlijks 
terwijl het werven van giften en donaties steeds moeilijker wordt. Dat blijft steeds weer een 
wankele basis voor de bijdrage die zij leveren aan de participatie van kinderen. De gemeente 
maakt nadere afspraken met Stichting Leergeld zodat de extra middelen ten goede komen aan 
de continuïteit van Stichting Leergeld én er aanvullende ondersteuning (ten opzichte van het 
huidige aanbod) geboden kan worden aan kinderen. Hierin worden ook de posten voor 
onderdeel 2 en 3 opgenomen. Het totaalbedrag komt daarmee op € 45.000,00 per jaar. 
Omdat de eerste maanden van 2017 al verstreken zijn voordat dit besluit genomen is, is het 
wenselijk de afspraken te maken voor de jaren 2017 en 2018. Zo kan er bestendig gewerkt 
worden aan de juiste besteding van de middelen. Aan het einde van deze periode wordt 
beoordeeld of deze werkwijze leidt tot de beoogde doelen.  
 

5. Overig: graag willen we met o.a. de jeugdgemeenteraad in overleg om te kijken hoe de overige 
middelen goed besteed kunnen worden. Daarom wordt het restbedrag apart gezet in de 
begroting zodat het in de loop van 2017 bestemd kan worden ten gunste van kinderen die 
opgroeien in armoede.  

 
4. Wat mag het kosten? 
€ 81.457,00 per jaar.  
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
In samenwerking met de Participatieraad zijn de betrokken partijen in Goirle geraadpleegd. Het 
advies van de Participatieraad wordt als bijlage bijgevoegd. 
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6. Vervolgtraject besluitvorming 
Het college wordt de opdracht gegeven om uitvoering te geven aan de nadere uitwerking, daar waar 
dit vereist is.  
 
7. Fatale beslisdatum 
Snelle besluitvorming over de bestemming van deze extra middelen betekent dat het geld ook zo 
snel mogelijk ten gunste van deze doelgroep kan worden ingezet.  
 
8. Voorstel 
De beschikbare middelen te bestemmen voor de volgende inzet : 

1. Uitbreiding regelingen Kindpakket per 1-1-2017 voor een bedrag van € 26.457,000. 
2. Het college opdracht te geven nadere afspraken te maken met Stichting Leergeld over de 

besteding van € 45.000,00 per jaar voor de jaren 2017 en 2018. Bestemmingen zijn de 
participatie van AMV'ers, specifieke school gerelateerde activiteiten, borgen continuïteit van 
Stichting Leergeld en het bieden van aanvullende financiële ondersteuning aan kinderen in 
armoede. 

3. Apart zetten in de begroting van € 10.000,00 voor een nadere invulling ten gunste van 
kinderen die opgroeien in armoede.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Michel Tromp, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.  07-03-2017 
 
gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken, Ruimte, Welzijn d.d. 21-03-2017 
 
gelet op de Gemeentewet; 
b e s l u i t : 
 

1. Uitbreiding regelingen Kindpakket per 1-1-2017 voor een bedrag van € 26.457,000. 
2. Het college opdracht te geven nadere afspraken te maken met Stichting Leergeld over de 

besteding van € 45.000,00 per jaar voor de jaren 2017 en 2018. Bestemmingen zijn de 
participatie van AMV'ers, specifieke school gerelateerde activiteiten, borgen continuïteit van 
Stichting Leergeld en het bieden van aanvullende financiële ondersteuning aan kinderen in 
armoede. 

3. Apart zetten in de begroting van € 10.000,00 voor een nadere invulling ten gunste van 
kinderen die opgroeien in armoede.  

 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 11-04-2017 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
 
 
          , de griffier 
 
  
  


