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__________________________________________________________________________________ 
Op 11 april 2017 heeft de raad de extra middelen voor kinderen die opgroeien in armoede bestemd. 
Een deel is ingezet voor het verruimen van de regelingen in het Kindpakket. Een ander deel is als 
subsidie aan stichting Leergeld verstrekt om méér kinderen méér te kunnen ondersteunen. Het 
laatste deel van € 10.000,00 is apart gezet in de begroting om het in 2017 te besteden. Daarbij is 
toegezegd o.a. ook input van de jeugdgemeenteraad mee te nemen. Hierbij deelt het college u mede 
hoe de overige € 10.000,00 in 2017 besteed worden. 
 
Input jeugdgemeenteraad 
Met de (oude) jeugdgemeenteraad is begin dit jaar het thema armoede besproken. Zo is gevraagd 
wat zij zouden missen als ze zouden opgroeien in een gezin met minder geld. Hun ideeën sluiten aan 
op het kunnen meedoen binnen en buiten school. Daarbij noemden ze de behoefte aan kleding en de 
mogelijkheid om spulletjes van alledag te kopen, bv bij de drogist - die ze zich anders misschien niet 
kunnen veroorloven.   
 
Besteding 
De decembermaand is voor alle kinderen een bijzondere maand. Een maand vol verrassingen en 
kadootjes. We willen graag dat álle kinderen in Goirle hier onbezorgd van kunnen genieten. Daarom 
bieden we (de ouders van) alle kinderen tussen de 2 en 18 jaar die opgroeien in armoede een 
centrumbon van de Hovel van € 50,00 per kind. We geven hiermee ouders en hun kinderen de keuze 
om kadootjes, benodigdheden, kleding of wat dan ook ten behoeve van hun kind(eren) te kopen 
(alcohol en sigaretten zijn expliciet uitgesloten) binnen een afgebakende periode. Vooralsnog gaat 
het om een eenmalige actie.  
De Werkgroep opvang statushouders (WOS) krijgt bonnen om voor de minderjarige kinderen in de 
gezinnen die zij begeleiden decemberkadootjes te kopen. Zij doen dit om deze gezinnen kennis te 
laten maken met de Nederlandse tradities en gebruiken en zodat hun kinderen er vervolgens op 
school niet buiten vallen. Zij doen dit al jaren maar hadden dit jaar geen budget hiervoor. 
 
Uitvoering 
Alle gezinnen met kinderen die in 2017 de Participatieregeling voor kinderen hebben, ontvangen een 
brief over het eenmalige extraatje - dat ze medio november kunnen ophalen bij 't Loket. Daarnaast 
informeren we de intermediairs en roepen we mensen met een laag inkomen die geen bericht 
hebben gehad van de gemeente op zich te melden. Van deze mensen beoordelen we of ze in 
aanmerking komen voor de Participatieregeling voor kinderen, zo ja dan krijgen zij ook een 
centrumbon mee. De vrijwilligers van de WOS begeleiden de statushouders bij de besteding van de 
centrumbon.  
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