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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van  
Het verstrekken van een cadeaubon van centrum Goirle aan kinderen die opgroeien in armoede.  
 
Inleiding  
Sinds 2017 krijgen gemeenten middelen om kinderen in armoede extra te ondersteunen (de 
Klijnsmagelden). Met deze middelen heeft Goirle het Kindpakket verruimd en verstrekt ze subsidie 
aan Stichting Leergeld. Daarnaast is in 2020 nog € 10.000,00 beschikbaar. Net als in voorgaande jaren 
besteden we dit aan een extraatje voor kinderen die opgroeien in armoede.  
 
Informatie  
De decembermaand is voor alle kinderen een bijzondere maand. Een maand vol verrassingen en 
cadeautjes. 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 
cadeaubon tot een bedrag van 50,00 per kind. We geven hiermee ouders en hun kinderen de keuze 
om cadeautjes, benodigdheden, kleding of wat dan ook ten behoeve van hun kind(eren) te kopen. De 
cadeaubonnen kunnen besteed worden bij lokale ondernemers. Hiermee steunen we ook deze 
ondernemers in economisch zware tijden.  
 
Vervolg  
Wij informeren de inwoners wanneer zij de bonnen kunnen ophalen bij de receptie van het 
gemeentehuis.  
 
Communicatie  
In het Goirles Belang plaatsen we een oproep over deze actie. In week 47 ontvangen alle gezinnen 
met kinderen die in 2020 gebruik hebben gemaakt van het minimabeleid voor kinderen, een brief 
over dit extraatje. 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. Dat doen we in het 
Goirles Belang en met een bericht op Facebook. Van deze mensen beoordelen we of ze in 
aanmerking komen voor de Participatieregeling voor kinderen in 2020. Zo ja dan krijgen zij ook de 
cadeaubon. (Ouders die gebruik maken van de voedselbank kennen we ambtshalve deze bon toe. 
Daar heeft al een inkomenstoets plaatsgevonden, die we in dit geval als afdoende beschouwen.)  
__________________________________________________________________________________ 


