
Participatieraad Goirle     
 
 
Betreft: Extra middelen kinderen in armoede 
 
Datum:  10 maart 2017 
 
 
Aanleiding 
 
Nadat bekend was dat het Rijk structureel extra middelen inzet voor kinderen die in armoede leven 
heeft de beleidsmedewerker jeugd van de gemeente leden van de Participatieraad uitgenodigd om 
mee te denken over de besteding van de extra middelen. Het overleg met de gemeente heeft 
geresulteerd in een raadsvoorstel. De Participatieraad is om advies gevraagd.  
 
Inhoudelijk 
 
Er is voor de gemeente Goirle, structureel, een behoorlijk bedrag beschikbaar gesteld. De 
Participatieraad heeft samen met de gemeente onderzocht op welke wijze het beschikbare budget het 
beste ingezet kan worden. Er heeft een consultatieronde plaatsgevonden met de organisaties en 
scholen die dagelijks met kinderen te maken hebben. Dat heeft geresulteerd in het voorstel van de 
gemeente om Stichting Leergeld een belangrijke rol te laten spelen bij de toekenning van extra 
middelen. De Stichting Leergeld geniet al een behoorlijke bekendheid en is een onafhankelijke 
organisatie die jaarlijks al veel kinderen ondersteunt.  Dat ook de gemeentelijke regelingen worden 
uitgebreid en er nog gelden gereserveerd worden voor nog niet voorziene bestedingen ondersteunt de 
Participatieraad.  
 
Het is de Participatieraad bekend dat de Stichting Leergeld laagdrempelig werkt, dat intermediairs 
huisbezoeken brengen, beoordelen wat nodig is en ‘in natura’ toekenningen doen.   
 
Ondanks de gezamenlijke voorbereiding en het feit dat de Participatieraad van harte instemt met de 
grote rol die de Stichting Leergeld krijgt, willen wij nog een aantal zaken onder de aandacht brengen 
omdat uit het raadsvoorstel niet blijkt of er al afspraken met de Stichting Leergeld zijn gemaakt. 
 
De Stichting Leergeld steunt op vrijwilligers die de uitvoerende werkzaamheden doen. Als zij ook de 
landelijke regeling gaat uitvoeren en dus over veel meer financiële middelen gaat beschikken zal dat 
ook meer aanvragen genereren. Is dit voor de Stichting Leergeld uitvoerbaar? 
 
Wij vinden het heel belangrijk dat de middelen tegemoet komen aan wat kinderen zelf willen, dat 
kinderen hierin zelf een stem hebben. Worden de (oudere) kinderen ook in gesprekken betrokken?   
 
Omdat de Stichting Leergeld ook eigen fondsen werft en tot nu toe afhankelijk is van donateurs 
vragen wij ons af hoe dit zich verhoudt tot de middelen die nu via de gemeente worden ontvangen. 
Gaat de Stichting Leergeld, op grond van de landelijke regeling, nu op een andere wijze toekennen en 
in hoeverre denkt de Stichting Leergeld al ‘out of the box’?  Dit laatste wordt door de Staatssecretaris 
ook beoogd met de regeling. De Participatieraad hoopt dat de ontvangst van de landelijke middelen 
niet leidt tot minder fondswerving. 
 
De Participatieraad heeft vertrouwen in de wijze waarop de Stichting Leergeld werkt maar wil de 
gemeente toch adviseren goede afspraken met de Stichting Leergeld te maken over de besteding van 
de middelen en daar ook controle afspraken over te maken.  Wij vinden het van belang dat de 
gemeente inzicht krijgt in de wijze waarop de extra middelen door de Stichting Leergeld worden 
ingezet.  
 



Tot slot wil de Participatieraad aandacht voor de communicatie. De Stichting Leergeld is bekend maar 
nu de zowel de gemeentelijke regelingen als de mogelijkheden tot financiële ondersteuning door de 
Stichting Leergeld worden uitgebreid willen wij adviseren hier in de pers en door middel van b.v. flyers 
aandacht aan te schenken. Ook de verwijzers moeten goed op de hoogte zijn van de extra 
mogelijkheden om kinderen in armoede te ondersteunen.  
 
Advies 
De Participatieraad wil de raad adviseren in te stemmen met het voorstel en aandacht te vragen voor 
de in dit advies genoemde aandachtspunten.  
 


