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Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda 
 
Betreft: Advies van de GASD over de Verordening bevordering maatschappelijke participatie 
Gouda 2017 
 
 
Gouda, 14 april 2017 
 
 
Geacht college, 
 
Met interesse heeft de GASD kennis genomen van de Verordening bevordering maatschappelijke 
participatie Gouda 2017 op basis waarvan het college een stadspas tegen gereduceerd tarief en 
een kindpakket kan verstrekken. 
De GASD onderschrijft het belang van de doelstelling van de Verordening: Iedereen moet actief 
deel kunnen nemen aan de samenleving en daarbij niet belemmerd worden door zijn/haar 
financiële positie. Dat uitgangspunt is in lijn met overig Gouds beleid betreffende het sociaal 
domein. Daarbij merken wij het volgende op: 
 
Wij realiseren ons dat het college flexibiliteit inbouwt door in de Verordening weinig specifiek te zijn, 
maar de Verordening is zo weinig specifiek gedefinieerd dat het vaststellen nu slechts een 
formaliteit lijkt om invoering van stadspas en kindpakket tijdig mogelijk te maken. 
 
Wij houden graag zicht op de concrete invulling van de voorzieningen. Daarom zijn wij in het 
bijzonder geïnteresseerd in de nadere uitwerking van deze Verordening in beleidsregels, wij gaan 
er vanuit dat wij worden geraadpleegd als de concept-regels geschreven zijn. (1) 
 
Wij adviseren het volgende: 
 
A. Wij gaan er vanuit dat de stadspas voor iedereen hetzelfde uiterlijk heeft en dat alleen in de 
systemen te zien is voor wie de reductie geldt, de pas werkt op deze wijze niet stigmatiserend. Wij 
zullen in de uitvoeringsfase met belangstelling volgen hoe u fraude met de stadspas (bijvoorbeeld 
het doorgeven van de stadspas aan anderen die geen recht hebben op reductie en gekoppelde 
voorzieningen) moeilijk of onmogelijk maakt. Wij adviseren sancties in de Verordening op te nemen 
die volgen op fraude. (2) 
 
B. Artikel 7.3: “Indien het college besluit tot intrekking van een voorziening, vervalt deze met 
ingang van de dag waarop het besluit tot intrekking bekend wordt gemaakt.” 
Niet wordt vermeld of de pas voor deze voorziening wordt geblokkeerd. Wanneer blokkering niet 
plaatsvindt en geld terug wordt gevorderd dan wijzen wij u op het volgende: de datum van 
bekendmaking hoeft niet dezelfde datum te zijn als de datum waarop iemand de bekendmaking 
ontvangt. Tenzij bijvoorbeeld mondeling bekend wordt gemaakt met overhandiging van een brief. 
Ons advies: Blokkeer de pas als het college besluit tot intrekking en vermeld dat in de toelichting 
op de Verordening. (3) 
 
C. Wat betreft de toelichting op de Verordening: wij pleiten er voor om de mogelijkheden met 
stadspas en kindpakket consequent te definiëren in termen van “mee kunnen doen”. De term 
“leuke dingen doen” klinkt wat ons betreft paternalistisch, combineer dat met de term “noodzakelijk” 
(onder Toelichting-inleiding en eerste alinea van de toelichting op Artikel 2.) (4) 
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D. Bij art. 2.2.b (jeugdtegoed) wordt in de toelichting het bedrag van 150 euro genoemd. Wij 
adviseren om ook maximale bedragen behorend bij art. 2.2.c, d en e op te nemen in de 
Verordening. (5) 
 
E. Naast de doelgroep (met een inkomen van max. 120 % van de bijstandsnorm) zijn er ook 
mensen met een laag besteedbaar inkomen door schulden. Hoewel u deze groep via de 
hardheidsclausule per geval kunt beoordelen, adviseren wij u om te bezien of mensen met 
schulden door instanties als Westerbeek, Kwadraad, Humanitas of Schuldhulpmaatje kunnen 
worden aangemeld voor de stadspas, zodat de kinderen van deze mensen niet beperkt worden 
door de financiële positie van hun ouders. (6) Hierbij willen wij ook opmerken dat we de doelgroep 
missen die vanwege hoge zorgkosten een laag (onder 120 % van de bijstandsnorm) besteedbaar 
inkomen heeft, dit is een kans om ook voor kinderen uit die doelgroep meedoen mogelijk te maken. 
(7) 
 
F. Toelichting op Artikel 2d: 
Als scholen verplicht stellen om kinderen aan bepaalde zaken mee te laten doen, dan moet ons 
inziens niet de gemeente daarvoor betalen maar de school zelf, de school is dat verplicht. Zie o.a.  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/kosten-voor-
kind-in-voortgezet-onderwijs 
en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-de-
ouderbijdrage 
Wij adviseren u dit op te nemen in de toelichting op de Verordening. (8) 
 
 
De Goudse Cliëntenraad is geraadpleegd bij het tot stand komen van deze adviezen. Beide Raden 
zien uw reactie op onze opmerkingen en adviezen (tussen haakjes genummerd in de tekst) met 
belangstelling tegemoet en zoals gezegd kijken wij uit naar de beleidsregels en de nadere invulling 
van deze voorzieningen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
namens de Goudse Adviesraad Sociaal Domein: 
 
 
 
 
 
Anke Huisman-Mak (voorzitter) 
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