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Geacht college, 

 

Op 11 oktober jl. zijn wij door uw beleidsambtenaar geraadpleegd over het functioneren van de huidige 

Geld-Terug-Regeling van de gemeente Gouda.  

 

Wij hebben in dit overleg een aantal adviezen gegeven, die aansluiten op ons eerder uitgebrachte 

advies over de reductieregeling van 17 oktober 2005, en welk nog steeds onverkort van kracht is 

omdat uw college tot nu toe geen van onze voorstellen daaruit heeft overgenomen. 

 

In deze brief willen wij het belang van onze adviezen die wij in het overleg van 11 oktober wederom 

naar voren hebben gebracht, wederom benadrukken, zodat ze meegenomen kunnen worden in uw 

afwegingen ten aanzien van de herzieningen van de Geld-Terug-Regeling (GTR) in 2007. 

 

Op de eerste plaats is de Adviesraad nog steeds van mening dat de Geld-Terug-Regeling in principe 

betuttelend is. De GTR is bedoeld om de deelname aan het maatschappelijk leven te bevorderen, en 

de invulling hiervan kan per individu verschillend zijn. In de GTR worden echter limitatief een aantal 

activiteiten beschreven waar de korting voor geldt, zodat de keuzevrijheid van mensen sterk wordt 

beperkt. Bovendien zijn er doelgroepen, zoals in de GGZ en de VG-sector, die vanwege hun 

beperkingen niet deel kunnen nemen aan de voorgeschreven activiteiten van de GTR, maar wel 

andersoortige activiteiten kunnen ondernemen op het gebied van vrijetijdsbesteding.  

Daarom adviseert de Adviesraad het budget van 100 euro als een forfaitaire vergoeding te 

verstrekken, zodat de mensen die een beroep moeten doen op de regeling, zelf kunnen bepalen aan 

welke maatschappelijke activiteit zij de vergoeding zouden willen besteden. De uitvoeringskosten 

zouden dan bovendien veel lager kunnen uitkomen zodat het beschikbare budget uitsluitend en alleen 

ten goede aan de mensen komt voor wie het daadwerkelijk bedoeld is. 

 

Dat brengt ons meteen op ons tweede punt: wij willen graag inzicht in de verdeling van het budget voor 

de GTR. Welk deel gaat op aan uitvoeringskosten, en hoeveel van het budget komt ten goede aan de 

doelgroep? 
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Op de derde plaats is de Adviesraad van mening dat de inkomensnormen om voor de GTR in 

aanmerking te komen, verruimd moeten worden voor de doelgroep mensen met beperkingen. Zeker 

gezien het feit dat in 2006 sprake is van onderbenutting van het GTR-budget.  

Dit kan op twee manieren. Een eerste mogelijkheid is dat bij het vaststellen van het inkomen rekening 

gehouden wordt met het gegeven dat mensen met een beperking een belangrijk deel van hun inkomen 

kwijt zijn aan extra kosten vanwege hun ziekte of beperkingen (eigen bijdragen Wvg, Awbz en 

zorgverzekering, hulpmiddelen, communicatiekosten, elektriciteitskosten, etc.). Deze extra kosten 

zouden eerst in mindering moeten worden gebracht op hun inkomen alvorens het inkomen vast te 

stellen in het kader van deze regeling. 

 

Een tweede mogelijkheid is om de inkomensgrens voor de groep mensen met beperkingen te 

verhogen naar 125 of 130% van de bijstandsnorm. Het voordeel van dit voorstel t.o.v. de vorige is dat 

dit tevens  minder uitvoeringskosten met zich mee brengt.  

 

De Adviesraad heeft in haar advies van 17 oktober 2005 voorgesteld het GTR-pakket uit te breiden 

met een internetabonnement voor mensen met een beperking. Wij zijn blij te vernemen dat het college 

voornemens is dit advies voor 2007 over te nemen. 

 

Tot slot willen wij graag weten of het gewijzigde voorstel Geld-Terug-Regeling ter besluitvorming wordt 

voorgelegd aan de gemeenteraad, omdat wij in dat geval willen inspreken in de betrokken 

raadscommissievergadering.  

 

Wij zien uw reactie op onze adviezen met belangstelling tegemoet. 

 

 

Hoogachtend, 

namens de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking, 

 

 

 

 

 

Drs. C.M. Weller- Steijn 

secretaris 

 

 

 

 
C.c.  Tanja van Lit, gemeente Gouda 
 


