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Aan:  het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda 

per mail 
 

 
Betreft: ongevraagd advies Rotterdampas 

 
 

Gouda, 26 november 2018 
 

 
Geacht College,   

 

Nu de Geld Terug Regeling (GTR) inmiddels een ruime periode niet meer wordt gebruikt 
wordt het de Goudse Cliëntenraad steeds duidelijker dat de invoering van de 

Rotterdampas als vervanging van de GTR een aantal ongewenste gevolgen heeft. Wil de 
Rotterdampas het beoogde effect hebben dan dienen deze bijgesteld te worden, reden 

waarom wij u dit advies sturen. 
 

Beoogd doel wordt onvoldoende bereikt 
Zowel de GTR als de Rotterdampas zijn in het leven geroepen in het kader van het 

Armoedebeleid, met als doel dat ook mensen die een laag inkomen hebben, kunnen 

deelnemen aan o.a. culturele en sportieve activiteiten. Dat is zeer gewenst omdat steeds 
opnieuw blijkt dat mensen met een kleine portemonnee in een isolement terecht komen 

omdat hun gehele inkomen opgaat aan vaste lasten, voeding en kleding.  
 

Eenzaamheid is een reëel gevaar als men geen geld heeft om ‘buiten de deur’ te 
besteden. Het netwerk krimpt waardoor bij verlies van gezondheid of werk kansen op 

herstel automatisch kleiner zijn. Eén van de gevolgen is dat er eerder een beroep op de 
overheid moet worden gedaan voor ondersteuning. En dat is iets wat indruist tegen het 

Goudse beleid dat iedereen vooral het eigen netwerk moet benutten.  

 
Wij krijgen meerdere signalen dat eerdere GTRgebruikers afhaken bij de Rotterdampas 

en ook niet meer deelnemen aan activiteiten omdat het aanbod onvoldoende is en slecht 
passend is. Het gaat daarbij met name om chronisch zieken en ouderen. In beide 

doelgroepen komen grote aantallen mensen voor die een laag (besteedbaar) inkomen 
hebben. 

 
Verschil GTR en Rotterdampas: beperkte mogelijkheden 

Voor een deel zijn de activiteiten waaraan met korting kon worden deelgenomen via de 

GTR weer opgenomen in de Rotterdampas, maar uitbreiding ervan is zeer gewenst.  
In de bijlage is te zien welke mogelijkheden in de GTR bestonden. In de Rotterdampas 

zijn momenteel (november 2018) slechts 12 Goudse acties1 opgenomen, wat een 
aanzienlijke achteruitgang is. Weliswaar zijn er vele activiteiten elders, maar iemand die 

weinig geld heeft profiteert daar nauwelijks of niet van: zo iemand heeft doorgaans te 
weinig geld om te reizen. 

                                          
1 Afgezien van de mogelijkheden binnen het Jeugdtegoed 
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Advies 1 
De GCR adviseert u om sneller werk te maken van uitbreiding van activiteiten in Gouda 

zodat de Rotterdampas beter beantwoordt aan het doel om iedere Gouwenaar te laten 

participeren. 
 

Verschil GTR en Rotterdampas: beperkte keuzevrijheid 
Waar de Rotterdampas gebruikt kan worden door elke Goudse inwoner, was de GTR 

specifiek bedoeld voor bepaalde doelgroepen met een laag inkomen namelijk ouderen, 
mensen met een chronische ziekte of handicap en kinderen tot en met 17 jaar. Men kon 

€ 100 vrij besteden aan één of meerdere activiteiten, lidmaatschappen, entreegelden of 
abonnementen.  

Dat betekende in de praktijk dat bijvoorbeeld iemand met een chronische aandoening 
ervoor koos om regelmatig –gratis- te gaan zwemmen, hetgeen de gezondheid ten goede 

kwam. Dat is met de Rotterdampas  onmogelijk geworden met als gevolg dat er niet 

meer wordt gezwommen.  
Anderen konden een complete cursus betalen, of een groot deel van de contributie van 

bijvoorbeeld een koor of een internetabonnement.  
Kortom, er was een bedrag ter vrije besteding wat op zeer diverse wijze, passend bij de 

persoon, werd ingezet. Daardoor kwam men ‘onder de mensen’ en participeerde 
daadwerkelijk, wat ten goede kwam aan het geestelijk en lichamelijk welzijn. 

 
Met de invoering van de Rotterdampas, waarbij het tegoed is verdwenen2, vallen de 

groepen die met behulp van de GTR konden participeren nu voor een aanzienlijk deel 

buiten de boot. Dit kan niet de bedoeling zijn gezien het gemeentelijk beleid dat gericht 
is op meedoen en participatie van juist de kwetsbaarste groepen. 

 
Advies 2 

Neem voor de gebruikers van de Rotterdampas die een inkomen hebben tot 120% van 
het minimum alsnog een mogelijkheid op om tot een vastgesteld bedrag ‘vrij’ te 

besteden aan culturele, sportieve en recreatieve activiteiten die niet in de Rotterdampas 
zijn opgenomen maar waaraan wel behoefte bestaat. 

 

Uitbreiding aanbod 
Het verbaast de GCR dat het aanbod in Gouda (nog steeds) zo minimaal is. Het verbaast 

ons nog sterker dat binnen de 12 acties die momenteel gelden slechts een minimaal 
aantal organisaties is vertegenwoordigd vanuit de Goudse instellingen en organisaties die 

gemeentelijke bijdragen ontvangen of een overeenkomst met de gemeente hebben. Om 
slechts één voorbeeld te noemen: met name het ontbreken van de Tobbe (voor 

volwassenen) is een groot gemis. Met eerder genoemd voorbeeld is al geïllustreerd welke 
gevolgen het ontbreken van zwemmogelijkheden heeft.  

 

Advies 3 
Neem in overeenkomsten en subsidiebeschikkingen voor daartoe geëigende instellingen 

of organisaties op dat de ontvanger wederkerig gehouden is om in samenspraak met de 
gemeente tot een passend aanbod te komen voor (Goudse) houders van de 

Rotterdampas. 
 

Wij zien uit naar uw reactie op ons advies. 
Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Anke Huisman-Mak 
voorzitter Goudse Cliëntenraad 

                                          
2 Positieve uitzondering is het Jeugdtegoed wat wel is opgenomen in de Rotterdampas 
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Activiteiten GTR 2017: 

 

1. Dansscholen 

2. Jongerensociëteiten in Gouda 

3. Koren in Gouda 

4. Museumjaarkaart 

5. Museumkaartjes 

6. Muziekverenigingen 

7. Goudse Popschool 

8. Openbare bibliotheek Gouda 

9. Schouwburg Gouda 

10. Jeugdtheaterhuis in Gouda 

11. Scouting in Gouda 

12. Sportvereniging en sportclubs 

13. Teken- en schilderclubs in Gouda 

14. Toneelgroepen in Gouda 

15. Volksuniversiteit in Gouda 

16. Zwembaden in Gouda 

17. Filmhuis Gouda 

18. Kunstuitleen Gouda 

19. Lidmaatschap vereniging in kader van 

kunst en cultuur 

20. Peuterspeelzalen in Gouda 

21. Gehandicaptenorganisatie 

22. Consumentenorganisatie 

23. Ouderenorganisatie 

24. Speeltuinvereniging in Gouda 

25. Hobbyvereniging in Gouda 

26. Jeugdtheaterhuis 

27. Cultureel Jongeren Paspoort (CJP 

28. Evenementen in Midden-Holland 

29. Buurt-/wijkvereniging in Gouda 

30. Buurthuizen 

31. Internetabonnement 

32. Speel-o-theek 

33. Schoolreisjes en – excursies ook buiten 

de regio 

34. (Schriftelijke) cursussen niet gericht op 

arbeidsparticipatie ook buiten de regio 

35. Kindervakantieweek ook buiten de regio 

36. Pretparken/dierentuin;. 

37. Bioscoop in Gouda 

38. Één abonnement op een dagblad per 

huishouden 

39. Concerten 

40. Cursussen via Kunstpuntpunt Gouda 

41. Abonnement kunstijsbaan Gouda 

42. Materialen: 

43. Bijdrage instrumentenfonds via 

Kunstpunt Gouda 

44. Bijdrage instrumentenfonds muziekschool 

45. Materiaal-/ kledingkosten verbonden met 

de activiteit of het lidmaatschap 

 

 

Aanbod nov 2018 (excl Jeugdpakket): 

 

1. Schouwburg (tijd. aanbieding) 

2. Sasafit 

3. Monkey town 

4. Pannenkoe 

5. Sportclub Akabbouz 

6. Gymnastiekvereniging Excelsior 

7. G.L.T.B. Be Quick 

8. Petanque vereniging Gouda 

9. GLTC Ad Astra 

10. Museum Gouda 

11. Bibliotheek Gouda 

12. Italtaal 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

mailto:info@goudseclientenraad.nl

