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1 SO Subsidie stichting Leergeld 2022 en afrekening subsidie 2020 
 
Toelichting: 
De Stichting Leergeld Goirle en Riel (hierna te noemen de stichting) 
heeft als doel te voorkomen dat kinderen in Goirle en Riel door 
financiële problemen van hun ouders en/of verzorgers, buiten de 
boot vallen. Kinderen moeten niet alleen op school mee kunnen 
doen aan activiteiten, zoals een schoolreisje, maar ook aan 
buitenschoolse activiteiten kunnen deelnemen, zoals sport, 
muziek, kindervakantiewerk, leren zwemmen en nog veel meer. De 
doelstelling van de stichting komt overeen met het gemeentelijke 
beleid t.a.v. kinderen. De stichting heeft over 2020 € 45.000,00 
subsidie ontvangen. In 2019 is besloten er een meerjarige subsidie 
van te maken. De stichting heeft nu het jaarverslag 2020 
ingeleverd en vraagt voor 2022 opnieuw subsidie aan. 
 
Besluit:  
1. De subsidie Stichting Leergeld Goirle en Riel voor 2020 vast te 
stellen op € 45.000,00 
2. Aan de Stichting Leergeld Goirle en Riel voor 2022 een subsidie 
toe te kennen van € 45.000,00 
 

2 MDV Inzet extra ondersteuning ondernemers 
 
Toelichting: 
De coronacrisis treft veel ondernemers die in onze gemeente 
wonen. De lockdown, die veel sectoren van de economie raakt, is 
verlengd. Algemeen wordt aangenomen dat zodra de lockdown 
versoepeld wordt en parallel daaraan de economische 
steunpakketten worden afgebouwd veel ondernemers alsnog in de 
problemen gaan komen. De eerste indringende verzoeken om 
advies hebben ons inmiddels bereikt. Ook die 
inwoners/ondernemers willen wij zo goed mogelijk helpen. 
Hiervoor willen we specifieke kennis inkopen. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met inzet via het IMK van enkele 
specifieke adviesinstrumenten voor ondernemers en 
ZZP’ers die getroffen zijn door de coronacrisis. 

2. De kosten voor voorlopig maximaal 17 adviezen te 
dekken uit de extra middelen die de gemeente ontvangt 
om de consequenties van de coronacrisis op te vangen. 
 

 


