
 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                     

 
 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten Minima beleid 2016 -2017 
Het Platform Minima is in Ridderkerk een adviesraad van de gemeente die bestaat uit 

ervaringsdeskundigen die weten hoe de praktijk voor de groep mensen met een laag inkomen werkt. 

Deze ervaringsdeskundigen die vanuit hun werkervaring zoals schuldhulpverlening, maatschappelijke 

dienstverlening of zelf een laag inkomen hebben, kunnen aansturen op een goed en gezond 

minimabeleid binnen Ridderkerk. Samen hebben we een aantal richtlijnen ontwikkeld waar de 

komende jaren aandacht aan besteed zal moeten worden binnen de gemeente. 
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Crisisopvang Ridderkerk 
 
Er komt steeds meer vraag naar tijdelijke opvang. Mensen die uit huis worden gezet door 
financiële problemen, jongeren met complexe thuissituaties, relationele problemen waarbij op 
korte termijn een huis gezocht moet worden. Er zijn veel situaties waarin vaak voor kortere tijd 
een woonplek nodig is. Op korte termijn een woonplek vinden vereist een urgentieverklaring. Om 
aan een urgentie te moeten voldoen is al lastig. De verordening geeft aan dat in onduidelijke 
situaties alleen het college een urgentie verklaring kan geven. Maar wanneer is het urgent. Eerste 
stap is je melden bij de daklozenopvang in Rotterdam. Maar wat als iemand daar niet naar toe wil. 
De situatie is daar ook echt niet fijn. Zwervers, junks en psychiatrische patiënten komen daar ook. 
Je spullen worden gestolen terwijl je slaapt.  En wat als je verder geen vangnet hebt. Dan prefereer 
je de auto als slaapplek. 
En dan ben je dus niet meer urgent. (weigering daklozenopvang). 
Een absurde situatie die in een ‘rijke’ gemeente als Ridderkerk niet moet kunnen. 
We moeten zorgen dat we een eigen opvang hebben waar mensen tijdelijk (max 3 maanden) 
kunnen verblijven. Ondertussen kan hulpverlening  samen met Woonvisie een oplossing zoeken of 
komt er uiteindelijk vanzelf een oplossing. 
Samen met Woonvisie, Gemeente, Kerken en Hulpverlening en Bedrijfsleven moet  een oplossing  
komen. Een leegstaand gebouw ombouwen tot een wooncomplex met bijvoorbeeld 6 
appartementen met 1 of 2 kamers voor tijdelijke opvang. 
 
Advies: 
Noodopvang voor crisissituaties. Maximaal voor 3 maanden. Bouw een leegstaand 
gebouw om tot crisisopvang. Doe dit samen met gemeente, kerken, hulpverlening en 
bedrijfsleven. 
Maak met elkaar een plan en zorg dat dit in Ridderkerk goed geregeld wordt. Dit ontlast 
de gemeente, woonvisie, hulpverlening en VOORAL degene die in een crisissituatie zit. 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
René is een een wat zwakker begaafde man die in een koophuis woont. Jarenlang heeft zijn moeder 
zijn administratie gedaan en daarna zijn vrouw (inmiddels ex vrouw) Hij werkt als chauffeur en het 
ging mis toen zowel zijn ex vrouw als moeder de administratie niet meer  voor hem deden. De post 
opende hij niet meer en gooide het gewoon weg. Er was geen zicht op van buitenaf dat het fout 

dreigde te gaan. Op een dag kwam hij voor een gesloten deur te staan. De bank had beslag gelegd 
op het huis. In plaats van overleg is het gewoon een feit. Na een aantal dagen doorgebracht te 
hebben in zijn auto zoekt hij hulp. Een vriendin ontfermt zich over hem maar al met al duurt het nog 
9 maanden voordat hij een woning heeft. In de tussentijd slaapt in zijn vrachtauto. Het hele traject is 
een groot leerproces. Urgentieverklaring krijgt hij niet omdat hij niet bij de daklozenopvang in 
Rotterdam wil slapen. Heel terecht want de kans dat hij daar in ongewenste situaties terechtkomt is 
groot. Maatwerk is dit geval wel noodzakelijk. En ook hier kan een uitzondering gemaakt worden. 
Deze meneer zou geholpen zijn geweest met een tijdelijke plek waar hulpverlening zijn situatie in 
kaart kan brengen en een oplossing gezocht kan worden.  
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
1. 



 

Ridderkerkpas 
 

 

De Ridderkerkpas is nu ontwikkeld voor inwoners met een participatie uitkering die 

geregistreerd zijn bij de gemeente Ridderkerk. Niet hierin meegenomen zijn mensen met een 

laag inkomen uit werk, of een uitkering anders dan een participatie uitkering. Om ook deze 

mensen tegemoet te komen willen we dat de pas uitgebreid wordt met deze groep mensen. 

Dus voor alle mensen met een laag inkomen tot 110%. Ook uit werk, of andere uitkering dan 

Participatie uitkering.  Ook gebruik van de pas voor kinderen van 0-4 kan worden overwogen. 

Hierdoor kunnen kleine kinderen ook op babyzwemmen, peutersport enz. 

 

Advies: 

Uitbreiding Ridderkerkpas voor alle mensen met een laag inkomen tot 110%. Betere 

informatievoorziening mbt gebruik Ridderkerkpas. En geef ook kinderen van 0-4 jaar een 

vergoeding via de ridderkerkpas voor sportactiviteiten enz. 

 

Aanvraag kwijtschelding gemeentebelasting minima 
 

 

Nog steeds moet er een enorme hoeveelheid informatie ingeleverd worden bij de gemeente 

als er kwijtschelding wordt aangevraagd. Indien je in alle categorieën valt gaat het om wel 16 

stuks. 

  

Advies: 

Inwoners die geregistreerd staan met een participatie uitkering krijgen automatisch 

kwijtschelding Heb je een andere uitkering of werk uit inkomen tot 110% is het voldoende als 

mensen een kopie indienen van een bankafschrift (2 maanden)  en aan de hand waarvan 

bepaald kan worden of men in aanmerking komt voor kwijtschelding. 

 

Meer individuele begeleiding bij mensen met een laag 
inkomen en psychische problemen. 
 
 
We zien in de groep uitkeringsgerechtigden veel mensen met psychische en lichamelijke 
klachten. Vaak is het een het gevolg van het ander. Wel houdt dit veel mensen tegen zich 
verder te ontwikkelen. Zijn ze eenmaal geplaatst bv voor vrijwilligerswerk lopen ze vaak 
door psychische klachten of door problemen mbt alcohol vast. De enige manier om dit 
tegen te gaan is meer insteken op een intensieve begeleiding die bestaat uit een plan van 
aanpak en samenwerking tussen coach, de klantmananagers, en het 
werk/vrijwilligerstraject. Dus een compleet plan VOORAF. Zorg dat er voldoende 
begeleiding is als mensen uit bv een ontwenningskliniek komen 
 
Advies: 
Plan van aanpak voor inwoners met een  participatie uitkering en psychische problemen. 
Intensieve samenwerking tussen coach, klantmanager en werk/vrijwilligerstraject. En 
zorg voor voldoende begeleiding thuis na afronding hulpverleningstraject. 
 
 
 
2. 



 
Jongerenproblematiek binnen Ridderkerk 
 
 
 
 
Zoals bekend is het percentage jongeren die van school af zijn en zonder werk zitten 
binnen Ridderkerk hoger dan het landelijke gemiddelde (1,64 in Ridderkerk tegen  
1,21 % landelijk). Dit zijn de toekomstige minima van Ridderkerk. Vaak zien we dat de 
thuissituatie te wensen overlaat en dat ouders zelf ook een lage of geen opleiding hebben. 
Laat deze jongeren, die ook vaak overlast geven, als ze een uitkering krijgen van de 
gemeente verplicht vrijwilligerswerk hiervoor doen. Weigeren ze of komen ze niet 
opdagen dan korten op de uitkering. Ook belangrijk is om ze meer in een omgeving te 
brengen waar wel kansen liggen. Door ze in contact te brengen/koppelen met succesvolle 
jongeren vanuit een hogere opleidingssituatie. De jongerenraad zou hier bijvoorbeeld 
een goed voorbeeld in kunnen geven door in gesprek te gaan met deze jongeren en ze 
binnen de jeugdraad een plek te geven . De jongerenwerker kan in dit geval als 
doorverwijzer werken. 
 
Ook is de houding op veel scholen teveel die van een 6jes cultuur. Wees ergens trots op en 
ga ergens voor. Een 7 is beter dan een 6 en een 8 is nog veel beter en waarom VMBO 
adviseren als hij/zij ook Havo kan doen maar wat harder moet leren.  Afstromen is altijd 
makkelijker als opstromen dus begin HOOG.  Laat voorbeelden zien van wat je NIET wilt 
worden. En vooral wat wel. Algemeen gevoel dat je eruit springt!! En goed kan zijn. 
Werkhouding en je inzetten begint bij de ouders en bij de scholen. De gemeente kan in dit 
geval de jongeren (ook de nu bekend staande jongeren met problematiek) in dit geval bij 
uitkering verplicht vrijwilligerswerk laten doen en in geval van weigering de kraan 
dichtdraaien. 
 
Advies: 
Koppel een probleemjongere (waarschijnlijk toekomstig minima) aan een succesvolle 
jongere en laat die als voorbeeld dienen. De jongerenraad zou hier een goede rol in 
kunnen spelen. Zo zouden de jongeren ook meer binding op een positieve manier krijgen 
met de gemeente. En maak een project van de probleemjongeren en laat ze 
vrijwilligerswerk doen. Geef evt een vergoeding hiervoor die ze kunnen verdienen ipv 
een uitkering te geven. 
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Alleenstaande ouder met kinderen boven de 21 en 
mensen met een inwonende in huis. 

 
De situatie voor alleenstaande ouders met kinderen boven de 21 is enorm veranderd. 
Door de kostendelersnorm worden ouders gekort op de uitkering. Dit betekent dat er 
gemiddeld 200 euro minder aan inkomsten zijn. Veel ouders vinden het lastig om deze 
kinderen te laten meebetalen voor de inkomstenvermindering. Of kinderen weigeren dit 
gewoonweg. 
Hierdoor komen er achterstanden in huur, gas en licht enz. De informatie over dit 
onderwerp moet veel uitgebreider zijn zodat dit ook een bespreekbaar onderwerp wordt. 
Hetzelfde geldt voor mensen die bv een ouder in huis nemen en hierdoor gekort worden. 
Er kan vanuit de gemeente gekeken worden of er situaties zijn waarbij mensen 
gecompenseerd kunnen worden. Omdat het belang groter is dan het korten en als 
hiermee voorkomen wordt dat mensen  in de financiële problemen komen is dat 
meegenomen. Je zou ook kunnen denken aan mensen die bijvoorbeeld een vluchteling in 
huis willen nemen of iemand die in een crisissituatie zit en geen woning heeft. 
 
Advies: 
Meer informatieverstrekking mbt kostendelersnorm en kinderen boven de 21. 
Maak het onderwerp bespreekbaar zodat er deze ouders hulp kunnen vragen en krijgen 
hierbij. 
Maak een vergoeding mogelijk/kwijtschelding kostendelersnorm als mensen bereidt zijn 
ouders in huis te nemen of een statushouder  in huis willen nemen of bv iemand die in een 
crisissituatie zit. 
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