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De raad van de gemeente Ridderkerk; 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, 
nummer 151; 
 
gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; 
gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel g, en artikel 35 vijfde lid van de Wet werk en 
bijstand (WWB); 
overwegende dat het noodzakelijk is het kader van het gemeentelijk armoedebeleid inwoners van 
de gemeente te ondersteunen in de kosten van deelname aan sportieve, culturele en educatieve 
activiteiten, de kosten van schoolgaande kinderen en de kosten van chronisch zieken en 
gehandicapten; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen de  

 
VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE SAMENWERKINGSVERBAND 

RIDDERKERK EN ALBRANDSWAARD 2012 
 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 

1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden 
omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB) en de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

2. Rechthebbende:  
a. Inwoner van de gemeente van 18 jaar of ouder met de gezinsleden, die in de 

gemeente daadwerkelijk verblijf houden, waarvan het gezinsinkomen niet hoger is 
dan 110% van de voor de persoon of het gezin geldende bijstandsnorm en 
waarvan het vermogen niet hoger is dan het vrij te laten vermogen zoals vermeld 
is in artikel 34 van de Wet werk en bijstand (WWB)  

b. Kind: de bij de rechthebbende duurzaam inwonend eigen of stiefkind dat jonger is 
dan 18 jaar. 

c. Kinderen tot 18 jaar waarvan de ouder(s) of verzorger(s) een traject bij 
schuldhulpverlening/WSNP volgt en waarvan het besteedbaar gezinsinkomen niet 
meer bedraagt dan 90% van de voor hen geldende bijstandsnorm. 

3. Geen rechthebbende is de studerende vanaf 18 jaar die recht heeft op studiefinanciering 
WSF of WTOS. 

4. Gezinsinkomen: het totale netto inkomen van de aanvrager, partner en meerderjarige 
kinderen conform de bepalingen uit de Wet werk en bijstand (WWB). 

5. Tegemoetkoming: de uit het fonds te verstrekken bijdrage 
 
Artikel 2 Regels voor het aanvragen 
1. Een aanvraag ingevolge deze verordening wordt uiterlijk voor 1 april, volgend op het 

kalenderjaar waarop de vergoeding betrekking heeft, schriftelijk ingediend bij burgemeester en 
wethouders middels een door het bestuursorgaan vastgesteld aanvraagformulier. 

2. Een aanvraag wordt slechts in behandeling genomen als deze volledig is. 
3. Op de aanvraag wordt binnen 8 weken na ontvangst beslist. 
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4. De beslissing van burgemeester en wethouders op de aanvraag wordt, schriftelijk en met 
redenen omkleed kenbaar gemaakt aan de aanvrager. 

5. De vergoeding per rechthebbende kan niet worden overgedragen op een ander gezinslid. 
 
Artikel 3 Geen tegemoetkoming wordt verstrekt in de kosten: 
1. die verband houden met het reguliere onderwijs. 
2. die verband houden met activiteiten die gericht zijn op arbeidsre-integratie. 
3. die kunnen worden vergoed via een voorliggende voorziening. 
4. van een telefoon- of internetabonnement 
 
Artikel 4 De tegemoetkoming voor sport- en sociale activiteiten 
1. Tegemoetkoming in de kosten kan toegekend worden voor de volgende kostensoorten: 
Lidmaatschap of kosten van deelname aan: 
- Verenigingen/Clubs (Sport,Muziek,Toneel,Wandel,Scouting etc.) 
- Abonnementen; o.a. Bibliotheek, museum, zwembad, Cultureel jongerenpaspoort, Rotterdampas, 
dagblad, weekblad. 
- Cursus of lesgeld; particulier zwemonderwijs en andere cursussen (geen regulier onderwijs) 
- Ouderbijdrage peuterspeelzaal 
2.  De vergoeding bedraagt per rechthebbende per kalenderjaar:  

a. maximaal € 100 per volwassene van 18 jaar en ouder; 
c. voor bijkomende kosten die direct verband houden met een activiteit uit lid 1; € 50. 

 
Artikel 5 Tegemoetkoming participatie schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar  
1. Voor het rechthebbende schoolgaande kind van 4 tot 18 kan een bijdrage worden gegeven 

voor de schoolkosten die niet onder de WTOS c.q. WSF 2000 vallen ter hoogte van de 
tegemoetkoming is € 150 per rechthebbend kind per kalenderjaar en wordt verstrekt na het 
tonen van een recent bewijs van inschrijving bij een school. 

2. De hoogt van de vergoeding voor maatschappelijke participatie is € 200 en wordt verstrekt bij 
het tonen van een lidmaatschap van een vereniging of club (sport, muziek, scouting, zwemles) 

3. Voor direct bijkomende kosten genoemd onder artikel 5 lid 3 kan € 50 per rechthebbende per 
kalenderjaar worden verstrekt. Als er een betaling plaatsvindt van kosten genoemd in artikel 5 
lid 2, vindt de betaling van de bijkomende kosten automatisch plaats. 

 
Artikel 6 Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 
1. Aan de rechthebbende chronisch zieke of gehandicapte wordt een bijdrage gegeven voor 

bijkomende kosten die niet worden vergoed via een voorliggende voorziening. 
2. De hoogte van de vergoeding bedraagt € 100 per rechthebbende chronisch zieke of 

gehandicapte per jaar. 
3. Aantonen door het tonen van het betalingsbewijs van de wettelijke jaarlijkse eigen bijdrage van 

de zorgverzekering (als het bedrag van € 100 is bereikt kan er worden aangevraagd). 
 

Artikel 7 Hardheidsclausule, onvoorziene omstandigheden en onjuiste informatie 
1. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ten gunste van de rechthebbende 

afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot 
onbillijkheden van overwegende aard leidt. 

2. Het besluit tot verstrekking van de tegemoetkoming kan worden ingetrokken indien de 
aanvrager in het kader van de aanvraag onjuiste, verouderde of onvolledige gegevens heeft 
verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag 
heeft geleid.  

 
Artikel 8 Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 31 december 
2011. 
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Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening Maatschappelijke 
Participatie gemeente Ridderkerk 2009 ingetrokken. 
 
Ridderkerk, 23 februari 2012 
 
De raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
J.G. van Straalen                mw. A. Attema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAW/265/ 
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Toelichting  
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
Dit artikel bevat de begripsomschrijvingen en bevordert de inzichtelijkheid van de verordening. 
 
Artikel 2 Regels voor het aanvragen 
Dit artikel bevat de regels voor het aanvragen van een vergoeding op grond van deze verordening. 
Belangrijke regel in dit artikel is, dat de vergoeding niet kan worden overgedragen op een andere 
rechthebbende in het gezin. 
 
Artikel 3 Geen tegemoetkoming wordt verstrekt in de kosten 
De kosten die hier staan komen niet voor een tegemoetkoming in aanmerking. 
 
Artikel 4 De tegemoetkoming voor sport- en sociale activiteiten 
Dit artikel geeft aan voor welke kosten er een tegemoetkoming kan worden gegeven aan 
volwassenen vanaf 18 jaar en hoe hoog deze tegemoetkoming is. De kosten die zijn opgesomd 
zijn niet compleet. De kosten die vallen onder de begrippen komen in aanmerking voor vergoeding. 
De doelstelling is om de deelname van sociale activiteiten te bevorderen. Dit betreft geen 
“eenmalige activiteiten” zoals het bezoeken van een bioscoop of concert. De vergoeding voor 
kinderen tot 18 jaar is apart opgenomen in artikel 5 van deze verordening. De wetgever heeft 
hiervoor andere voorwaarden gesteld. 
 
Artikel 5 Tegemoetkoming participatie schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar 
Dit artikel geeft aan dat er een tegemoetkoming kan worden gegeven op twee terreinen; 
lid 1; voor bijkomende kosten van schoolgaande kinderen die niet elders worden vergoed, te 
denken valt aan 
de aanschaf of reparatie van een fiets, aanschaf van regenpak, schooltas, tekendoos, kosten van 
schoolreisje, “vrijwillige” bijdrage schoolfonds e.d. worden vergoed. Een bewijs van inschrijving bij 
een school is voldoen om de tegemoetkoming als rechthebbende te krijgen. 
Lid 2; Vanaf 1 januari 2012 is er in artikel 35 lid 5 WWB opgenomen dat er een tegemoetkoming 
mogelijk is  voor een schoolgaand ten laste komend kind van een rechthebbende, voor de kosten 
van maatschappelijke participatie, zonder dat wordt nagegaan of ten behoeve van dat kind die 
kosten ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn of gemaakt zijn. Conform artikel 35 vijfde lid WWB wordt 
de vergoeding verstrekt zonder dat opgave van de kosten nodig is. Er is gekozen voor een 
vergoeding in geld en niet in natura omdat de tegemoetkoming niet kostendekkend is. Om te 
waarborgen dat de kosten daadwerkelijk gebruik worden voor het kind wordt er wel gevraagd naar 
een lidmaatschap van club of vereniging. Het doel is maatschappelijke participatie, individuele 
activiteiten vallen hier niet onder (abonnementen, bioscoop, theater e.d.) 
Als er een lidmaatschap van een club of vereniging is aangetoond worden de bijkomende kosten 
automatisch uitgekeerd. 
 
Artikel 6 Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 
Handicaps en chronische ziekten kunnen fysiek, verstandelijk of psychisch van aard zijn. De 
medische kosten stijgen flink in 2012. De chronisch zieke of gehandicapte kan door deze 
tegemoetkoming de eigen bijdrage van de medische kosten gedeeltelijk opvangen. Er is gekozen 
om als bewijs de volledige wettelijke eigen bijdrage zorgverzekering op te vragen. Dit geeft aan dat 
de persoon regelmatig medisch zorg nodig heeft. 
Op een ander gebied is er ook de Wtcg; een regeling voor chronisch zieken die kan variëren van 
een vergoeding van € 153 tot € 510. Deze regeling voorziet voor een grote groep in een extra 
bijdrage. 
Er is een grote groep die wel de maximale wettelijke eigen bijdrage zorgverzekering moet betalen 
en niet in aanmerking komt voor de Wtcg. Deze groep kan worden bereikt via deze regeling. 
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Het is tevens een bijdrage voor kosten die niet meer worden vergoed via de zorgverzekering en 
ook niet via de bijzondere bijstand. 
 
Artikel 7 Hardheidsclausule, onvoorziene omstandigheden en onjuiste inlichtingen 
Dit artikel geeft de mogelijkheid om te individualiseren als er sprake is van een situatie waarin niet 
is voorzien en die leidt tot een onredelijk besluit.  
 
Artikel 8 Inwerkingtreding  
Geen nadere toelichting nodig. 
 
 
 


