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bijlage(n) :  Ridderkerk, 19  januari 2009  
    
Onderwerp:stand van zaken actiepunten nota Armoedebestrijding  
 
Geachte leden van de Gemeenteraad, 
 
Eind februari 2008 hebt u de nota Armoedebestrijding vastgesteld. Met deze brief informeren wij u 
– zoals toegezegd - over de stand van zaken van de beschreven actiepunten in deze nota.  
Regelmatig staat het onderwerp Armoedebestrijding op de agenda’s van platforms en organisaties. 
In het eerste kwartaal worden de resultaten besproken en geëvalueerd met de partners. Mogelijke 
verbeterpunten kunnen uiteraard onderdeel worden van bestaand beleid. 
Het onderzoek naar de inkomenspositie van minima in Ridderkerk over 2008 is gepland in het 
tweede kwartaal van 2009.  
 
Actiepunt 1 Vergroten bereik en gebruik inkomensondersteunende maatregelen  
Aanvraagprocedure  
Het vereenvoudigen van de aanvraagformulieren is een doorlopend proces. In de afgelopen 
maanden zijn het Klantenplatform en ambtenaren betrokken. Het aanvraagformulier voor 
belastingkwijtschelding bijvoorbeeld, is in samenwerking met het Klantenplatform en ambtenaren 
van de afdeling gemeentelijke belasting doorgenomen en aangepast. Dit onderdeel sluit aan bij het 
gezamenlijke traject van de BAR gemeenten om de administratieve lasten van de burgers en 
bedrijven te verlichten.  
Het versnellen van de aanvraagprocedure is praktijk geworden met het Snelloket. Dit loket is 
bedoeld voor inwoners van Ridderkerk waarvan de gegevens reeds bekend zijn bij de gemeente 
(WWB aanvraag of aanvraag voorziening). Volgens het (concept) Rapport Doorlichting en 
maatregelenplan administratieve Lasten Ridderkerk is het Snelloket succesvol. Het aantal 
bewijsstukken is verminderd, de doorlooptijd is teruggebracht en cliënten zijn volgens dit rapport 
tevreden.  
Het verstrekken van gratis antwoordenveloppen is direct na het ronde tafelgesprek over armoede 
gerealiseerd.  
 
Communicatie aanvraagprocedure 
Afgelopen jaar is meer ingezet op de communicatie over de inkomensondersteunende 
voorzieningen. Communicatie via de gemeentelijke kanalen (internet, Gemeentepagina in de 
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Combinatie) en communicatie via het direct aanschrijven van de doelgroep, of aanschrijven van 
organisaties die de belangen behartigen van de doelgroepen.  
Tegelijkertijd is gewerkt aan het optimaliseren van de gemeentelijke internetsite. Momenteel wordt 
de laatste hand gelegd aan de aanpassingen van de gemeentelijke website. Diverse onderwerpen 
rondom het onderwerp Inkomen ( gemeentelijke formulieren, voorzieningen, links naar andere 
relevante informatiesites etc.) worden op toegankelijke wijze de inwoner aangeboden. De site is 
ook bedoeld voor betere communicatie naar de partners.  
De mogelijkheden voor een eventuele Nieuwsbrief voor de Minima wordt meegenomen in de 
ontwikkelingen van de bestandskoppeling  
Tegelijkertijd is de huis aan huis verspreide gemeentegids uitgebreid met een compact 
herschreven versie van het Huishoudboekje. Het huishoudboekje zelf is actief verspreid via onze 
partners, o.a. de SWOR, IDB e.d. Op verschillende plekken binnen en buiten de gemeente 
(Sociaal Raadsvrouw, SRS, etc) worden informatieformulieren uitgereikt. Met deze formulieren 
kunnen inwoners aangeven dat zij geïnformeerd willen worden over de inkomensondersteunende 
maatregelen. Dit formulier is tevens opgenomen in de gemeentegids. Hierdoor bereiken we meer 
mensen uit de doelgroep. 
 
Formulieren Brigade  
Voor de Formulierenbrigade hebben inmiddels een aantal kandidaten een opleiding tot Formulieren 
Brigadier afgerond. Een kandidaat heeft een baan gevonden tijdens de opleiding.  
Met de vier overgebleven kandidaten is gestart met het tweede onderdeel van het traject; de 
stageperiode. Hoewel er nog geen sprake is van een officiële start als Brigadier is het traject reeds 
succesvol te noemen. Het enthousiasme en inzet van de kandidaten en de begeleiding zijn 
redenen hiervoor. Op een later moment wordt, wellicht in samenhang met de actie 
Thuisadministratie van de Swor, de publiciteit gezocht.  
 
Naar de organisaties toe; onze partners  
De communicatie naar de verschillende partners is geïntensiveerd. Kerken, huisartsen, 
fysiotherapeuten, SRS, scholen, verschillende (hulp)instanties (waaronder AMW, 
Vluchtelingenwerk, SWOR, Voedselbank, Schuldhulpverlening etc.) worden regelmatig schriftelijk 
en mondeling geïnformeerd en weten de gemeente zelf ook beter te bereiken. Uitgangspunt hierbij 
is dat de partners beter op de hoogte zijn van de doelgroep dan de gemeente zelf. Met een aantal 
partners hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt, maar het is duidelijk dat dit een 
ontwikkelpunt blijft.  
In de eerste maanden van 2009 wordt een eerste start gemaakt met het breed informeren van de 
voorzieningen op wijkniveau. Vanuit de gemeentelijke verplichting op handhaving van regelgeving 
(WWB) is de actie ´De Klant in Beeld´ gestart. Handhaving van de regelgeving is, evenals het 
voorkomen van misstanden en het informeren over diverse voorzieningen (waaronder 
inkomensondersteunende maatregelen) onderdeel van de integrale aanpak. Consulenten nemen 
tijdens de (vrijwillige) huisbezoeken informatiemateriaal mee en kunnen in overleg met de bewoner 
vragen uitzetten binnen de gemeente of bij externe organisaties.  
 
Bestandskoppeling  
Met een ICT-bedrijf zijn gesprekken gevoerd over een recent ontwikkelde applicatie 
Armoedebestrijding. Deze applicatie ondersteunt het uit te voeren armoedebeleid. Deze applicatie 
is in 2008 in gebruik genomen bij een aantal gemeenten. De tot nu toe bekende resultaten 
stemmen tot tevredenheid.  
Dit ICT-bedrijf heeft een samenwerkingsverband met Kwiz (onderzoek naar de inkomenspositie 
van de minima in Ridderkerk 2005). Vanuit overwegingen van efficiëntie is deze samenwerking met 
Liaan en Kwiz interessant voor de gemeente Ridderkerk. De gegevens van Kwiz over 2008 kunnen 
straks als basis dienen voor de applicatie Armoedebestrijding. Tegelijkertijd kunnen deze 
gegevens, binnen de kaders van de privacy wetgeving, weer ingezet worden bij andere 
gemeentelijke afdelingen (kwijtschelding belastingdienst, aanvraag Rotterdampas etc. ).  
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In januari vinden de laatste gesprekken plaats met Kwiz over de uit te voeren opdracht in 
combinatie met de mogelijke start van de applicatie Armoedebestrijding. Na januari begint het 
onderzoek, waarvan we de resultaten na circa 3 maanden kunnen verwachten. 
 
Actiepunt 3 Risicogroepen 
In de nota is aangegeven dat het in beeld brengen van risicogroepen een specifieke aanpak 
vereist. Ingezet wordt op integrale samenwerking en preventie. Hierbij zijn twee actiepunten 
genoemd; Uitbreiding overlegstructuur en Jongeren.  
 
Uitbreiding overlegstructuur 
Zorgstructuur  
De zorgstructuur binnen de gemeente Ridderkerk ontwikkelt zich steeds verder. Inzet is dat 
signalen van diverse problematiek eerder opgepakt en adequaat uitgezet worden bij de deskundige 
instanties. Onder andere daarvoor is bij de begroting 2009 door u geld beschikbaar gesteld voor 
een zorgcoördinator van de GGD die zorgt dat signalen worden opgepakt door de 
verantwoordelijke organisatie. Doel daarvan is om in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te kunnen 
bieden.  
Het vraagt aandacht dat de verschillende coördinatoren hun weg binnen de zorgstructuren kunnen 
vinden. Dat geldt voor de coördinator van de aanpak van huiselijk geweld, maar ook voor de 
onlangs aangestelde coördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
  
Schuldhulpverlening  
Met schuldhulpverlening vindt regelmatig overleg plaats over het ‘profiel’ van hun cliënten en hun 
aanbod. Mogelijke hiaten binnen het huidige aanbod schuldhulpverlening worden geïnventariseerd 
en kunnen op termijn als basis dienen voor een volgende aanbesteding Schuldhulpverlening. 
Tegelijkertijd wordt onderzocht of op termijn andere instanties mogelijk een rol kunnen spelen in 
het oppakken van taken. Via ondermeer de media (interview in krant en radio) besteden we 
aandacht aan dit onderwerp.  
 
Commerciële partners  
Met de aanbieder van het verzekeringspakket voor cliënten met een WWB uitkering zijn een aantal 
nuttige gesprekken geweest. De verkregen informatie hebben we, daar waar mogelijk, kunnen 
gebruiken in het kader van voegsignalering van risicogroepen.  
 
Jongeren  
Omgaan met geld- schulden  
Met een aantal scholen zijn gesprekken gevoerd over preventieactiviteiten in het kader van 
omgaan met geld-schulden. Uit deze gesprekken blijkt dat deze scholen zeker geïnteresseerd zijn, 
maar gezien het overvolle pakket aan leermiddelen en het stellen van prioriteiten is dit actiepunt 
achtergebleven op de planning. Dit actiepunt krijgt in de eerste maanden van het nieuwe jaar weer 
alle aandacht en wordt wellicht aangeboden via het Centrum Jeugd en Gezin. 
 
Actiepunt 4 Verbetering efficiëntie  
In samenwerking met het Klantenplatform is het Maatschappelijk Participatiefonds doorgenomen. 
Op basis van de uitkomsten van deze discussie zijn aanpassingen verwerkt en het college 
aangeboden. De aanpassingen kunnen onderverdeeld worden in uitbreiding van de doelgroep en 
uitbreiding van het aanbod mogelijkheden. Het voorgenomen besluit van het college ligt 
momenteel bij de adviesraden ter advisering. 
Extra beschikbaar gestelde rijksmiddelen ten behoeve van armoedebestrijding voor kinderen, is 
gekoppeld aan deze verordening. De koppeling van deze Rijksmiddelen aan dit fonds werkt 
efficiënt voor aanvrager en organisatie. In februari wordt u de verordening aangeboden.  
De systematiek van de fondsen is onderwerp in het project Rapport Doorlichting en 
maatregelenplan administratieve Lasten. Ondermeer het Klantenplatform is hierbij betrokken. Het 
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conceptrapport dat dit onderzoek heeft opgeleverd biedt een aantal verbeterpunten. Deze 
verbeterpunten moeten nog voorgelegd worden aan het college. 

 
Ondersteuning kwetsbare doelgroepen  
In de nota is vermeld dat kwetsbare doelgroepen als kinderen, ouderen, inwoners met meerdere 
problematiek en inwoners in een acute noodsituatie bereikt moeten worden. Onderstaande (reeds 
uitgevoerde) acties zijn daarvan het gevolg.  
 

 Inkomensgrens is blijven staan op 120% van de bijstandsnorm.  
 Doelgroep aanvrager van Maatschappelijk Participatie Fonds is verruimd met ouders – 

verzorgers die een Schuldhulpverleningstraject volgen. Met Schuldhulpverlening zijn 
werkafspraken gemaakt. Het budget voor kinderen wordt verhoogd door de extra 
beschikbaar gestelde Rijksmiddelen.  

 Tweede kortingstarief Tafeltje-dek-je voor ouderen is ingevoerd, conform de nota, en wordt 
geëvalueerd met de SWOR. 

 Het Noodfonds (met mogelijkheden voor vergoeding van de legeskosten) is in gebruik 
genomen wordt geëvalueerd op aantal aanvragen, soort aanvragen en resultaat van 
toekenning.  

 Het Computerproject, de mogelijkheden om een computer of internetaansluiting als 
onderdeel van een re-integratietraject worden benut. In de verordening is verruiming van 
mogelijkheden rond computer, internet en computerbenodigdheden opgenomen.  

 De resultaten met betrekking tot de activering van de WWB zijn onderdeel van de 
rapportage in de programmamonitoren.  

 Wat betreft mogelijke uitbreiding van de doelgroep collectieve zorgverzekering is in de nota 
voorgesteld niet voor uitbreiding te kiezen. Dit onderwerp (behoefte van de doelgroep) 
wordt wellicht meegenomen in het onderzoek naar in de inkomenspositie van de minima 
over 2008.  

   
Samenwerking Voedselbank 
In het coalitieprogramma is uitgesproken dat de Voedselbank overbodig moet zijn. De motivering 
van deze uitspraak is dat inwoners de weg moeten vinden naar de structurele gemeentelijke 
voorzieningen. Achter deze intentie staat het college nog steeds. Wel moeten we constateren dat 
dit nog niet bereikt is. Het aantal klanten van de Voedselbank is momenteel circa 35. Gedurende 
de afgelopen jaren is de Voedselbank een belangrijke gesprekspartner geworden bij de 
ontwikkeling van ons armoedebeleid. Na overleg is tegenwoordig tweewekelijks een consulent van 
de Wijzerplaats aanwezig om cliënten te informeren over de voorzieningen binnen de gemeente 
en. Uitgangspunt hierbij is dat de consulent te gast is bij de Voedselbank en dat de samenwerking 
gebaseerd is op vertrouwen. Deze aanpak blijkt te werken voor de verschillende partijen. We 
hebben gezegd dat, gezien de positieve ervaringen met de consulent, het nu tijd is voor een 
volgende (verdieping)stap in de samenwerking. De Voedselbank is eind 2008 gestart met een 
Maatjesproject. De gemeente wil graag meewerken aan dit initiatief. De gemeentelijke consulent 
wordt gekoppeld aan een maatje en cliënt. De gemeentelijke consulent kan met haar 
deskundigheid de maatjes van dienst zijn om binnen een bepaalde periode een aantal concrete 
stappen te zetten. Deze stappen moeten uiteindelijk leiden tot structurele verbetering van de 
situatie van de cliënt. Daarbij wordt, in overleg met de Voedselbank, onderzocht of de gemeente 
een rol kan spelen in deskundigheidsbevordering van de maatjes. In de komende maanden vinden 
vervolggesprekken plaats met de Voedselbank.  
 
2009 en verder 
We hebben een aantal concrete stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Bovenstaande informatie 
schetst slechts een beeld van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Er zijn belangrijke 
stappen gezet. Een aantal actiepunten zijn opgepakt en gestart, andere actiepunten behoeven de 
komende tijd een extra investering. Welke gevolgen de kredietcrisis heeft voor de inwoners van 
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Ridderkerk kunnen we nog niet inschatten. De uitkomsten van de geplande gesprekken over de 
gevolgen van de crisis vragen misschien een bijstelling van het beleid.  
 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders, 
De secretaris    de burgemeester 
 
 
 
 


