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Colofon 
"Armoedemonitor Ridderkerk 2009" 
Een onderzoek naar de doelgroep en het beleid voor armoede in de gemeente Ridderkerk 
 
Uitgave 
© KWIZ  
Deze publicatie is een uitgave van KWIZ. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
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wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van KWIZ. Adres: Stavangerweg 23-5  
9723 JC Groningen. Bij overname is bronvermelding verplicht. 
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Inleiding 
Gemeenten vervullen een belangrijke rol bij zowel de bestrijding als de preventie van 
armoede: zij hebben de zorgplicht om de leefsituatie en het toekomstperspectief van 
kwetsbare burgers te verbeteren. Door de korte afstand tot de inwoners, zou de gemeente in 
staat moeten zijn om de armoedeproblematiek binnen haar grenzen in kaart te brengen en 
hiervoor aangepast beleid te ontwikkelen. Algemeen inkomensbeleid is de 
verantwoordelijkheid van het Rijk, maar gemeenten kunnen in aanvulling hierop met 
maatwerk individuele huishoudens ondersteunen. Zo heeft de gemeente de mogelijkheid om 
voor bepaalde doelgroepen categoriale maatregelen te treffen. Dit geldt voor ouderen, 
chronisch zieken en gezinnen met schoolgaande kinderen. Voor deze laatste groep dient de 
ondersteuning gericht te zijn op participatie. Daarnaast is er generiek beleid mogelijk voor 
alle minima, zoals een collectieve ziektekostenverzekering. 
 
De gemeente Ridderkerk wil haar lokaal sociaal beleid de komende jaren beter afstemmen 
op de specifieke achtergrondkenmerken en behoeften van de belangrijkste doelgroepen. In 
2006 heeft de gemeente Ridderkerk een eerste armoedemonitor laten maken. Op basis van 
dat rapport en de daarin vermelde aanbevelingen heeft de gemeente een aantal 
beleidsmatige aanpassingen doorgevoerd.  
De gemeente wil meer aandacht voor het zicht op het effect van het gevoerd beleid. KWIZ is 
daarom gevraagd opnieuw een armoedemonitor op te stellen. Deze monitor heeft betrekking 
op het jaar 2008. Centraal in deze monitor staan de volgende onderzoeksvragen: 
 

1. Wat zijn de omvang en de kenmerken van de doelgroep voor het minimabeleid in 
de gemeente Ridderkerk; 

2. Wat is het gebruik van de bestaande regelingen onder de doelgroep; 
3. Wat zijn de verschillen ten opzichte van het onderzoek dat in 2006 is uitgevoerd; 
4. Hoe ziet de doelgroep van de Wmo er uit en welke overlap is er met het 

minimabeleid. 

Opzet van het onderzoek 
In dit onderzoek zijn de registraties van de verschillende regelingen aan elkaar gekoppeld, 
zodat een samenhangend inzicht is ontstaan in de doelgroep voor en het bereik van de 
inkomensondersteunende en participatiebevorderende regelingen die de gemeente 
Ridderkerk de burger aanbiedt. De bevindingen van dit onderzoek worden zoveel mogelijk 
vergeleken met het rapport van 2006. 
 

Leeswijzer 
Na de samenvatting en de conclusies wordt in het eerste hoofdstuk de doelgroep voor het 
sociaal beleid beschreven aan de hand van een aantal kenmerken. Vervolgens worden in 
hoofdstuk twee alle regelingen die de gemeente uitvoert in beeld gebracht. Ook komt het 
bereik van de regelingen aan bod. In het derde hoofdstuk wordt een aantal conclusies 
getrokken en aanbevelingen gedaan met betrekking tot het minimabeleid in de gemeente 
Ridderkerk. Tot slot vindt u in de bijlage tabellen over de omvang en samenstelling van de 
groep minima met een inkomen tot 105 procent van het sociaal minimum, een 
verantwoording van het onderzoek en een verklarende lijst van de gebruikte afkortingen.  
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Samenvatting 
De totale doelgroep voor het minimabeleid in de gemeente Ridderkerk bestaat in 2008 
uit  1.660 huishoudens. Dit zijn alle huishoudens met een inkomen tot 120 procent van 
het sociaal minimum. Deze minimahuishoudens hebben een aandeel van 8,3 procent 
van de totale huishoudpopulatie in Ridderkerk. Vergeleken met 2005 is het aantal 
minimahuishoudens met 90 afgenomen.  

Kenmerken minimahuishoudens 
Ruim 8 procent van de huishoudens heeft een inkomen tot 120 procent van het sociaal 
minimum. Hiervan heeft ruim 26 procent een WWB inkomen, in 2005 was dit nog 31 procent. 
Het aantal WWB´ers is afgenomen van 541 in 2005 naar 438 in 2008. De afname van het 
aantal bijstandsgerechtigden is de belangrijkste verklaring voor de afname van het aantal 
minimahuishoudens.  
Ruim 37 procent van de minimahuishoudens heeft een inkomen uit AOW en 36 procent een 
ander inkomen. Vergeleken met 2005 is het aandeel AOW’ers toegenomen, een verklaring 
hiervoor is de toename van het totaal aantal 65-plussers in de gemeente. Het aandeel 
minimahuishoudens dat een ‘ander inkomen’ heeft is min of meer stabiel gebleven. Voor de 
meeste regelingen hanteert de gemeente momenteel een inkomensgrens van 120 procent 
van het sociaal minimum. Voor de landelijke regelingen zoals de kwijtschelding en de 
langdurigheidstoeslag (2008) is deze grens wettelijk vastgelegd op 100 procent wsm. 1 
 
In de verdeling naar huishoudtype vinden we veel alleenstaanden en eenoudergezinnen 
onder de minima. In Ridderkerk is meer dan 53 procent van de minima alleenstaand en 
behoort ruim 12 procent tot de categorie eenoudergezin. Ten opzichte van 2005 is er sprake 
van aanzienlijke verschillen tussen de huishoudsamenstelling van de minima. Het aandeel 
alleenstaanden is met bijna 7 procent toegenomen en het aandeel 
meerpersoonshuishoudens zonder kinderen is met 6 procentpunt afgenomen. Het aandeel 
alleenstaande ouders is iets afgenomen. Van alle eenoudergezinnen moet in 2008 
42 procent rondkomen van een minimuminkomen, tegen ruim 50 procent in 2005. 
 
De leeftijdsverdeling van de minimahuishoudens wijkt licht af van Ridderkerk als geheel. 
Vooral het aandeel huishoudens dat de 65 gepasseerd is, is oververtegenwoordigd onder de 
minima. Van deze leeftijdsgroep moet ruim 9 procent rondkomen van een inkomen tot 
120 procent van het sociaal minimum.  
 
Wat betreft etnische achtergrond ligt het aandeel allochtone huishoudens onder de minima 
op 30 procent in Ridderkerk. Opvallend is het hoge aandeel minima in de niet-westers 
allochtone huishoudens. Van alle huishoudens van niet-westerse afkomst leeft bijna 
30 procent van een minimuminkomen. Ten opzichte van 2005 is het aandeel allochtone 
minima vrijwel gelijk. 

Kinderen 
Van de 8.156 kinderen die Ridderkerk telt, groeien er 750 op in een huishouden met een 
minimuminkomen, dit is ruim 9 procent van alle kinderen in de gemeente. In 2005 was dit 
ruim 10 procent. Ruim 64 procent van de kinderen in minimahuishoudens is van allochtone 
afkomst. Van alle niet-westers allochtone kinderen groeit 36 procent op in een 

                                                             
1 Wettelijk Sociaal Minimum 
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minimahuishouden. Ten opzichte van 2005 is het aandeel kinderen van allochtone afkomst 
toegenomen.  

Langjarige minima 
In Ridderkerk behoort 64 procent van alle minimahuishoudens tot de langjarige minima. Op 
een totaal van 19.955 huishoudens in de gemeente gaat het om 5,3 procent van de gehele 
populatie. Dit ligt boven het landelijke aandeel van 3,6 procent. 

Spreiding over de gemeente 
Het aandeel minima is in het centrum van Ridderkerk en in Ridderkerk-West het hoogst. 
Respectievelijk 14 procent en 12 procent moet hier rondkomen van een minimuminkomen. 
In de wijken Oostendam en Rijsoord wonen relatief minder minima. 

Bereik van de regelingen 
De gemeente Ridderkerk heeft een uitgebreid aantal regelingen op het gebied van 
inkomensondersteuning. Een aantal daarvan is gericht op specifieke doelgroepen, zoals de 
regeling schoolgaande kinderen van 6 tot 18 jaar (gezinnen met kinderen) en de regeling 
chronisch zieken en gehandicapten.  
 
De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen heeft in de gemeente Ridderkerk een 
bereik van 56 procent van alle minimahuishoudens tot 105 procent van het sociaal minimum. 
Van alle regelingen wordt van de kwijtschelding het meest gebruikgemaakt. Ten opzichte 
van 2005 is het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van kwijtschelding gedaald.  
 
Het gebruik van de bijzondere bijstand is met 11 procent gemiddeld. Percentages tussen de 
10 en 15 procent zien we ook bij andere gemeenten met een collectieve 
ziektekostenverzekering. Deze verzekering dekt een groot deel van de kosten die zonder 
deze verzekering uit de bijzondere bijstand zouden worden vergoed.  
 
De langdurigheidstoeslag heeft een gemiddeld bereik met 45 procent. In de praktijk wordt de 
langdurigheidstoeslag vooral toegekend aan mensen met een WWB uitkering. In Ridderkerk 
is dit ook het geval, ruim 81 procent van de ontvangers heeft bijstand.  
 
Het bereik van de collectieve ziektekostenverzekering is 22 procent. Net als de bijzondere 
bijstand wordt de collectieve ziektekostenverzekering vooral door bijstandsgerechtigden 
gebruikt. In 2005 had de gemeente Ridderkerk nog geen collectieve verzekering, inwoners 
ontvingen een vergoeding voor de aanvullende ziektekostenverzekering. Het bereik van 
deze regeling was in 2005 18 procent.  
 
De vergoeding sport-, culturele en sociaal-culturele activiteiten: in totaal hebben 
184 huishoudens in 2008 gebruikgemaakt van deze regeling. Het bereik is met 11 procent 
relatief laag te noemen. 
 
De regeling schoolgaande kinderen van 6 tot 18 jaar wordt door 30 procent van de 
doelgroep gebruikt. Ruim 56 procent van de huishoudens die deze vergoeding ontvangen, 
heeft een WWB-uitkering.  
 
De zevende regeling is de regeling voor kosten chronisch zieken en gehandicapten. 
Chronisch zieken en gehandicapten vallen onder de doelgroep van deze regeling. De 
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doelgroep is niet eenduidig vast te stellen. In 2008 hebben 52 huishoudens gebruikgemaakt 
van deze regeling.  
 
In 2008 hebben 82 huishoudens gebruikgemaakt van het Brillenfonds. Ongeveer 46 procent 
van de gebruikers heeft een inkomen uit AOW.  
 
Het bereik van de Rotterdampas is gemiddeld met 25 procent. In 2005 had 13 procent van 
de doelgroep een Rotterdampas in zijn/haar bezit. 
 
Tot slot de eindejaarsuitkering: Deze eenmalige uitkering was bedoeld voor huishoudens 
met een inkomen tot 120 procent wsm. In totaal hebben 716 huishoudens de 
eindejaarsuitkering ontvangen, 43 procent van de doelgroep. 
 
In totaal maakt slechts 69 procent van alle minimahuishoudens gebruik van één of meer 
regelingen. Ruim 31 procent van de huishoudens maakt van geen enkele regeling gebruik. 
 
Wmo 
Van alle huishoudens maakt 3,9 procent gebruik van de zorg- of welzijnsvoorzieningen die 
de gemeente aanbiedt in het kader van de Wmo. Van de minimahuishoudens tot 
120 procent wsm in Ridderkerk doet 14 procent een beroep op de Wmo. Deze groep maakt 
relatief vaak gebruik van de langdurigheidstoeslag en de regeling schoolgaande kinderen 
van 6 tot 18 jaar. Het bereik van de collectieve ziektekostenverzekering en de Rotterdampas 
is relatief laag. 
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1 Minimahuishoudens in Ridderkerk 
Dit hoofdstuk beschrijft de samenstelling en achtergrondkenmerken van de 
huishoudens in Ridderkerk. Allereerst geven we een beschrijving van de kenmerken 
van alle inwoners in Ridderkerk. Vervolgens komen de minimahuishoudens aan bod. 
Hierbij beschrijven we de omvang en kenmerken van huishoudens met een inkomen 
tot 120 procent van het wettelijk sociaal minimum (wsm). Waar mogelijk worden de 
uitkomsten vergeleken met landelijke cijfers en/of met de cijfers uit de gemeentelijke 
armoedemonitor 2005. 

1.1 Kenmerken alle huishoudens 
Onderstaande tabel geeft het aantal inwoners en het aantal huishoudens weer in de 
gemeente Ridderkerk in 2008 en 2005. 
 
Tabel 1.1.1 Aantal huishoudens en inwoners Ridderkerk2 
Categorie 2008 2005 
Aantal huishoudens 19.955 19.793 
Aantal inwoners 44.680 44.654 
Gemiddelde huishoudgrootte 2,2 2,3 
 
In de gemeente Ridderkerk wonen in 2008 in totaal 44.680 personen in 19.955 huishoudens. 
De gemiddelde huishoudgrootte komt daarmee uit op 2,2 personen. Dit ligt iets onder het 
landelijke gemiddelde van 2,3 personen3. In vergelijking met 2005 is het aantal huishoudens 
in de gemeente toegenomen. Het aantal inwoners is licht toegenomen.  

Huishoudtype 
Als we kijken naar de huishoudsamenstelling in de gemeente Ridderkerk zien we de 
volgende verdeling. 

Tabel 1.1.2 Huishoudens naar type 
Huishoudtype Huishoudens 

2008 
Huishoudens 

2005 
Referentie 

gemeenten4 
Landelijk  

Alleenstaand 6.255 31,3% 31,0% 39,6% 35,5% 
Eenoudergezin 491 2,5% 2,7% 3,4% 6,4% 
Meerpersoons zonder kinderen 8.977 45,0% 44,5% 37,2% 29,7% 
Meerpersoons met kinderen 4.232 21,2% 21,8% 19,8% 28,4% 
Totaal 19.955 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
De huishoudsamenstelling in Ridderkerk wijkt op sommige onderdelen sterk af van het 
landelijke beeld. Zo vinden we beduidend meer meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 
en is het aandeel alleenstaanden en het aandeel meerpersoonshuishoudens met kinderen 
aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde. Voor eenoudergezinnen geldt dat door een 

                                                             
2 Alle gegevens in de tabellen in deze monitor zijn gebaseerd op de gekoppelde gemeentelijke bestanden, 
tenzij anders aangegeven. Landelijke cijfers zijn afkomstig van het CBS. 
3 Bron CBS. 
4 Gemiddelde huishoudsamenstelling van middelgrote gemeenten waarvoor KWIZ onderzoek heeft gedaan. 
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afwijkende definitie, landelijke vergelijking niet direct mogelijk is.5 Ook in vergelijking met de 
referentiegemeenten ligt het aandeel meerpersoonshuishoudens (met name met kinderen) 
hoger en het aandeel alleenstaanden lager in Ridderkerk. Ten opzichte van 2005 is de 
verdeling vrijwel gelijk gebleven.  

Leeftijd 
In de volgende tabel staat een overzicht van de leeftijdsopbouw naar huishoudens. Deze 
tabel is samengesteld op basis van de leeftijd van de oudste persoon in het huishouden. 

Tabel 1.1.3 Leeftijdsopbouw huishoudens naar leeftijd oudste lid van het huishouden 
Categorie Huishoudens  

2008 
Huishoudens 

2005 
Referentie 

gemeenten 
Landelijk 

Tot 18 jaar 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 
18 - 27 jaar 696 3,5% 3,3% 5,1%6 7,9% 
27 - 40 jaar  3.140 15,7% 17,9% 21,3%7 22,3% 
40 - 65 jaar 9.574 48,0% 48,1% 44,9% 47,3% 
65 jaar en ouder 6.543 32,8% 30,7% 28,7% 22,4% 
Totaal 19.955 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Vergeleken met de landelijke cijfers zijn er in Ridderkerk minder jongerenhuishoudens. Het 
aandeel huishoudens waarvan de oudste de 65 gepasseerd is, ligt met 33 procent 
aanzienlijk hoger dan landelijk en dan de referentiegemeenten. Hierin zien we een verklaring 
terug voor het feit dat er meer meerpersoons huishoudens zonder kinderen zijn in 
Ridderkerk. Ten opzichte van 2005 is het aandeel 65-plussers toegenomen, het aandeel 
huishoudens in de leeftijdscategorie 27 tot 40 jaar is afgenomen. 
 

Etniciteit 
De volgende tabel geeft de huishoudindeling naar etnische achtergrond weer. 

Tabel 1.1.4 Huishoudens naar bevolkingsgroep 
Categorie Huishoudens  

2008 
Huishoudens 

2005 
Referentie 

gemeenten 
Autochtoon 17.054 85,5% 85,0% 77,0% 
Westers allochtoon 1.778 8,9% 9,8% 13,1% 
Niet-westers allochtoon 1.123 5,6% 5,2% 9,9% 
Totaal 19.955 100,0% 100,0% 100,0% 
 
In bijna 15 procent van alle huishoudens in Ridderkerk woont minstens één gezinslid dat van 
allochtone afkomst (westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen) is, waardoor het 
huishouden tot één van de betreffende categorieën behoort. Vergeleken met de 
referentiegemeenten is het aandeel allochtonen in Ridderkerk relatief laag. Ten opzicht van 
2005 is het aandeel allochtonen met een half procent afgenomen.  

                                                             
5 Het CBS hanteert geen leeftijdcriterium bij het begrip eenoudergezin en telt dus ook ouder-kind relatie mee 
tussen volwassenen personen. KWIZ hanteert als criterium voor een eenoudergezin dat het jongste 
inwonende kind jonger dan 18 jaar is. 
6 Tot 25 jaar 
7 Van 25 tot 40 jaar. 
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Het CBS geeft landelijke cijfers voor etniciteit niet weer op huishoudniveau maar op 
persoonsniveau. Hieruit blijkt dat 19,6 procent van alle Nederlanders van allochtone afkomst 
is8. In Ridderkerk is dit 14,7 procent. Dit aandeel ligt dus onder het landelijke gemiddelde. 

1.2 Aantal minimahuishoudens 
In deze paragraaf gaan we in op de omvang van de minimapopulatie. In de gemeente 
Ridderkerk geldt voor de gemeentelijke regelingen in 2008 een grens van 120 procent van 
het sociaal minimum. In deze monitor beschrijven we daarom de kenmerken van de 
doelgroep tot 120 procent.  

Aantal en aandeel minimahuishoudens 
De volgende tabel bevat een overzicht van het aantal en aandeel minima en niet-minima 
huishoudens voor 2005 en 2008.  
 
Tabel 1.2.1 Huishoudens naar inkomen in Ridderkerk 
Inkomen in percentages van het  2008 2005 
wettelijk sociaal minimum Aantal Aandeel Aantal Aandeel 
Tot 120%  1.660 8,3% 1.750 8,9% 
Overig 18.295 90,7% 18.043 90,1% 
Totaal 19.955 100,0% 19.793 100,0% 
 
Het aantal huishoudens in Ridderkerk is met ruim 160 toegenomen ten opzichte van 2005. 
Het aantal minimahuishoudens is daarentegen teruggelopen. Waren er in 2005 nog 
1.750 huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, in 2008 zijn dit er 
1.660. Zoals we in de volgende paragraaf zullen zien, heeft dit met name te maken met de 
daling van het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente. 
In 2005 vormden de minimahuishoudens bijna 9 procent van de totale huishoudpopulatie. In 
2008 is dit gedaald naar ruim 8 procent. Ook het landelijk beeld laat een daling zien. Volgens 
de armoedemonitor 2005 van het CBS en het SCP was het landelijk percentage 
minimahuishoudens 10,5 procent (tot 105 procent). Voor 2008 heeft het CBS het landelijke 
percentage minimahuishoudens (tot 105 procent) geraamd op 7,6 procent. 

Inkomensbron 
Als we de huishoudens met een minimuminkomen tot 120 procent van het sociaal minimum 
uitsplitsen naar hoofdinkomen zien we de volgende verdeling. 
 
Tabel 1.2.2 Inkomensbron minima, inkomen tot 120% wsm 
Inkomensbron 2008 2005 
 Aantal Aandeel Aantal Aandeel 
WWB  438 26,4% 541 31,0% 
AOW 9 620 37,3% 578 33,0% 
Ander inkomen 602 36,3% 631 36,0% 
Totaal 1.660 100,0% 1.750 100,0% 

                                                             
8 CBS, 2008 
9 Er zijn 32 huishoudens (in 2005: 24) die naast hun AOW een aanvullende bijstandsuitkering ontvangen. Zij 
worden in dit rapport gerekend tot de AOW’ers. Dit zijn voornamelijk allochtone huishoudens die niet vanaf 
hun vijftiende jaar in Nederland wonen en daarom geen recht hebben op een volledige AOW-uitkering. 
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In 2008 is ruim 26 procent van alle minimahuishoudens afhankelijk van de bijstand, in 2005 
was dit nog 31 procent. Het aandeel AOW’ers is flink toegenomen. Een verklaring hiervoor is 
de toename van de 65-plus huishoudens in geheel Ridderkerk. Het aandeel 
minimahuishoudens dat een ‘ander inkomen’ heeft is vrijwel gelijk gebleven. Het gaat dan 
om huishoudens met een WW-uitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een laag 
inkomen uit werk. 
 

1.3 Kenmerken minimahuishoudens  
In de vorige paragraaf hebben we de aantallen minima weergegeven met een inkomen tot 
120 procent. In deze paragraaf beschrijven we een aantal kenmerken van deze minima.  

Huishoudtype 
Het volgende overzicht geeft het huishoudtype van de minimahuishoudens weer. 

Tabel 1.3.1 Minimahuishoudens naar type 
Categorie Minima  

2008 
Minima 
2005 

Aandeel minima in 
alle huishoudens 

Alleenstaand 882 53,1% 46,4% 14,1% 
Eenoudergezin 206 12,4% 15,3% 42,0% 
Meerpersoons zonder kinderen 355 21,4% 27,3% 4,0% 
Meerpersoons met kinderen 217 13,1% 11,0% 4,1% 
Totaal 1.660 100,0% 100,0% 8,3% 
 
 
Ten opzichte van 2005 is er sprake van aanzienlijke verschillen in de huishoudsamenstelling 
van de minima. Het aandeel alleenstaanden is fors toegenomen, tot ruim 53 procent. Het 
aandeel alleenstaande ouders is iets afgenomen, maar nog steeds aanzienlijk hoger dan 
gemiddeld in de gemeente. Van de 491 eenoudergezinnen in Ridderkerk leeft 42 procent 
van een minimuminkomen. In 2005 was dit nog ruim 50 procent. Het aandeel 
meerpersoonshuishoudens zonder kinderen is ten opzichte van 2005 met 6 procentpunt 
afgenomen.  
 

Leeftijd 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de huishoudens op basis van de leeftijd van de 
oudste persoon in het huishouden. 

Tabel 1.3.2 Leeftijdsopbouw minimahuishoudens naar leeftijd oudste lid van het huishouden 
Categorie Minima  

2008 
Minima 
2005 

Aandeel minima in 
alle huishoudens 

Tot 18 jaar 0 0,0% 0% 0,0% 
18 - 27 jaar 54 3,2% 3,8% 7,8% 
27 - 40 jaar  242 14,6% 15,8% 7,7% 
40 - 65 jaar 744 44,9% 47,4% 7,8% 
65 jaar en ouder 620 37,3% 33,0% 9,4% 
Totaal 1.660 100,0% 100,0% 8,3% 
 



Armoedemonitor Ridderkerk 2009  KWIZ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 15

De leeftijdverdeling van de minimahuishoudens wijkt net als in 2005 licht af van Ridderkerk 
als geheel. Het aandeel huishoudens dat de 65 is gepasseerd, is oververtegenwoordigd 
onder de minima. Ten opzicht van 2005 is het aandeel 65-plussers toegenomen. Het 
aandeel minima onder de andere leeftijdscategorieën is gedaald.  Huishoudens waarvan de 
oudste nog geen 18 jaar is, komen niet voor in de gemeente. 

Etniciteit 
In tabel 1.3.3 geven we de minimahuishoudens weer, verdeeld naar etnische achtergrond. 

Tabel 1.3.3 Minimahuishoudens naar etniciteit 
Categorie Minima  

2008 
Minima 
2005 

Aandeel minima in 
alle huishoudens 

Autochtoon 1.162 70,0% 70,9% 6,8 % 
Westers allochtoon 165 9,9% 9,9% 9,3 % 
Niet-westers allochtoon 333 20,1% 19,2% 29,7 % 
Totaal 1.660 100,0% 100,0% 8,3 % 
 
Van alle huishoudens in Ridderkerk is 15 procent van allochtone afkomst. Onder de 
minimahuishoudens is het aandeel allochtonen 30 procent. Vooral het hoge aandeel minima 
onder de niet-westerse allochtonen valt op met bijna 30 procent.  
In Nederland als geheel leeft 28 procent van alle niet-westerse allochtone huishoudens van 
een laag inkomen.10 Ridderkerk ligt hier met 29,7 procent net iets boven.  
 

1.4 Langjarige minima 
In deze paragraaf gaan we nader in op de achtergrondkenmerken van de groep die we 
langjarige minima noemen. Hieronder beschrijven we een aantal kenmerken van deze 
groep. 

Tabel 1.4.1 Minimahuishoudens naar het aantal jaren met een minimuminkomen 
Categorie Minima 

2008 
Minima 
2005 

Korter dan 1 jaar 269 16,2% 28,1% 
1 tot 3 jaar 326 19,6% 31,4% 
3 jaar en langer 1.065 64,2% 37,8% 
Onbekend 0 0,0% 2,7% 
Totaal 1.660 100,0% 100,0% 
 
In Ridderkerk leeft in 2008 ruim 64 procent van de minimahuishoudens langer dan drie jaar 
van een minimuminkomen.11 Op een totaal van 19.955 huishoudens in de gemeente gaat 
het om 5,3 procent van de gehele populatie. Dit ligt duidelijk boven het landelijke aandeel 
van 3,6 procent.12 
 

                                                             
10 Bron: Armoedebericht 2008, CBS en SCP. Het gaat hierbij om een inkomen tot 105 procent. 
11 Uit bovenstaande overzicht mag echter niet geconcludeerd worden dat de groep langjarige minima de 
afgelopen drie jaar met ruim 26 procent is gegroeid. De toename door de jaren heen wordt grotendeels 
veroorzaakt door meerjarige registratiebestanden, die in 2005 nog niet beschikbaar waren.   
12 Bron Armoedemonitor 2007, SCP en CBS. 
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In tabel 1.4.2 staat de verdeling naar bron van het inkomen van de langjarige minima.  

Bron van het inkomen 

Tabel 1.4.2 Inkomstenbron langjarige minima 2008 
Categorie Langjarige minima Alle minima Aandeel 

langjarig 
WWB  320 30,0% 26,4% 73,1% 
AOW  540 50,7% 37,3% 87,1% 
Ander inkomen 205 19,3% 36,3% 34,1% 
Totaal 1.065 100,0% 100,0% 64,2% 
 
Van alle minimahuishoudens met een AOW inkomen is 87 procent langjarig op dit minimum 
aangewezen. Dit is op zich logisch, de meeste huishoudens boven de 65 met alleen AOW 
kunnen geen inkomensverbetering meer tegemoet zien. Onder WWB’ers is het aandeel 
langjarigen eveneens hoog: ruim 73 procent van de bijstandsgerechtigden leeft al langer dan 
3 jaar van het minimum.  
 
Huishoudtype 

Tabel 1.4.3 Langjarige minimahuishoudens naar type huishouden 2008 
Categorie Langjarige minima Alle minima Aandeel 

langjarig 
Alleenstaand 685 64,2% 53,1% 77,8% 
Eenoudergezin 94 8,9% 12,4% 45,6% 
Meerpersoons zonder kinderen 189 17,8% 21,4% 53,2% 
Meerpersoons met kinderen 97 9,1% 13,1% 44,7% 
Totaal 1.065 100,0% 100,0% 64,2% 
 
Wanneer we kijken naar de verdeling onder het type huishouden, dan zien we dat 
alleenstaanden zijn oververtegenwoordigd onder langjarige minima. Dit houdt verband met 
het relatief grote aantal AOW’ers die langjarig op het minimum leven, onder hen bevinden 
zich veel alleenstaanden. 
 
Leeftijd 

Tabel 1.4.4 Langjarige minimahuishoudens naar leeftijd 2008 
Categorie Langjarige minima Alle minima Aandeel 

langjarig 
18 - 27 jaar 12 1,1% 3,2% 22,2% 
27 - 40 jaar  98 9,2% 14,6% 40,5% 
40 - 65 jaar 415 39,0% 44,9% 55,7% 
65 jaar en ouder 540 50,7% 37,3% 87,1% 
Totaal 1.065 100,0% 100,0% 64,2% 
 
De oververtegenwoordiging van AOW’ers vinden we uiteraard ook terug in de 
leeftijdsverdeling van de langjarige minima. Onder de jongere huishoudens, tot 27 jaar, 
bevinden zich relatief weinig langjarige minima.  
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Etniciteit 

Tabel 1.4.5 Langjarige minimahuishoudens naar etniciteit 2008 
Categorie Langjarige minima Alle minima Aandeel 

langjarig 
Autochtoon 778 73,1% 70,0% 67,0% 
Westers allochtoon 94 8,8% 9,9% 57,0% 
Niet-westers allochtoon 193 18,1% 20,1% 58,0% 
Totaal 1.065 100,0% 100,0% 64,2% 
 
Tot slot: kijken we naar de etnische achtergrond van de langjarige minima, dan zien we dat 
autochtone huishoudens licht oververtegenwoordigd zijn. Allochtone huishoudens zijn 
ondervertegenwoordigd.  

 

1.5 Kinderen 
Hieronder gaan we nader in op de groep kinderen in de leeftijd tot 18 jaar die opgroeit in een 
minimahuishouden. In 2005 zijn niet alle kenmerken in de rapportage meegenomen, 
vergelijking is daarom niet altijd mogelijk. 

Tabel 1.5.1 Aantal kinderen in (minima)huishoudens 2008 
Categorie Aantal Aandeel 

2008 
Aandeel 

2005 
Kinderen in minimahuishoudens 750 9,2% 10,3% 
Overig 7.406 90,8% 89,7% 
Totaal 8.156 100,0% 100,0% 

 
Van de 8.156 kinderen in Ridderkerk leven 750 in een minimahuishouden tot 120 procent 
van het sociaal minimum. Dit is 9,2 procent, hoger dan het landelijk gemiddelde van zo’n 
8 procent.13 Ten opzicht van 2005 is het aandeel kinderen dat opgroeit in een 
minimahuishouden gedaald van 10,3 procent naar 9,2 procent.  

Naar leeftijd maken we onderscheid in kinderen tot 4 jaar, van 4 tot 12 jaar 
(basisschoolleeftijd) en 12 tot 18 jaar (voortgezet onderwijs). 

Tabel 1.5.2 Kinderen in (minima)huishoudens naar leeftijd 2008 
Categorie Minima Alle kinderen Aandeel 
0-4 jaar 112 1.494 7,5% 
4-12 jaar 342 3.579 9,6% 
12-18 jaar 296 3.083 9,6% 
Totaal 750 8.156 9,2% 

 
Kinderen in de leeftijdscategorie tot 4 jaar groeien minder vaak op in een minimahuishouden 
dan oudere kinderen.14 Onder de leeftijdscategorie van 4 tot 12 jaar en van 12 tot 18 jaar is 
                                                             
13 Armoedemonitor 2007 SCP & CBS 
14 Uit recente CBS gegevens over kinderen in de bijstand, blijkt eveneens dat kinderen onder de 5 jaar iets 
minder vaak afhankelijk zijn van de bijstand dan oudere kinderen. (CBS webmagazine, 17 november 2008). 
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het aandeel minima het hoogst. In absolute aantallen is de groep tussen de 4 en de 12 jaar 
het grootst.  

Tabel 1.5.3 Kinderen in minimahuishoudens naar type inkomen 2008 

Categorie Minimakinderen 
WWB  251 33,5% 
AOW 24 3,2% 
Ander inkomen 475 63,3% 
Totaal 750 100,0% 

Naar bron van het inkomen zien we dat bijna 34 procent van de kinderen in 
minimahuishoudens opgroeit in een huishouden met een bijstandsuitkering. Ruim 63 procent 
van de kinderen leeft in een huishouden met een ander inkomen. Ongeveer 3 procent woont 
in een AOW-huishouden, dit kunnen kinderen zijn die bij hun opa en oma wonen of kinderen 
met ouders boven de 65 jaar.   

Tabel 1.5.4 Kinderen in (minima)huishoudens naar type huishouden 2008 

Categorie Minimakinderen Alle kinderen 
Zelfstandig wonend 0 0,0% 2 0,0% 
Eenoudergezin  333 44,4% 733 9,0% 
Meerpersoons met kinderen 417 55,6% 7.421 91,0% 
Totaal 750 100,0% 8.156 100,0% 

 
Van alle kinderen in Ridderkerk groeit 9 procent op in een eenoudergezin. Van alle 
minimakinderen is dit 44 procent. Dit betekent dat van alle kinderen die in een 
eenoudergezin opgroeien, bijna 1 op de 2 (45 procent) op het sociaal minimum leeft. 

Tabel 1.5.5 Kinderen in (minima)huishoudens naar etniciteit 2008 

Categorie Minimakinderen Alle kinderen 
Autochtoon 268 35,7% 6.565 80,5% 
Westers allochtoon 75 10,0% 507 6,2% 
Niet-westers allochtoon 407 54,3% 1.084 13,3% 
Totaal 750 100,0% 8.156 100,0% 

 
Ruim 64 procent van de kinderen in een minimahuishouden is van buitenlandse afkomst 
(niet-westers of westers allochtoon). Als we kijken naar alle kinderen in Ridderkerk, is dit 
bijna 20 procent. Van alle niet-westerse allochtone kinderen groeit 1 op de 3 op in een 
minimahuishouden, van de autochtone kinderen is dit 1 op de 25. 

 

1.6 Verdeling minimahuishoudens over de wijken 
In deze paragraaf gaan we kort in op de verdeling van huishoudens en minima over de 
verschillende wijken in de gemeente Ridderkerk. In 2005 is dit niet in de rapportage 
meegenomen, vergelijking is daarom niet mogelijk. 
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Tabel 1.6.1 Aantal huishoudens met een minimum inkomen naar plaats 2008 
Wijk    Minimahuishoudens15       Alle huishoudens Aandeel 
Bolnes 300 18,1% 3.336 16,7% 9,0% 
Ridderkerk-Oost 182 11,0% 2.117 10,6% 8,6% 
Ridderkerk-West 376 22,7% 3.062 15,3% 12,3% 
Ridderkerk-Drievliet 260 15,7% 3.574 17,9% 6,5% 
Ridderkerk-’t Zand 49 2,9% 1.177 5,9% 4,0% 
Ridderkerk-Centrum 223 13,2% 1.600 7,8% 13,9% 
Rijsoord 40 2,4% 1.267 6,4% 3,2% 
Slikkerveer 226 13,6% 3.591 18,0% 6,3% 
Oostendam  4 0,2% 231 1,2% 1,7% 
Totaal 1.660 100,0% 19.955 100,0% 8,3% 

 
Relatief wonen de meeste minima in het centrum van Ridderkerk en in Ridderkerk-West. Op 
de totale huishoudpopulatie is in het centrum van Ridderkerk sprake van 14 procent minima. 
Ook in Bolnes ligt het aandeel minima hoger dan in de gehele gemeente, 9 procent van de 
huishoudens in deze wijk behoort tot de minima. In Oostendam en Rijsoord wonen relatief 
minder minima, respectievelijk 2 en 3 procent op de totale huishoudpopulatie van deze 
wijken.  
 
 
 
 
 
 

                                                             
15 Door afronding tellen de percentages niet exact op tot 100 procent. 
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2 Instrumenten voor financiële ondersteuning 
Inwoners van de gemeente Ridderkerk kunnen gebruikmaken van een aantal 
regelingen om het inkomen te verhogen of de lasten te verlagen. In dit hoofdstuk 
geven we het gebruik van de verschillende voorzieningen weer en wordt ingegaan op 
de belangrijkste kenmerken van de gebruikersgroep. 

2.1 Regelingen voor het minimabeleid 
Er zijn verschillende soorten regelingen voor het minimabeleid, zowel landelijk als lokaal. In 
dit onderzoek zijn de lokale regelingen meegenomen.  
De verschillende regelingen hebben vaak inkomensgrenzen afgeleid van de betreffende 
WWB norm. De volgende tabel geeft dit in procenten weer, op basis van de situatie in 2008. 

Tabel 2.1.1 Inkomensgrenzen regelingen in 2008 en omvang doelgroep 
Categorie  Inkomensnorm Doelgroep 
Kwijtschelding 100% 1.100 
Bijzondere bijstand 120% 1.660 
Langdurigheidstoeslag 100% 468 
Collectieve zorgverzekering 120% 1.660 
Maatschappelijk participatiefonds 120% 1.660 
Rotterdampas 120% 1.660 
De Eindejaarsuitkering 120% 1.660 
Schuldhulpverlening n.v.t. onbekend 
Wmo n.v.t. onbekend 

 
De inkomensnorm voor de kwijtschelding en de langdurigheidstoeslag (tot 2009) is door de 
landelijke overheid wettelijk vastgelegd. Voor de overige regelingen gelden de 
inkomensgrenzen die de gemeente zelf heeft vastgesteld. In Ridderkerk is dit een grens van 
120 procent.  
 

2.2 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
Burgers met een minimuminkomen kunnen kwijtschelding aanvragen voor bepaalde 
gemeentelijke heffingen, te weten de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de 
hondenbelasting (voor de eerste hond). De kwijtschelding valt onder de doelstelling 
lastenverlichting en is bestemd voor burgers met een inkomen op bijstandsniveau. Ten 
opzichte van de WWB zijn er andere (lagere) vermogensgrenzen gedefinieerd.  
Mensen met een WWB uitkering en mensen die alleen AOW ontvangen worden 
geïnformeerd over de kwijtschelding. Binnen twee weken na dagtekening van het 
aanslagbiljet krijgen deze personen bericht of ze in aanmerking komen voor automatische 
kwijtschelding.  
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Bereik kwijtschelding 
De wettelijke grens om in aanmerking te komen voor de kwijtscheldingsregeling ligt bij 
100 procent van het sociaal minimum. Daarnaast komen ook huishoudens met alleen een 
AOW inkomen in aanmerking voor de kwijtschelding. Bijna alle minimahuishoudens met een 
inkomen tot 105 procent van het minimum komen dus in aanmerking voor deze 
voorziening.16 De doelgroep van minimahuishoudens tot 105 procent bestaat uit 
1.100 huishoudens. 

Tabel 2.2.1 Bereik kwijtschelding  
Categorie 2008 2005 
Doelgroep 1.100 1.180 
Gebruik kwijtschelding 620 703 
Percentage bereik 56,4% 59,6% 

 
Van de minimahuishoudens met een inkomen tot 105 procent van het sociaal minimum 
hebben 620 huishoudens gebruikgemaakt van de regeling. Dit is 56 procent van de 
doelgroep.  
Ten opzichte van 2005 is het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van kwijtschelding  
gedaald. In 2005 is in totaal aan 703 huishoudens kwijtschelding verstrekt. Deze daling heeft 
te maken met het feit dat er geen onroerende zaak belasting meer wordt opgelegd aan 
gebruikers van een pand sinds 2006. Hiermee is het aantal aanvragen voor kwijtschelding 
gedaald.  

Kenmerken huishoudens die gebruikmaken van de kwijtschelding  
De kenmerken van de huishoudens die gebruikmaken van de regeling zijn afgezet tegen de 
minima met een inkomen tot 105 procent van het wsm. De gebruikers van de kwijtschelding 
hebben relatief vaker een WWB-uitkering of een ander inkomen dan AOW. Afgezet tegen de 
omvang van de doelgroep maken vooral de AOW’ers relatief minder van de regeling gebruik. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat een deel van deze groep een (bescheiden) 
vermogen boven de grens van het kwijtscheldingsbeleid heeft. 
 

2.3 Bijzondere bijstand 
Het bijzondere bijstandbeleid is erop gericht om mensen een, op hun specifieke situatie 
afgestemde, inkomensvoorziening op minimumniveau te garanderen. Daarbij wordt als het 
ware bepaald in hoeverre het feitelijke inkomen door bijzondere omstandigheden of kosten 
in de praktijk beneden het minimumniveau komt. De gemeente beoordeelt wanneer er 
sprake is van bijzondere omstandigheden. Tot de doelgroep voor de bijzondere bijstand 
horen alle burgers met een laag inkomen en relatief hoge noodzakelijke kosten.  
 
In Ridderkerk worden bijzondere kosten voor huishoudens met een inkomen tot 120 procent 
van het sociaal minimum volledig vergoed. Daarna geldt: hoe hoger het inkomen, hoe lager 
het bedrag vanuit de bijzondere bijstand.  

                                                             
16 Het inkomen van AOW’ers ligt iets hoger dan de bijstandsnorm (100 procent wsm). Omdat ook 
huishoudens met alleen een AOW-uitkering (zonder aanvullend pensioen) recht hebben op kwijtschelding 
nemen wij bij de berekening van het gebruik alle huishoudens tot 105 procent van het sociaal minimum 
mee.  
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Gebruik bijzondere bijstand  
De doelgroep voor de bijzondere bijstand bestaat in principe uit 1.660 huishoudens, dit zijn 
de huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Ook 
huishoudens met een hoger inkomen kunnen, wanneer zij onvoldoende draagkracht hebben, 
in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Een uitgangspunt bij bijzondere bijstand is de 
noodzaak van de gevraagde voorziening. De bijzondere bijstand is een laatste vangnet, 
waarvan op voorhand niet te zeggen is wie er gebruik van moeten of kunnen maken. Dit is 
immers afhankelijk van bijzondere kosten die worden gemaakt, waarvoor geen andere 
vergoeding mogelijk is. Hierdoor is de doelgroep voor de bijzondere bijstand niet exact vast 
te stellen. Voor deze monitor gaan wij uit van de door de gemeente gehanteerde grens van 
120 procent. 

 Tabel 2.3.1 Bereik bijzondere bijstand op huishoudniveau 
Categorie 2008 2005 
Doelgroep 1.660 1.750 
Gebruik bijzondere bijstand 190 300 
Percentage bereik 11,4% 17,1% 

 
In 2008 hebben 190 huishoudens één of meerdere keren gebruikgemaakt van de bijzondere 
bijstand, ofwel 11 procent van de doelgroep. De meeste verstrekkingen zijn gedaan voor 
kosten huishoudelijk hulp/ gezinshulp en kosten inrichting of huisraad. Vergeleken met 2005 
is het bereik van de bijzondere bijstand met 6 procent gedaald. Er is in 2008 minder vaak 
bijzondere bijstand gevraagd voor tandartskosten, omdat de collectieve 
ziektekostenverzekering hierin voorziet. Er zijn meer huishoudens die gebruikmaken van de 
CZV (zie paragraaf 2.5).  
 
 
Kenmerken huishoudens die gebruikmaken van bijzondere bijstand 
Opvallend is dat in 2005 ongeveer 47 procent van de gebruikers een ander inkomen dan 
WWB of AOW had. Nu heeft slechts 18 procent onder de gebruikers een ander inkomen. 
AOW’ers en huishoudens met een ander inkomen zijn onder de gebruikers van de 
bijzondere bijstand ondervertegenwoordigd. Gezinnen met kinderen maken relatief vaker 
gebruik van de regeling dan alleenstaanden en paren zonder kinderen. Allochtone 
huishoudens maken relatief vaker gebruik van de regeling dan autochtone huishoudens.  
 

2.4 Langdurigheidstoeslag 2008 
De langdurigheidstoeslag is bedoeld als inkomensondersteuning voor mensen die langdurig 
afhankelijk zijn van een inkomen op bijstandsniveau en geen uitzicht hebben op werk. Tot de 
doelgroep behoort iedereen tussen de 23 en 65 jaar, die gedurende een periode van 
60 maanden een minimuminkomen ontvangt. Daarnaast zijn er voorwaarden in termen van 
inspanningen rondom het vinden van werk voor degenen die nog arbeidsmarktperspectief 
hebben. 

Bereik langdurigheidstoeslag 
Onder de doelgroep verstaan we hier alle langjarige minima met een inkomen tot 
105 procent van het minimum en jonger dan 65 jaar. Het gaat in totaal om 468 huishoudens. 
Omdat we in dit onderzoek uitgaan van huishoudens die 3 jaar of langer op het minimum zijn 
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aangewezen, kan de omvang van de doelgroep in werkelijkheid iets lager liggen.17 De 
volgende tabel geeft het aantal verstrekkingen van de langdurigheidstoeslag weer. Een 
vergelijking met 2005 is niet mogelijk, omdat over dat jaar geen gegevens bekend zijn van 
het gebruik van de langdurigheidstoeslag. 

Tabel 2.4.1 Bereik langdurigheidstoeslag 
Categorie Aantal 
Doelgroep 468 
Gebruik langdurigheidstoeslag 210 
Percentage bereik 44,9% 

 
Als het we het gebruik afzetten tegen de totale doelgroep dan maakt bijna 45 procent 
gebruik van de langdurigheidstoeslag. Dat zijn in totaal 210 huishoudens. 
 

Kenmerken huishoudens die gebruikmaken van de langdurigheidstoeslag 
Onder de gebruikers bevinden zich relatief veel alleenstaanden en 
meerpersoonshuishoudens zonder kinderen. 
 

2.5 Collectieve ziektekostenverzekering 
Vanaf 1 januari 2008 heeft de gemeente Ridderkerk met zorgverzekeraar CZ een collectieve 
ziektekostenverzekering voor minimahuishoudens afgesloten. Inwoners krijgen een 
maandelijkse vergoeding in de vorm van bijzondere bijstand als er een verzekering via het 
collectieve pakket is afgesloten. Deze vergoeding bedraagt € 14,92 per maand. De 
verzekering bestaat uit een basis- en een aanvullende verzekering. De aanvullende 
verzekering Gemeente Extra, bestaat uit het Ideaalpakket met Tandplus, aangevuld met 
extra vergoedingen waaronder een verruiming van de dekking voor tandartskosten en een 
vergoeding voor brillenglazen en monturen.  
Bij de gemeente bekende minima worden via de klantmanager op de hoogte gesteld of zij in 
aanmerking komen voor het gemeentepakket. Onder de andere/ onbekende 
minimahuishoudens tot 120 procent van het sociaal minimum wordt de collectieve 
ziektekostenverzekering niet gepromoot.      

Bereik van de collectieve ziektekostenverzekering 
Tot de doelgroep van deze regeling behoren alle huishoudens met een inkomen tot 
120 procent van het sociaal minimum. 

                                                             
17 Omdat de geanalyseerde bestanden tot drie jaar teruggaan, is de omvang van de doelgroep die vijf jaar of 
langer moet rondkomen van een minimuminkomen niet bekend. 
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Tabel 2.5.1 Bereik collectieve ziektekostenverzekering 
Categorie 2008 2005 
Doelgroep 1.660 1.750 
Gebruik CZV 372 309 
Percentage gebruik 22,4% 17,7% 

 
Van de alle minimahuishoudens hebben 372 huishoudens gebruikgemaakt van de regeling, 
ofwel 22 procent. Ten opzichte van 2005 is het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van de 
ziektekostenverzekering gestegen. In 2005 had de gemeente Ridderkerk nog geen 
collectieve ziektekostenverzekering, inwoners kregen een vergoeding voor de aanvullende 
ziektekostenverzekering van € 5,- per maand.  
 
Kenmerken huishoudens die gebruikmaken van de collectieve 
ziektekostenverzekering 
Van de huishoudens die gebruikmaken van de collectieve ziektekostenverzekering ontvangt 
74 procent een WWB-uitkering. De AOW’ers en huishoudens met een ander inkomen zijn 
ondervertegenwoordigd. Gezinnen met kinderen en meerpersoonshuishoudens zonder 
kinderen maken relatief meer gebruik van de CZV. Daarnaast zijn huishoudens van niet-
westers komaf sterk oververtegenwoordigd onder de gebruikers.   
 

2.6 Maatschappelijk participatiefonds 
Het maatschappelijk participatiefonds kent een bijdrage voor sport-, culturele en sociaal-
culturele activiteiten, de kosten schoolgaande kinderen van 6 tot 18 jaar en de kosten van 
chronisch zieken en gehandicapten. Het maatschappelijk participatiefonds heeft als doel de 
participatie te bevorderen van inwoners met een laag inkomen.  
 
In 2008 heeft de gemeente Ridderkerk in totaal 446 verstrekkingen op grond van het 
maatschappelijk participatiefonds gedaan. In 2005 zijn er op grond van het toenmalige 
Cultureel, Educatief en Sportfonds 463 verstrekkingen gedaan. In onderstaande paragrafen 
wordt per bijdrage het gebruik beschreven.  
 

2.6.1 Vergoeding voor sport-, culturele en sociaal-culturele activiteiten 
Onder het maatschappelijk participatiefonds valt de vergoeding voor sport-, culturele- en 
sociaal-culturele activiteiten. Op grond van deze regeling kan een vergoeding voor de 
lidmaatschap van een vereniging, de kosten van cursussen (bijvoorbeeld: zwemmen/ 
voetbal/ muzieklas/ bioscoop/ museum etc.) en de kosten voor een abonnement op een 
dagblad worden vergoed. De maximale vergoeding bedraagt € 100,- per persoon (niet 
persoonsgebonden). Voor bijkomende kosten, die direct verband houden met 
sportactiviteiten, kan een bijdrage tot maximaal € 50,- worden ontvangen. 
 
Bereik van de vergoeding SCS activiteiten 
De doelgroep voor de vergoeding SCS activiteiten bestaat uit 1.660 huishoudens, dit zijn de 
huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum.  
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Tabel 2.6.1 Bereik vergoeding SCS activiteiten 
Categorie Aantal 
Doelgroep 1.660 
Gebruik verg. SCS activiteiten 184 
Percentage gebruik 11,1% 

 
In 2008 hebben 275 huishoudens gebruikgemaakt van de regeling, ofwel ruim 11 procent 
van de doelgroep. 
 
Kenmerken huishoudens die gebruikmaken van de vergoeding SCS activiteiten 
Gezinnen met kinderen maken relatief vaker gebruik van de vergoeding SCS activiteiten, 
dan de andere huishoudtypes. Ook huishoudens met een WWB-uitkering zijn 
oververtegenwoordigd onder de gebruikers van deze regeling.  Daarnaast zijn  niet-westerse 
allochtone huishoudens oververtegenwoordigd onder de gebruikers.  
 

2.6.2 Kosten schoolgaande kinderen van 6 tot 18 jaar 
De gemeente verstrekt een bijdrage in de kosten voor schoolgaande kinderen van 6 tot 
18 jaar. Kosten zoals aanschaf of reparatie van een fiets, aanschaf van schooltas, kosten 
van een schoolreisje e.d. vallen onder deze bijdrage. De maximale bijdrage bedraagt  
€ 140,-per kind. Onder de doelgroep vallen alle huishoudens met kinderen in de 
leeftijdscategorie 6 tot 18 jaar met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Dit 
zijn in totaal 350 huishoudens.  
 
Bereik van de regeling schoolgaande kinderen van 6 tot 18 jaar 

Tabel 2.6.2 Bereik regeling schoolgaande kinderen 
Categorie Aantal 
Doelgroep 350 
Gebruik regeling schoolgaande 
kinderen 6 tot 18 jaar 105 
Percentage gebruik 30,0% 

 
Van de in totaal 350 huishoudens met kinderen van 6 tot 18 jaar maakt 30 procent gebruik  
van de regeling kosten schoolgaande kinderen.  

Kenmerken huishoudens die gebruikmaken van de regeling schoolgaande kinderen 
van 6 tot 18 jaar 
Van de gebruikers van deze regeling leeft 53 procent in een meerpersoonshuishouden met 
kinderen, 40 procent komt uit een eenoudergezin. Meer dan de helft van de gebruikers is 
van niet-westerse komaf en 85 procent zit al langer dan drie jaar op het minimum. Ongeveer 
56 procent heeft een WWB inkomen.  
 

2.6.3 Regeling chronisch zieken en gehandicapten 
Ridderkerk heeft een regeling voor chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 
maximaal 120 procent van het minimum. Deze doelgroep kan een tegemoetkoming 
ontvangen in de extra kosten die ze maken vanwege hun ziekte of handicap.  
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Kengetallen regeling chronisch zieken en gehandicapten 
In totaal hebben 52 huishoudens in 2008 gebruikgemaakt van deze regeling De doelgroep 
chronisch zieken en gehandicapten is niet zonder meer eenduidig vast te stellen. Wel 
hebben we inzage in huishoudens die gebruik hebben gemaakt van een Wmo voorziening in 
2008. Het gaat hier per definitie om zieken en gehandicapten. In principe komt iedereen met 
een minimuminkomen en een Wmo voorziening in aanmerking voor deze tegemoetkoming. 
Daarnaast zijn er andere doelgroepen, zoals thuiszorggebruikers en mensen met een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering die van deze regeling gebruik kunnen maken. Hoewel we 
het bereik niet kunnen bepalen, kunnen we wel concluderen dat het gebruik laag is. 
 

Kenmerken huishoudens die gebruikmaken van de regeling chronisch zieken en 
gehandicapten 
Van de 52 huishoudens die gebruik hebben gemaakt van de regeling heeft 52 procent een 
WWB-uitkering en heeft nog eens 27 procent een AOW inkomen. Bijna 56 procent van de 
gebruikers is alleenstaand.  
 

2.6.4 Brillenfonds 
Het doel van dit fonds is het verstrekken van een bijdrage in de noodzakelijke kosten van 
aanschaf bilmontuur met bijbehorende glazen en contactlenzen aan een persoon met een 
minimuminkomen.  

Kengetallen brillenfonds 
Voor een vergoeding vanuit het brillenfonds kunnen inwoners met een inkomen tot 
120 procent van het sociaal minimum een aanvraag indienen bij de gemeente. In 
2008 hebben in totaal 82 huishoudens gebruikgemaakt van het fonds. De doelgroep voor het 
brillenfonds is niet eenduidig vast te stellen, daarom kan het bereik niet worden 
weergegeven. 

 Kenmerken huishoudens die gebruikmaken van het brillenfonds 
Bijna 46 procent van de gebruikers heeft een inkomen uit AOW. Daarnaast is 47 procent 
tussen de 40 tot 65 jaar. 
 

2.7 Rotterdampas 
De Rotterdampas is een voordeelpas die korting geeft voor openbaar vervoer, 
attractieparken, musea, zwembad en kortingen bij bedrijven. De Rotterdampas is een jaar 
geldig en kan bij het Gemeentelijk Service Centrum in het gemeentehuis worden 
aangeschaft.  
Elke inwoner van Ridderkerk komt voor de Rotterdampas in aanmerking. De aanschafprijs 
van de Rotterdampas is echter inkomensafhankelijk. Inwoners die leven van een 
minimuminkomen tot 120 procent kunnen de pas gratis krijgen. Ook inwonende kinderen van 
3 tot 18 jaar krijgen een gratis pas als deze tegelijk wordt aangeschaft. Inwoners met een 
inkomen boven 120 procent van het minimum betalen € 55,- voor de Rotterdampas. Voor 
inwoners van 65 jaar of ouder kost de pas € 10, -, evenals voor studenten. 
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Kengetallen Rotterdampas 
In 200918 zijn aan de minima 775 passen aan 414 huishoudens verstrekt. In vergelijking met 
2005 is het aantal pashouders toegenomen.  Ook het aantal huishoudens dat gebruikmaakt 
van een pas is toegenomen.  

Tabel 2.7.1 Kengetallen Rotterdampas gebruikers tot 120% wsm 
Categorie 2009 2005 
Aantal passen 775 466 
Aantal huishoudens 414 227 
Gem. aantal passen per huishouden 1,9 2,1 

 

Bereik Rotterdampas 
De doelgroep bestaat uit alle huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het 
minimum.   

Tabel 2.7.2 Bereik Rotterdampas onder minimahuishoudens 
Categorie 2009 2005 
Doelgroep 1.660 1.750 
Gebruik doelgroep 414 227 
Percentage gebruik 24,9% 13,0% 

 
Bijna 25 procent van de minimahuishoudens is in het bezit van een Rotterdampas. Ten 
opzichte van 2005 is er sprake van een toename van 12 procent. 
  

Kenmerken huishoudens Rotterdampas 
De huishoudens die één of meerdere Rotterdampassen hebben ontvangen zien er als volgt 
uit: huishoudens met een WWB-uitkering zijn onder de gebruikers oververtegenwoordigd, 
33 procent tegen 26 procent in de gehele doelgroep. Alleenstaanden maken relatief minder 
gebruik van de Rotterdampas. 65-plus huishoudens zijn ondervertegenwoordigd onder de 
gebruikers.   

 

2.8 De eindejaarsuitkering 
In het najaar van 2008 heeft de Tweede Kamer het amendement Tang/Spekman 
aangenomen. Op grond van dit besluit hebben alle gemeenten in Nederland aan 
huishoudens met een laag inkomen eenmalig € 50,- mogen verstrekken. Deze eenmalige 
uitkering was bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 120 procent wsm. De regeling 
is zoveel mogelijk automatisch toegekend aan mensen die een bijstandsuitkering hadden. Er 
is een vermogensgrens gehanteerd zoals in de WWB. Mensen met een IOAW of een IOAZ 
uitkering of een ander inkomen tot 120 procent konden een aanvraag indienen via het loket 
in de gemeente. 

                                                             
18 Voor het onderzoek hebben we alleen beschikking over de gegevens van 2009. 
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Bereik eindejaarsuitkering 
Tot de doelgroep van deze regeling behoren alle huishoudens met een inkomen tot 
120 procent van het sociaal minimum.  

Tabel 2.8.1 Gebruik eindejaarsuitkering 
Categorie Aantal 
Doelgroep 1.660 
Gebruik eindejaarsuitkering 716 
Gebruik 43,1% 

 
In totaal hebben 716 huishoudens de eindejaarsuitkering ontvangen, ruim 43 procent van de 
doelgroep. 
 
Kenmerken huishoudens die gebruikmaken van de eindejaarsuitkering 
Bijna 19 procent van de gebruikers van de eindejaaruitkering heeft een ander inkomen dan 
WWB of AOW. Van alle WWB huishoudens heeft 86 procent de eenmalige uitkering 
ontvangen. Onder de gebruikers van de eindejaarsuitkering zijn huishoudens die de 
65 gepasseerd zijn, ondervertegenwoordigd. 

 

2.9 Cumulatief gebruik gemeentelijke voorzieningen 
In deze paragraaf wordt weergegeven van hoeveel voorzieningen de minimahuishoudens 
tegelijkertijd gebruikmaken. Dit wordt het cumulatieve gebruik genoemd. Eerst geven we een 
overzicht van het bereik van de regelingen. 

Figuur 2.9.1 Percentage gebruik minimahuishoudens per voorziening 

 
 
In figuur 2.9.1 is te zien dat het bereik van de kwijtschelding onder de minimahuishoudens 
het hoogst is. Hierna volgt de langdurigheidstoeslag. Het aandeel minima dat gebruikmaakt 
van de vergoeding sport-, culturele en sociaal culturele activiteiten is het laagst. 
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Aantal regelingen per huishouden 
Om het niet-gebruik in beeld te brengen kijken we naar het totaal aantal verstrekkingen dat 
de huishoudens met een minimuminkomen hebben ontvangen.   

Tabel 2.9.2 Totaal gebruik van alle regelingen per huishouden 
Aantal 
regelingen 

Aantal huishoudens 
tot 120% wsm 

Aandeel 

0 521 31,4% 
1 453 27,3% 
2 205 12,3% 
3 158 9,5% 
4 144 8,7% 
5 84 5,1% 
6 of meer 95 5,7% 
Totaal 1.660 100,0% 

 
Bovenstaande tabel laat zien dat 31 procent van de huishoudens van geen enkele regeling 
gebruikmaakt. Nog eens 27 procent van de huishoudens heeft van één regeling 
gebruikgemaakt. In 2005 maakte 41 procent van de huishoudens tot 120 procent van het 
sociaal minimum van geen enkele regeling gebruik.  

Overige kenmerken minimahuishoudens cumulatief gebruik 

Figuur 2.9.3 Kenmerken minimahuishoudens cumulatief gebruik gemeentelijke 
voorzieningen 

 
 
Uit de bovenstaande figuur is een aantal kenmerken af te lezen: 

 Naar inkomen maken huishoudens met een bijstandsuitkering meer gebruik van 
voorzieningen dan de andere inkomensgroepen;  
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 Meerpersoons huishoudens met kinderen maken het meeste gebruik van 
voorzieningen; 

 65-plus huishoudens maken het minst gebruik van de voorzieningen en 
huishoudens waarin de oudste bewoner een leeftijd heeft van 40 tot 65 jaar maken 
het meeste gebruik van voorzieningen; 

 Huishoudens met een allochtone achtergrond maken meer gebruik van 
voorzieningen dan huishoudens met een autochtone achtergrond, met name onder 
niet-westerse allochtonen is het gebruik hoog. 

 Tenslotte maken minimahuishoudens die één jaar of langer van het sociaal 
minimum moeten rondkomen meer gebruik van voorzieningen. 

 

2.10 Bereik voorzieningen in 2008 en 2005 
In deze paragraaf wordt het bereik in 2008 en 2005 van een aantal regelingen vergeleken. 
Het gaat om regelingen waarvan voor beide jaren gegevens beschikbaar zijn.  
 
Figuur 2.10.1 Bereik voorzieningen 2008/2005 in percentages 

 
 
Uit de figuur is af te leiden dat in 2009 het bereik van de Rotterdampas en in 2008 het bereik 
van de ziektekostenverzekering is toegenomen, ondanks de afname van het aantal WWB- 
huishoudens. De kwijtschelding en de bijzondere bijstand zijn vergeleken met 2005 
afgenomen.  

 

2.11 Gebruik Wmo door minimahuishoudens 
Deze paragraaf is gewijd aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die per 1 januari 
2007 in werking is getreden. Met de invoering van de Wmo is een aantal nieuwe taken en 
budgetten naar de gemeenten gedecentraliseerd. 
De Wvg en de Welzijnswet vielen al onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Met 
de invoering van de Wmo komt daar een deel van de AWBZ en de OGGZ bij.  
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Het doel van de Wmo is dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Daarbij is het de 
bedoeling dat mensen zoveel mogelijk voor zichzelf zorgen en ook elkaar de helpende hand 
bieden. Bij de Wijzerplaats (gemeentelijke servicecentrum) kunnen inwoners terecht voor 
informatie, advies en ondersteuning. 
 
Onderstaande tabel geeft het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van Hulp bij het 
Huishouden en de overige voorzieningen. 19 

Tabel 2.11.1 Hulp bij het Huishouden en overige voorzieningen 
Categorie Aantal 
Hulp bij het Huishouden  358 
Overige voorzieningen 515 

 
Van de in totaal 784 huishoudens die een indicatiestelling hebben gehad, hebben 
358 huishoudens hulp bij het huishouden en 127  een andere voorziening. Er zijn 
89 huishoudens die zowel een indicatie voor hulp bij het huishouden als een andere 
voorziening hebben gehad.  
 
Tabel 2.11.2 geeft de inkomens weer van de huishoudens die gebruikmaken van de Wmo. 

Tabel 2.11.2 Inkomensverdeling Wmo-gebruikers 
Categorie Aantal Aandeel 
Minima tot 120%  226 28,8% 
Overige huishoudens 558 71,2% 
Totaal 784 100,0% 

 
Van alle huishoudens die gebruikmaken van de Wmo hebben 226 een inkomen tot 
120 procent van het sociaal minimum. Dit is bijna 29 procent van het totaal aantal 
gebruikers.  
 
In de volgende tabel staat het Wmo gebruik per inkomenstype vergeleken met het totaal 
aantal huishoudens in Ridderkerk. 

Tabel 2.11.3 Gebruik Wmo naar inkomen 
Inkomen Gebruik Wmo Totaal aantal 

huishoudens 
Aandeel 

Minima tot 120%  226 1.660 13,6% 
Overige huishoudens 558 18.295 3,1% 
Totaal 784 19.955 3,9% 
 
Van alle huishoudens in de gemeente maakt 3,9 procent gebruik van de Wmo. 
Van de huishoudens met een inkomen tot 120 procent (1.660) maakt bijna 14 procent 
gebruik van een voorziening uit de Wmo.  
 
In onderstaande tabel is het gebruik van de minimaregelingen door de minima onder de 
Wmo-doelgroep gespecificeerd.  

                                                             
19 Het betreft hier alleen indicatiebesluiten van het jaar 2009 tot augustus. De aantallen geven geen volledig 
beeld van het daadwerkelijk aantal Wmo-gebruikers. 
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Tabel 2.11.4 Gebruik regelingen door minimahuishoudens20 onder de Wmo-doelgroep  
Regelingen Gebruik aantal 

Wmo-minima  
Totale 

doelgroep 
Wmo-minima 

Bereik minima 
regelingen onder 
Wmo-doelgroep 

Bereik minima -
regelingen totaal 

 
Kwijtschelding 43 98 43,9% 56,4% 
Bijzondere bijstand 26 226 11,5% 11,4% 
Langdurigheidstoeslag 29 34 85,3% 44,9% 
Czk 28 226 12,4% 22,4% 
Vergoeding SCS activiteiten 18 226 8,0% 11,1% 
Kosten schoolgaande 
kinderen  8 14 57,1% 30,0% 
Chronisch zieken en 
gehandicapten 13 226 5,8% - 
Brillenfonds 11 - - - 
Rotterdampas 32 226 14,2% 24,9% 
Eindejaarsuitkering 69 226 30,5% 43,1% 
 
De minimahuishoudens onder de Wmo-doelgroep maken relatief vaak gebruik van de 
langdurigheidstoeslag en de regeling schoolgaande kinderen van 6 tot 18 jaar. Het bereik 
van de collectieve ziektekostenverzekering, de Rotterdampas en de eindejaarsuitkering is 
relatief laag. 

Kenmerken huishoudens die gebruikmaken van de Wmo-voorzieningen 
Er zijn 226 huishoudens (tot 120 procent van het wsm) die gebruikmaken van de Wmo 
voorzieningen.  
Een nadere analyse van de totale gebruikers geeft het volgende beeld. 

 Van de gebruikers is 79 procent 65 jaar of ouder. 
 De leeftijd vertaalt zich ook in de huishoudtypes: we zien vrijwel alleen maar 

alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens zonder kinderen. 
 Bijna 89 procent van de gebruikers is van autochtone herkomst.  

 
 

                                                             
20 Tot 120 procent van het wsm, totaal 226 huishoudens (zie tabel 2.11.3).  
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3 Lokaal beleid in perspectief 
In de voorgaande hoofdstukken is een beeld geschetst van de kenmerken van de 
doelgroep en het bereik van de verschillende regelingen. In dit afsluitende hoofdstuk 
volgt kort een overzicht van de doelgroep en het bereik van de verschillende 
voorzieningen. We sluiten af met een aantal conclusies en aanbevelingen voor zowel 
de inrichting als de uitvoering van het inkomensondersteunend en 
participatiebevorderend beleid. 

3.1 Doelgroep 
De doelgroep van het minimabeleid in Ridderkerk bestaat uit 1.660 huishoudens. Dit zijn de 
huishoudens met een inkomen lager of gelijk aan 120 procent van het sociaal minimum.  

Kinderen 
Het percentage kinderen dat opgroeit in een minimahuishouden tot 120 procent van het 
sociaal minimum is ruim 9 procent. Kinderen uit eenoudergezinnen zijn hierbij 
oververtegenwoordigd. Ruim 44 procent van de kinderen uit een minimahuishouden groeit 
op in een eenoudergezin. In 2005 was het aandeel kinderen ruim 10 procent.   
 

3.2 Bereik regelingen in vergelijkend perspectief 
In de volgende tabel staat een overzicht van het bereik van de regelingen in Ridderkerk en 
drie gemeenten waarvoor KWIZ op dezelfde wijze een armoedeonderzoek heeft uitgevoerd. 
Omdat de uitvoering van regelingen van plaats tot plaats op kleine onderdelen verschilt, 
mogen de gepresenteerde gemeentelijke percentages niet als absoluut worden beschouwd. 
Ze geven echter wel een redelijk betrouwbaar beeld van de voorkomende verschillen in het 
feitelijke bereik.  

Tabel 3.2.1 Bereik regelingen in Ridderkerk, Pijnacker-Nootdorp, Wageningen en 
Leidschendam-Voorburg 21  
Regeling Ridderkerk Pijnacker-

Nootdorp 
Wageningen Leidschendam-

Voorburg 
Kwijtschelding 56% 59% 24% 28% 
Bijzondere bijstand 11% 27% 20% 12% 
Langdurigheidstoeslag  45% 24% 42% 52% 
Czk 22% 13%** 39% 32% 
Vergoeding SCS activiteiten 11% 23% 73% * 
Kosten schoolgaande 
kinderen 6 tot 18 jaar 30% 46% * 32%*** 
Stadspas 25% * * 71% 
* Geen regeling in deze gemeente 
** Tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering 
*** Inclusief lening voor het kopen van een computer en een jaarlijkse vergoeding voor de kosten van een 
internetaansluiting 
 
 

                                                             
21 Aantal huishoudens in Pijnacker-Nootdorp is 16.400, Wageningen 19.340 en Leidschendam-Voorburg 
34.966. 
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Kwijtschelding 
De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen heeft in de gemeente Ridderkerk een 
bereik van 56 procent. Dit is redelijk, zeker in vergelijking met de referentiegemeenten in de 
tabel. Er zijn echter ook gemeenten die een bereik van 70 tot zelfs 90 procent realiseren, 
door middel van automatische kwijtschelding aan bepaalde groepen, zoals 65-plussers en 
WWB-gerechtigden zonder vermogen. 
 
Bijzondere bijstand 
Het gebruik van de bijzondere bijstand is in vergelijking met de andere referentiegemeenten 
laag, maar normaal bij gemeenten met een collectieve ziektekostenverzekering. Veelal zien 
we een gebruik tussen de 20 en 30 procent bij gemeenten zonder collectieve 
ziektekostenverzekering. Gemeenten met een collectieve ziektekostenverzekering laten 
meestal een lager gebruik zien (tussen 10 en 15 procent), omdat een deel van de bijzondere 
bijstand wordt overgeheveld naar de ziektekostenverzekering.  
 
Langdurigheidstoeslag 
Een bereik van 45 procent in Ridderkerk is gemiddeld voor deze regeling. Van alle WWB-
huishoudens die al 3 jaar op het minimum leven, ontvangt 53 procent een 
langdurigheidstoeslag. Over het algemeen zien we in de doelgroep WWB’ers een bereik van 
rond de 60 procent. Voor 2009 was de regelgeving voor de langdurigheidstoeslag echter 
ingewikkeld, ook het arbeidsmarktperspectief was van belang voor het recht op deze 
toeslag. Bovendien moesten mensen in ieder geval 5 jaar een minimuminkomen hebben. 
Zo’n lange periode is in dit onderzoek niet meegenomen. Beide voorwaarden kunnen van 
invloed zijn op het gebruik van deze toeslag.  
Voor 2009 mag in de gemeente Ridderkerk het netto-inkomen van de aanvrager maximaal 
120 procent wsm zijn. Daarnaast is de regeling ook toegankelijk voor werkenden. Als gevolg 
van deze aanpassingen zal het gebruik naar verwachting toenemen. 
 
Collectieve ziektekostenverzekering 
De collectieve ziektekostenverzekering in Ridderkerk heeft een bereik van 22 procent, 
hetgeen in vergelijking met de drie genoemde gemeenten laag is. De CZV is pas in 2008 
ingevoerd, dit kan van invloed zijn op het gebruik. Meer dan 74 procent van de verzekerden 
heeft een WWB uitkering. Het bereik onder de andere doelgroepen is nog te verbeteren. Van 
alle AOW’ers met een minimuminkomen maakt ongeveer 6 procent gebruik van de regeling, 
van de huishoudens met een ander inkomen is dit 10 procent.  
 
Vergoeding sport-, culturele en sociaal-culturele activiteiten 
Het gebruik van de vergoeding SCS activiteiten is in Ridderkerk 11 procent, hiermee is het 
bereik relatief laag. De hoogte van het gebruik van dergelijke regelingen hangt over het 
algemeen direct samen met de wijze waarop de procedure is vormgegeven.  Bij gemeenten 
die een uitgebreide inkomens- en vermogenstoets uitvoeren en om bewijsstukken vragen 
zien we vaak gebruikspercentages rond de 15 procent.  
 
Regeling schoolgaande kinderen van 6 tot 18 jaar 
Deze specifieke regeling voor kinderen van 6 tot 18 jaar komt niet in alle gemeenten voor. 
Het gebruik van de regeling schoolgaande kinderen van 6 tot 18 jaar in Ridderkerk is 
vergelijkbaar met Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam-Voorburg. Inhoudelijk is de regeling 
van Leidschendam-Voorburg wel ruimer dan die in Ridderkerk en Pijnacker-Nootdorp. In de 
regeling is ook een gunstige lening voor een computer opgenomen en de vergoeding van de 
kosten van internet tot € 300,- per jaar.  
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Rotterdampas 
Het gebruik van de stadspas (Rotterdampas) is niet een-op-een vergelijkbaar met het 
gebruik in Leidschendam-Voorburg. In Leidschendam-Voorburg hebben alle 65-plussers met 
een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum recht op een gratis pas, daarnaast 
hebben inwoners van Leidschendam-Voorburg met een inkomen van 110 procent van het 
sociaal minimum ook recht op een gratis pas. Met name bij stadspassen is het gebruik heel 
verschillend per gemeente, dit ligt aan de inrichting van de pas (welke voordelen biedt deze) 
en ook aan hoe eenvoudig het is om een pas te ontvangen.  
De gemeente Vlaardingen maakt ook gebruik van de Rotterdampas. In 2007 had deze 
gemeente een bereik van 19 procent. 
 
 
Conclusie over het totale bereik 
Wanneer we kijken naar het totale bereik van inkomensondersteunende regelingen onder de 
minima, zien we dat ruim 31 procent van de huishoudens van geen enkele regeling 
gebruikmaakt. Het bereik van de meeste regelingen is gemiddeld tot laag te noemen. Het 
gebruik kan op een aantal punten nog verbeterd worden. Het merendeel van de gebruikers 
van de inkomensondersteunende regelingen bestaat uit WWB huishoudens. Zeker onder 
AOW’ers kan het bereik nog aanmerkelijk verbeterd worden. Daarnaast kan het gebruik van 
de collectieve ziektekostenverzekering, de vergoeding schoolgaande kinderen, regeling SCS 
activiteiten en de Rotterdampas aanzienlijk worden verhoogd. Dit kan worden bereikt  door 
relatief eenvoudige maatregelen (zie paragraaf 3.5). 
 
 

3.3 Inkomensondersteuning is maatwerk 
Het hoofddoel van de WWB is ‘werk boven inkomen’: centraal uitgangspunt van het beleid in 
het kader van de WWB is dat een zelfstandig inkomen door werk de beste manier is om 
armoedeproblemen te voorkomen. Door adequate handhaving en re-integratie wordt inhoud 
gegeven aan een beleid waardoor inkomensafhankelijkheid beperkt blijft tot situaties waarin 
dat niet is te voorkomen. Aan de andere kant blijkt dat, in het bijzonder bij langdurige 
afhankelijkheid van een minimum inkomen, financiële problemen en daarmee 
samenhangende maatschappelijke problemen (zoals deelname schoolactiviteiten kinderen, 
gebruik van zorg- en andere voorzieningen waar eigen kosten aan zijn verbonden) vaak niet 
te vermijden zijn. Daarom is het van belang om het armoedebeleid optimaal af te stemmen 
op de karakteristieken van de lokale doelgroep. 

Profiel doelgroep 
Op basis van de analyses uit dit onderzoek, stellen we vier hoofddoelgroepen vast 

1. Huishoudens die al langer dan drie jaar moeten rondkomen van een minimum-
inkomen. In Ridderkerk behoort 64 procent van alle minimahuishoudens tot de 
langjarige minima.  

2. Gezinnen met kinderen. Van alle eenoudergezinnen in Ridderkerk heeft 42 procent 
een inkomen op het minimum.  

3. 65-plus huishoudens. Gezien hun leeftijd hebben zij geen vooruitgang meer te 
verwachten in hun financiële situatie. Het aandeel minima onder deze huishoudens 
ligt in Beuningen ruim boven het gemiddelde.  

4. Huishoudens met een niet-westerse achtergrond. Van deze huishoudens is bijna 
30 procent afhankelijk van een laag inkomen. Onder kinderen is het verschil 
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opvallend: een op de drie kinderen in een niet-westers allochtoon huishouden leeft 
in een minimahuishouden. Bij autochtone kinderen is dit ruim 1 op de 25. 

 
Het belangrijkste kenmerk dat al deze groepen verbindt is dat ze ofwel vanwege het 
criterium leeftijd ofwel vanwege de grote afstand tot de arbeidsmarkt weinig perspectief op 
inkomensverbetering hebben. Naast actieve inkomensondersteuning heeft de groep 
langjarige minimahuishoudens die nog beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, extra 
ondersteuning nodig om weer aan het werk te komen.  

 

3.4 Ontwikkelingen armoedebeleid 2005-2008  
De gemeente Ridderkerk heeft naar aanleiding van de armoedemonitor 2005 de ‘nota 
armoedebestrijding’ opgesteld. Doel van deze nota is de armoedeproblematiek aan te 
pakken en daarnaast mensen te activeren hun zelfredzaamheid te vergroten. Uiteindelijk 
moet deze zelfredzaamheid leiden tot het verbeteren van de financiële situatie van de 
minima. Het bestrijden van armoede door het vergroten van het bereik en het gebruik van 
voorzieningen en het bieden van een toekomstperspectief is de ambitie van de gemeente. In 
de ‘nota armoedebestrijding’ benoemt de gemeente een aantal actiepunten ten behoeve van 
het armoedebeleid. De vergelijking van de monitor 2009 met de monitor 2005 is één van 
deze actiepunten. Onderstaand een aantal andere actiepunten met betrekking tot de 
inkomensondersteunende regelingen. 

3.4.1 Maatschappelijke participatie 
De gemeente Ridderkerk wil zoveel mogelijk mensen laten meedoen in de samenleving. 
Ridderkerk heeft een aantal vormen van participatieregelingen. Namelijk: het 
maatschappelijk participatiefonds (bijdrage kosten schoolgaande kinderen van 6 tot 18 jaar, 
vergoeding sport-, culturele en sociaal-culturele activiteiten en kosten chronisch zieken en 
gehandicapten) en de Rotterdampas. Voor het maatschappelijk participatiefonds heeft de 
gemeente de afgelopen jaren advertenties in kranten en folders geplaatst om de bekendheid 
met het fonds en dus uiteindelijk het bereik te vergroten.   

Kinderen 
Gezinnen met kinderen met een laag inkomen hebben een beperkte bestedingsvrijheid, 
vrijwel al het geld gaat op aan vaste lasten en primaire levensbehoeften. Dat betekent dat er 
voor recreatie, hobby’s of een krant nauwelijks of geen geld over is.  
Het percentage kinderen dat opgroeit in een minimahuishouden is iets meer dan 9 procent. 
Ten opzicht van 2005 is het aandeel kinderen met één procent gedaald. Ondanks deze 
daling is het percentage nog steeds hoger dan landelijk. Om in de toekomst van kinderen te 
investeren heeft de regering besloten om extra ondersteuning te bieden aan gezinnen met 
een laag inkomen. Dit betekent dat de gemeenten meer mogelijkheden krijgen voor een 
gerichte benadering van deze groep. Kinderen uit minimahuishoudens krijgen op deze 
manier dezelfde kansen als kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen. De kinderen 
hebben hierdoor minder nadeel van de beperkte financiële middelen van de ouders. Het 
maatschappelijk participatiefonds is een regeling die het mogelijk maakt dat kinderen in 
minimahuishoudens kunnen meedoen in de samenleving. 
 
Hoewel gezinnen met kinderen oververtegenwoordigd zijn onder de gebruikers van deze 
regeling, is het bereik onder alle gezinnen met kinderen zeer laag te noemen. Van de 
eenoudergezinnen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum maakt slechts 
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18 procent gebruik van de vergoeding SCS activiteiten en 25 procent van de regeling 
schoolgaande kinderen. Van alle meerpersoonshuishoudens met kinderen maakt bijna 
24 procent gebruik van de vergoeding SCS activiteiten en 31 procent maakt gebruik van de 
regeling schoolgaande kinderen. Gezien de 423 huishoudens met kinderen22 die in 
Ridderkerk wonen, kan de gemeente besluiten om de regelingen nog wat extra publiciteit te 
geven. Daarnaast kan door middel van een directe aanschrijving de doelgroep worden 
benaderd.  

Bereik participatieregelingen  
Zoals hierboven is aangegeven, is het bereik van het maatschappelijk participatiefonds 
onder gezinnen met kinderen aan de lage kant. Hetzelfde geldt voor  AOW’ers. Hoewel het 
aandeel minima onder de 65-plushuishoudens relatief hoog is, is het bereik onder deze 
groep relatief laag. Ten opzichte van de totale doelgroep maken niet-westerse allochtonen, 
WWB’ers en langjarige minima relatief vaker gebruik van de participatieregelingen. Ondanks 
dit gegeven is het gebruik van de vergoeding SCS activiteiten aan de lage kant. Naar alle 
waarschijnlijkheid is de oorzaak van het lage gebruik van deze regeling terug te voeren op 
de aanvraagprocedure. Er dient een ingevuld formulier, voorzien van bewijsstukken, te 
worden ingeleverd, voordat de vergoeding wordt uitbetaald. Dit betekent ook dat de kosten 
eerst moeten worden voorgeschoten. In veel huishoudens is dit niet mogelijk. Hier is sprake 
van een hoge drempel, die maatschappelijke participatie in de weg staat. 
 

3.4.2 Aanvraagprocedure 
Door het overleggen van bewijsstukken en het invullen van lange, vaak onbegrijpelijke 
formulieren kan het zijn dat veel huishoudens afzien van het aanvragen van een 
inkomensondersteunende regeling. Ongeveer 50 procent van de doelgroep vindt de 
aanvraagformulieren te ingewikkeld.23 Door de aanvraagprocedure te vereenvoudigen kan 
het bereik en het gebruik van de inkomensondersteunende regelingen worden vergroot. 
Onderstaand de acties van de gemeente Ridderkerk. 

Aanvraagformulier 
Een actiepunt van de gemeente Ridderkerk in 2007 was het vereenvoudigen van de 
aanvraagformulieren.24 Ten eerste zijn de aanvraagformulieren getoetst op onnodig 
ingewikkeld ambtelijk taalgebruik. Daarnaast is aan het Klantenplatform gevraagd mee te 
denken aan het vereenvoudigen van de formulieren. Door de aanvraagformulieren te 
vereenvoudigen en ze toegankelijker te schrijven kan het gebruik toenemen. 

Aanvraagprocedure 
Het versnellen van de aanvraagprocedure betreft een ander actiepunt uit 2007. Hierbij valt te 
denken aan het verminderen van het aantal bewijsstukken, het terugbrengen van de 
doorlooptijd en het vergroten van de klantvriendelijkheid. Een ander optie is het verstrekken 
van gratis antwoordenveloppen. Ook het gebruiken van de reeds vastgestelde criteria, 
inkomen en vermogen, voor enkele doelgroepen valt onder het versnellen van de 
aanvraagprocedure. Bijvoorbeeld cliënten met een WWB-uitkering en AOW’ers met 

                                                             
22 Huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het minimum. Er zijn 350 huishoudens met kinderen 
in de leeftijdscategorie 6 tot 18 jaar.   
23 Benchmark gegevens KWIZ (klantonderzoeken 2007/2008). 
24 Bron: Nota Armoedebestrijding; het bieden van een toekomstperspectief (beleidsnotitie Ridderkerk). 
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vrijstelling van gemeentelijke belastingen. Als het inzicht in de doelgroepen verbetert, kan 
automatische kwijtschelding voor meerdere groepen worden uitgevoerd.  
 
Ondanks het vereenvoudigen van de aanvraagformulieren is het bereik van bijvoorbeeld de 
vergoeding SCS activiteiten laag te noemen. De gemeente kan overwegen de controle van 
de gemaakte kosten achteraf te doen. Zodat minimahuishoudens het bedrag niet eerst 
hoeven voor te schieten.  
 

3.4.3 Conclusie 
Het regelingenpakket op het gebied van inkomensondersteuning is in Ridderkerk zeer 
uitgebreid. Alle doelgroepen worden hiermee in principe bereikt. Toch bestaat het merendeel 
van de gebruikers van de inkomensondersteunende regelingen uit WWB huishoudens. Uit 
de vergelijking van de monitor 2009 met de armoedemonitor 2005 blijkt dat er, ondanks de 
daling van het aantal WWB huishoudens, een stijging is in het gebruik en bereik van de 
collectieve ziektekostenverzekering en de Rotterdampas. Het bereik van de kwijtschelding 
en de bijzondere bijstand is enigszins gedaald. Onder  AOW’ers kan het bereik nog 
aanmerkelijk verbeterd worden. Daarnaast kan het gebruik van de collectieve 
ziektekostenverzekering, de vergoeding schoolgaande kinderen, regeling SCS activiteiten en 
de Rotterdampas aanzienlijk worden verhoogd. 
 

3.5 Aanbevelingen voor verminderen niet-gebruik 
Bepaalde instrumenten kunnen binnen het werkproces van een gemeente of sociale dienst 
worden gebruikt om het bereik van de regelingen te vergroten. Hierbij valt vooral te denken 
aan gegevensuitwisseling (met diverse instanties) en een proactieve dienstverlening door 
het aanschrijven van de potentiële doelgroep.  

1. Gegevensuitwisseling belastingdienst 
Op dit moment is er een aantal gemeenten in Nederland dat jaarlijks informatie over de 
stabiele (minimum) inkomens van onvermogende AOW huishoudens25 van de landelijke 
belastingdienst aanvraagt. Voor deze armoedemonitor heeft de gemeente Ridderkerk deze 
gegevens ook eenmalig opgevraagd. Met behulp van deze informatie kan het recht op 
deelname aan meerdere voorzieningen worden vastgesteld en direct worden toegekend26.  

2. Gegevensuitwisseling Wmo 
Met de invoering van de Wmo beschikt de gemeente, naast gegevens van de voormalige 
WVG (nu: Wmo hulpmiddelen en voorzieningen), ook over inkomensgegevens van de 
huishoudens die gebruikmaken van huishoudelijke verzorging. Weliswaar wordt de 
administratie verzorgd door het CAK, maar de gegevens zijn voorhanden. Op dit moment is 
het nog niet mogelijk de bestanden van het CAK te koppelen aan gemeentelijke bestanden. 
Wel kunnen de gebruikers van thuiszorg met behulp van deze informatie worden 
aangeschreven over mogelijkheden van het minimabeleid. In ieder geval de regeling 
chronisch zieken en gehandicapten is op deze doelgroep van toepassing. 

                                                             
25 De belastingdienst levert gegevens van personen met alléén een AOW-uitkering, geen aanvullend 
pensioen, geen eigen woning en geen vermogen boven de in de belastingdienst vastgelegde grens van 
€ 19.698,- (per persoon). Deze personen kunnen worden aangemerkt als ‘onvermogend’.  
26 Mits wordt afgezien van (het toetsen van) vermogensgrenzen bij minimaregelingen.  
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3. Proactieve dienstverlening 
Proactief houdt in dat burgers die recht hebben op bepaalde regelingen daarvoor gericht 
worden benaderd op basis van bij de overheid bekende informatie. Door deze actieve 
werkwijze van de gemeente richting de doelgroep, zal het bereik van de regelingen 
toenemen.  
Een meer proactieve werkwijze leidt bovendien tot een verlaging van de uitvoeringskosten, 
waardoor er meer budget overblijft voor de programmakosten. Toetsing en verificatie speelt 
in veel gemeenten nog een belangrijke rol in het inkomensondersteunend beleid, dit zorgt 
voor relatief hoge uitvoeringskosten voor dergelijke regelingen.  
 
Voorbeeld: Kwijtschelding 
Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is een regeling die gedeeltelijk ambtshalve kan 
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld voor 65-plushuishoudens. Wanneer eenmaal is vastgesteld 
dat zij aan de voorwaarden voldoen, kan besloten worden hen een aantal jaren automatisch 
kwijtschelding te verlenen. Ook WWB-huishoudens met een vermogen onder de grens die 
de afdeling belastingen hanteert, kunnen automatisch kwijtschelding ontvangen. Het bereik 
van de kwijtschelding kan hierdoor tot 80-90 procent stijgen.  
 
Voorbeeld: Collectieve ziektekostenverzekering 
Het gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering kan worden gestimuleerd door de 
potentiële gebruikers hierover direct aan te schrijven. Dit geldt ook voor de vergoeding  
sport-, culturele en sociaal-culturele activiteiten en de regeling voor schoolgaande kinderen 
van 6 tot 18 jaar. 
 
Voorbeeld: Gericht huisbezoek 
Een ander voorbeeld van proactieve dienstverlening is het huisbezoek. Vooral voor ouderen 
kan dit een effectief instrument zijn.  
 
Voorbeeld: Aanvraagformulieren 
Het bereik van bijvoorbeeld de collectieve ziektekostenverzekering, de vergoeding  
sport-, culturele en sociaal culturele activiteiten en de Rotterdampas is vrij laag. Dit is te 
verhogen door mensen die van een regeling gebruikmaken te attenderen op het bestaan van 
andere regelingen. Dit kan door middel van aanvraagformulieren waarbij de minima 
tegelijkertijd meerdere regelingen kunnen aanvragen door deze op het formulier aan te 
kruisen. Zo hebben inwoners in één oogopslag het overzicht van de bestaande regelingen 
en eveneens wordt de aanvraag aanzienlijk vereenvoudigd: minima hoeven slechts 
eenmalig (inkomens) gegevens te leveren. 
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Bijlage 1 Kenmerken doelgroep tot 105% van het minimum 
 
Tabel B2.1 Aantal een aandeel huishoudens 
Huishoudens Aantal Aandeel 
Tot 105% Minimum 1.100 5,5% 
105-120% Minimum  560 2,8% 
Overig 18.295 91,7% 
Totaal  19.955 100,0% 

Tabel B2.2 Huishoudens naar inkomensbron 
Inkomensbron Aantal Aandeel 
WWB  438 39,8% 
AOW  330 30,0% 
Ander inkomen 332 30,2% 
Totaal 1.100 100,0% 

Tabel B2.3 Huishoudens naar type 
Huishoudtype Aantal Aandeel 
Alleenstaand 601 54,6% 
Eenoudergezin 146 13,3% 
Meerpersoons zonder kinderen 208 18,9% 
Meerpersoons met kinderen 145 13,2% 
Totaal 1.100 100,0% 

Tabel B2.4 Leeftijdsopbouw huishoudens naar leeftijd oudste lid van het huishouden 
Leeftijdscategorie Aantal Aandeel 
18 tot 27 jaar 40 3,7% 
27 tot 40 jaar  168 15,2% 
40 tot 65 jaar 562 51,1% 
65 jaar en ouder 330 30,0% 
Totaal 1.100 100,0% 

Tabel B2.5 Huishoudens naar bevolkingsgroep 
Categorie Aantal Aandeel 
Autochtoon 737 67,0% 
Westers allochtoon 114 10,3% 
Niet-westers allochtoon 249 22,6% 
Totaal 1.100 100,0% 
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Bijlage 2 Verantwoording en definities 

In deze bijlage geven wij een verantwoording van het uitgevoerde onderzoek. 

Onderzoeksdoel 
Het primaire doel van dit onderzoek is de bepaling van het aantal huishoudens met 
een inkomen tot 120 procent van het voor hun huishoudtype geldende sociale 
minimum, dat voldoet aan de criteria voor het minimabeleid. Op de tweede plaats 
moeten de uitkomsten inzicht bieden in de mate van (niet-)gebruik van bestaande 
inkomensondersteunende en participatiebevorderende voorzieningen.  
Een laatste (uitvoerings)vereiste is dat de monitor herhaalbaar dient te zijn. Hierdoor 
is het mogelijk om de ontwikkelingen in de doelgroep in de tijd te volgen. 

Methodiek 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen: 
 bevolkingsgegevens vanuit de gemeentelijke basisadministratie (GBA); 
 inkomensgegevens vanuit de registraties van Sociale Zaken, de kwijtschelding 

van gemeentelijke heffingen, de WMO, schuldhulpverlening, 
huursubsidiegegevens en de landelijke belastingdienst; 

 CBS, SCP en VROM. 
 
Met behulp van de gecombineerde informatie is vervolgens in een aantal bewerkingsstappen 
een geanonimiseerd onderzoeksbestand gecreëerd dat de basis vormde voor deze 
rapportage. 

Onderzoeksmethode 
De informatie uit de genoemde registratiebronnen wordt in een eerste bewerkingsstap via 
het actuele GBA bestand, op persoonsniveau bijeengebracht. Op deze wijze ontstaat in de 
tijd gezien een historisch (aanvraag en) gebruiksoverzicht van inkomensondersteunende 
voorzieningen van iedere actuele inwoner. Dit geldt uiteraard voor de gehele periode 
waarover informatie verzameld wordt. 
Vervolgens wordt wederom met behulp van het GBA bestand bepaald tot welk soort en type 
huishouden een persoon behoort. De operationele definities van deze begrippen treft u 
verderop in deze verantwoording aan. Nadat het huishoudtype is bepaald wordt het feitelijke 
gebruik van voorzieningen (door alle partners die tot dezelfde economische eenheid 
behoren) op huishoudniveau vastgesteld. Deze laatste stap is van belang omdat 
voorzieningen bijna altijd door verschillende personen uit een huishouden worden 
aangevraagd. Uiteindelijk ontstaat op deze wijze op huishoudniveau een (actueel) 
onderzoeksbestand van de gemeente Ridderkerk. Dit bestand bevat tevens informatie 
betreffende het (cumulatieve) gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen over een 
periode van drie jaar. 

Vergelijkbaarheid met andere statistieken 
Ondanks het feit dat door andere definities, peilmomenten en berekeningsmethoden officiële 
statistieken niet in vergelijkend perspectief met de uitkomsten van dit onderzoek mogen 
worden gebruikt is de verleiding daartoe groot. Om die reden gaan we kort in op CBS 
gegevens voor Ridderkerk. In totaal onderscheidt het CBS 19.642 huishoudens in 
Ridderkerk over 2008. Door een iets andere definitie van het begrip huishouden zijn wij voor 
dit onderzoek uitgegaan van 19.955 huishoudens.  
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Het CBS komt op basis van het regionale inkomensonderzoek 2006 voor Ridderkerk op 
12 procent huishoudens met een inkomen tot maximaal 110 procent van het voor dat 
huishoudtype geldende sociale minimum, zijnde een totaal van 778 huishoudens.  
Een ‘verschil’ met de aantallen in dit onderzoek wordt om te beginnen veroorzaakt door het 
feit dat het CBS uitsluitend jaarinkomens opneemt. Dat betekent dat huishoudens die minder 
dan een jaar op het sociale minimum vertoeven niet worden meegerekend. 
Verder worden door het CBS alle inkomsten van gezinsleden (dus ook van inwonende 
kinderen) bij het huishoudinkomen opgeteld. Omdat bij de berekening van bijvoorbeeld het 
recht op kwijtschelding uitsluitend het inkomen van de ouders wordt meegeteld zijn 
definitieverschillen een tweede reden voor andere uitkomsten. 
De derde reden voor een verschil in uitkomst is dat in dit onderzoek geen rekening is en kan 
worden gehouden met (kortstondige) meerinkomsten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de 
vrijlatingsbepaling in de bijstand. Omdat het CBS jaarlijks achteraf wel beschikt over deze 
informatie ontstaan wederom verschillen. 

Statistisch kader 
In tegenstelling tot wat gangbaar is bij sociaal wetenschappelijk onderzoek is dit rapport 
gebaseerd op gegevens van de totale bevolkingspopulatie. Dat betekent dat de vermelde 
aantallen en percentages niet getoetst hoeven te worden op statistische betrouwbaarheid en 
altijd de feitelijke situatie weergeven. 

Operationele definitie huishouden 
Het bepalen van het soort en type huishouden gebeurt aan de hand van gegevens uit de 
bevolkingsadministratie en wel op de volgende wijze: 
 indien één persoon op een adres woont, is duidelijk dat er sprake is van een 

alleenstaande; 
 personen op één adres waartussen geregistreerde ouder-kindrelaties of echtrelaties 

bestaan worden tot een gezamenlijk huishouden gerekend; 
 indien er één meerderjarige op een adres woont met een ouder-kindrelatie tellen we 

een eenoudergezin; 
 als er vier of meer meerderjarigen op een adres wonen, gaan we ervan uit dat er 

meerdere huishoudens op dit adres gevestigd zijn; 
 indien er drie meerderjarigen zonder echtrelatie op één adres wonen, kijken we naar de 

gemiddelde leeftijd. Ligt die onder de 27 jaar dan rekenen we iedere persoon als een 
afzonderlijk (studenten)huishouden. Ligt deze boven de 27 jaar dan tellen we één 
meerpersoons-huishouden. 

 als er minimaal 19 personen op een gezamenlijk adres wonen, registreren we een 
institutioneel huishouden; 

 verder nemen we aan dat personen in institutionele huishoudens, met uitzondering van 
de gehuwden, alleenstaand zijn. 

Huishoudsoort 
Naar soort huishouden maken we onderscheid tussen alleenstaanden, meerpersoons 
huishoudens met en zonder kinderen en éénouder gezinnen. 

Zelfstandig huishouden 
Een zelfstandig huishouden bestaat uit één of meer personen die alleen of samen in een 
woonruimte gehuisvest zijn en zelf in hun dagelijkse levensbehoeften voorzien. 
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Institutioneel huishouden 
Tot de institutionele huishoudens behoren personen die verblijven in opvangcentra, 
penitentiaire inrichtingen, verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen. In de 
bevolkingsoverzichten in deze rapportage zijn deze personen meegeteld. In de hoofdstukken 
waar de inkomensverdeling in termen van huishoudens wordt besproken blijven zij buiten 
beschouwing. 

Besteedbaar inkomen (CBS) 
Besteedbaar inkomen is het bruto inkomen verminderd met de premies sociale zekerheid en 
andere betaalde overdrachten (zoals alimentatie) en de loon-, inkomsten- en 
vermogensbelasting. Het bruto inkomen omvat winst uit onderneming, bruto inkomsten uit 
arbeid, inkomsten uit vermogen en bruto ontvangen overdrachten (zoals AOW, Anw, 
WAO/WIA, studiefinanciering, kinderbijslag en huursubsidie). 

Inkomensbron 
In dit onderzoek worden de termen WWB, AOW en ‘ander’ inkomen gebruikt. Voor de 
bijstandsgerechtigden is de inkomensbron direct vast te stellen. De AOW 
inkomensgrondslag is bepaald op basis van de leeftijd van de huishoudoudste. De 65+ 
huishoudens die tevens een aanvullende bijstanduitkering ontvangen rekenen we eveneens 
tot deze categorie. Alle overige inkomens zijn vervolgens onder de noemer ‘ander’ inkomen 
gebracht. 

Langdurige minima 
Tot de langjarige minima rekenen we huishoudens die langer dan drie jaar zijn aangewezen 
op een minimuminkomen. Omdat het kenmerk ‘langer dan drie jaar behorend tot één 
inkomenscategorie’ uit combinaties van gegevens uit verschillende bronnen afkomstig is, is 
een sluitende definiëring in termen van een volledig onafgebroken periode niet mogelijk. Om 
die reden is de volgende definitie gebruikt. Indien een huishouden gedurende de laatste drie 
jaar ten minste 30 maanden behoorde tot een bepaalde inkomenscategorie spreken we van 
een gezin dat langjarig tot deze groep behoort. 
Gezien de periode van de bij het onderzoek gebruikte gegevens (laatste drie jaar) is 
vaststelling over een langere periode niet mogelijk. (Bij de langdurigheidstoeslag ligt de 
5 jaar wel vast). 

Definiëring etnische achtergrond 
Een persoon wordt tot een niet-Nederlandse groep gerekend als diegene een buitenlandse 
nationaliteit bezit of in het buitenland is geboren of als (minstens) één van beide ouders in 
het buitenland is geboren. Bij de indeling is de volgende categorisering gehanteerd: 
 
Niet-westerse allochtoon 
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Afrika, Zuid-
Amerika en Azië (excl. Indonesië en Japan) of Turkije. 
 
Westerse allochtoon 
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Europa (excl. 
Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan. Op grond van hun sociaal-
economische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de 
westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig 
Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin. 



Armoedemonitor Ridderkerk 2009  KWIZ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 48



Armoedemonitor Ridderkerk 2009  KWIZ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 49

Bijlage 3 Lijst van afkortingen 
 
AOW   Algemene Ouderdomswet 
 
CAK   Centraal Administratie Kantoor 
 
CBS   Centraal Bureau voor de Statistiek 
 
GBA   Gemeentelijke Basis Administratie 
 
SCP   Sociaal en Cultureel Planbureau 
 
VROM   (Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
 
Wajong   Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 
 
WAO   Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
 
WIA   Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
 
WMO   Wet maatschappelijke ondersteuning 
 
WSM   Wettelijk sociaal minimum 
 
WW   Werkloosheidswet 
 
WWB   Wet werk en bijstand 
 
 
 
 
 


