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Onderwerp: Afronding project economische crisis 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Met deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over de wijze waarop het project “aanpak 
economische crisis” is afgerond. In deze brief geven wij een kort beeld van de gekozen aanpak, de 
stand van zaken eind 2010 en de inbedding van het project in de reguliere processen. 
 
Eind 2008 werd Nederland getroffen door wat de “Kredietcrisis”, later “economische crisis” is gaan 
heten. Deze crisis is ook aan Ridderkerk niet voorbij gegaan. 
  
In de maand maart 2009 is een aantal bijeenkomsten gehouden over dit thema. Hieruit is een 
aanpak voortgekomen, welke in 2009 is uitgevoerd. Eind 2009 heeft een evaluatie van deze 
aanpak plaatsgevonden. Uit die evaluatie is een vervolgaanpak op 3 sporen gekomen: preventie, 
intensivering zorg en het opsporen van nieuwe groepen getroffenen.  
 
De aanpak van de economische crisis was gebaseerd op vier pijlers, gericht op de gebieden werk, 
bestuur en communicatie, wonen en leefomgeving en welzijn. Kern van de aanpak was nabijheid 
en maatwerk. 
 
Per pijler is kort weergegeven wat de aanpak was. 
 
Werk 

 Inzet op de ondersteuning van mensen die van baan willen of moeten veranderen omdat 
er in hun sector onvoldoende werk was. 

 De functie van de Regisseur Werk is nadrukkelijker onder de aandacht gebracht bij het 
bedrijfsleven in Ridderkerk. 

 Er is een “daadwerkelijk aan de slag”-dag georganiseerd, waarop vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt bij elkaar zijn gebracht. 

 Extra aandacht voor de positie van de medewerkers in de Sociale Werkvoorziening.  
 Extra is ingezet op: 

o Het invullen van de beschermde banen 
o Gebruik maken van kinderopvang 
o Banen met opleiding (BBL) waarbij de werkgever rekening houdt met de afstand 

tot de arbeidsmarkt van onze klanten 
o Duale trajecten voor mensen die slecht Nederlands spreken. 
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Bestuur en communicatie 

 De boodschap was dat het college er wilde zijn voor die mensen, die de gevolgen van de 
crisis ervaren. 

 Bekendheid van gemeentelijke regelingen is verder verbeterd, onder andere door er op 
meerdere manieren bekendheid aan te geven. 

  
Wonen en Leefomgeving 

 Reeds geplande projecten in infrastructuur en groen zijn naar voren gehaald. 
 Nieuwe projecten in groen en infrastructuur zijn naar voren gehaald. 
 Het college vond het van belang om de woonsector te ondersteunen, aangezien ook in 

Ridderkerk de markt “stil” stond. Er is een woondag georganiseerd, waarbij nieuwe en 
bestaande woningbouwprojecten onder de aandacht werden gebracht. Op deze dag waren 
ook banken en makelaars aanwezig. 

 
Welzijn 
Voorzieningen 

 Geconstateerd werd dat het beeld was dat er veel voorzieningen zijn, maar dat de 
doelgroep de voorzieningen niet goed weet te vinden. Daarbij was extra aandacht nodig 
voor diverse doelgroepen, zoals oudere inwoners van Ridderkerk en slachtoffers van 
huiselijk geweld. 

 
Op basis van de resultaten is eind 2009 de aanpak geëvalueerd. Conclusie was dat de genomen 
maatregelen goed en zichtbaar waren en verder moesten worden voortgezet. De resultaten 
werden met het structurele beleid geboekt. Geconstateerd is dat de zorgmaatregelen moeten 
worden geïntensiveerd (versterking van de zorgnetwerken, meer voorzieningen aanbieden in de 
wijken). 
 
De groep die (nog) niet gebruik kan maken van het minimabeleid wordt nauw gevolgd. De 
prognoses en mediaberichten geven wel signalen dat er sprake is van een toename van die groep. 
 
Besloten is de aanpak in drie sporen: preventie, intensivering zorg en volgen nieuwe 
getroffenen verder uit te bouwen. 
 
Onder preventie wordt verstaan dat getracht wordt te voorkomen dat meer mensen in de 
problemen komen door de gevolgen van de crisis. Dat houdt in doorgaan en uitbreiden van de 
preventieve aanpak. 
 
Waar mogelijk moet het instrumentarium worden uitgebreid: 

- poortwachtersfunctie 
- max.WW-ers vooraf spreken 
- extra begeleiding werknemers na plaatsing bij werkgever 
- lik op stuk beleid bij niet willers/kunners 
- loonkostensubsidie bij moeilijk bemiddelbare personen 

Het extra geld van het rijk voor schuldhulpverlening is preventief ingezet. Indien mogelijk wordt ook 
een (preventief) aanbod voor jongeren gedaan. 
 
Intensivering zorg is noodzakelijk om voor mensen die al door de crisis getroffen zijn de gevolgen 
van de crisis te verzachten. Dit kan onder andere door te stimuleren dat zij meer van voorzieningen 
gebruik maken. Voortzetting van de inzet van 0,44 FTE Sociaal Raadslieden is daar een onderdeel 
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van, omdat de sociaal raadslieden mensen kunnen ondersteunen om gebruik te maken van alle 
voorzieningen waar zij voor in aanmerking komen. Ook het meer wijkgericht inzetten van 
dienstverlening (spreekuur Wijzerplaats) is daar een uitwerking van. 
 
Bij de spreekuren van de Wijzerplaats in de wijken zijn we in aanraking gekomen met mensen, die 
het risico lopen getroffen te worden door de crisis. Deze nieuwe getroffenen moeten we blijven 
volgen. Dit kan door het aantal en de aard van de aanvragen in het kader van het minimabeleid 
goed in de gaten te houden en de huurachterstanden bij Woonvisie regelmatig te monitoren. 
 
Om te kunnen beoordelen wat de huidige stand van zaken is, is een momentopname gemaakt van 
een aantal indicatoren, welke een beeld geven van de mate waarin de kredietcrisis Ridderkerk nog 
in zijn greep heeft. 
 
Ontwikkeling bestand WWB 
Ten opzichte van 2009 is het aantal klanten WWB in 2010 licht gestegen. In verhouding tot de 
landelijke trend is de toename van het bestand in Ridderkerk beperkt. Het aantal aanvragen in 
Ridderkerk is in 2010 gedaald ten opzichte van 2009. 
 
Jongeren 
Sinds het vierde kwartaal van 2009 wordt, op basis van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) extra 
ingezet op de jongeren tot 27 jaar. Het aantal aanvragen is in 2010 licht gestegen. 
  
BBZ 
De gemeente voert het Besluit Bijstand Zelfstandigen uit. Dit is het verlenen van financiële 
ondersteuning aan bijstandsgerechtigden die willen starten als zelfstandig ondernemer. In 2010 is 
het aantal aanvragen voor deze voorziening gestegen. 
  
Schuldhulpverlening 
Het aantal klanten in een schuldhulpverleningstraject laat een lichte stijging zien ten opzichte van 
het begin van de crisis in 2009. Vastgesteld kan worden dat de vraag naar schuldhulpverlening 
tengevolge van de crisis niet drastisch is toegenomen. 
 
Sociaal Raadslieden 
Met de verdubbeling van de formatie in 2009 kunnen de cliënten die zich melden geholpen worden. 
In het algemeen is er een wachttijd van maximaal 2 weken. De toeloop van cliënten is sinds vorig 
jaar niet groter geworden. 
 
Maatschappelijk werk 
Het aantal cliënten in begeleiding in 2010 is vergelijkbaar met 2009. Er is geen sprake van een 
wachttijd. 
 
Voedselbank 
In november 2010 werden er 48 pakketten verstrekt aan 46 gezinnen. De verwachting van de 
voedselbank dat zich een stijging richting de 60 pakketten zou voordoen, is niet uitgekomen. 
 
Uit de hiervoor gepresenteerde stand van zaken kan de conclusie worden getrokken dat het 
beroep op de sociale voorzieningen als gevolg van de economische crisis niet sterk is 
toegenomen. Daar waar wel een toename is gesignaleerd, bij de sociaal raadslieden, heeft de 
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formatie-uitbreiding voldoende soelaas geboden. Daar waar al problemen zijn, wordt wel een lichte 
stijging gezien (schuldhulpverlening en voedselpakketten). 
 
Ook de landelijke trends (werkloosheidscijfers, economische groei, koopkracht) geven aan dat de 
economische crisis over haar hoogtepunt is. 
 
Dit wil niet zeggen dat de crisis voorbij is en derhalve wordt geadviseerd de gekozen aanpak in te 
bedden in de reguliere werkprocessen. Daarmee blijft de aandacht voor kwetsbare groepen 
behouden. 
 
Hieronder wordt weergegeven welke onderdelen van de aanpak in welk proces kunnen worden 
ondergebracht. 
 
Preventie: 
De activiteiten uit dit spoor worden reeds uitgevoerd. De aanpak is succesvol en kan worden 
voortgezet. Dit zal worden ondergebracht in het proces Werk en inkomen. 
Het gaat om: 

- optimaal benutten van de poortwachtersfunctie 
- klanten van het UWV die aan het eind van hun WW-periode zijn vooraf spreken 
- extra begeleiding van klanten na plaatsing bij een werkgever 
- lik op stuk beleid bij niet- willers / -kunners 
- loonkostensubsidie bij moeilijk bemiddelbare personen 
- organisatie van de Daadwerkelijk aan de Slag dag 
- uitbreiding inzet Regisseur Werk met een tweede Regisseur 

 
Intensivering zorg 
Dit spoor moet nog verder worden uitgewerkt. Onderzocht moet worden of de dienstverlening van 
de gemeente en haar partners meer wijkgericht kan worden aangeboden en of het bereik kan 
worden vergroot. Vooral de mensen die gebruik maken van schuldhulpverlening en de 
voedselbank verdienen extra aandacht, omdat zij een verhoogd risico lopen in de financiële 
problemen te komen. 
 
Het in de wijken aanbieden van spreekuren door de Wijzerplaats is inmiddels meegenomen als 
onderdeel van de uitwerking van de visie op ondersteunende begeleiding. 
 
In samenwerking met het proces Ondersteuning wordt de vindbaarheid en zichtbaarheid van 
gemeentelijke voorzieningen op internet via de gemeentelijke website verbeterd. 
 
Het volgen van nieuwe getroffenen 
Voor dit spoor is van belang dat we blijven investeren in het signaleren van eventuele nieuwe 
groepen aan de hand van de aanvragen voor voorzieningen uit het minimabeleid 
Ook de ontwikkeling van het aantal mensen met een huurachterstand bij Woonvisie kan een 
indicatie zijn dat mensen getroffen worden door de gevolgen van de economische crisis. 
 
Vanuit Sturing en Beleid, in samenwerking met Dienstverlening, wordt via de reguliere contacten 
bewaakt wat de ontwikkeling is van de wachtlijsten bij AMW, Sociaal Raadslieden en de 
Voedselbank. 
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In de contacten met Woonvisie wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van 
huurachterstanden. Woonvisie rapporteert hierover ook in het Jaarverslag. 
Verder worden landelijke trends gesignaleerd. 
 
Monitoring van de effecten van de economische crisis 
De monitoring van de uitwerking van de 3 sporen en de effecten van de economische crisis zal 
plaatsvinden via de reguliere P&C-cyclus. 
 
Afronding project 
Het project economische crisis wordt afgesloten. 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,       de burgemeester, 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele   Mw. A. Attema 
 


