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Uitkomsten Armoedemonitor 2016 Ridderkerk 

Inleiding 

Voor u ligt de Armoedemonitor 2016 Ridderkerk. Deze monitor geeft veel informatie over de minima 

in Ridderkerk en het gebruik van de minimaregelingen.  In deze notitie worden de opvallende zaken 

op een rijtje gezet en geven we aan wat wel en wat niet goed gaat. Tot slot bevat deze notitie een 

aantal aanbevelingen c.q. verbeterpunten waar we ons in de toekomst op gaan richten. 

De monitor 2016 is een vervolg op de monitor 2014. De gegevens over de tussenliggende jaren zijn 

verwerkt in de monitor waarbij de focus op 2016 ligt. In het vervolg zullen we jaarlijks een monitor 

gaan opstellen zodat we de stand van zaken en de resultaten kunnen gaan vergelijken.  

Opvallende highlights 

 Er zijn 1302 huishoudens met een laag inkomen1, dat is ruim 6% van de bevolking. 

In 2014 waren dat 1216 huishoudens, 5,9% van de bevolking. 

 Van de mensen met een laag inkomen heeft  55% een bijstandsuitkering, heeft 20% een 

AOW uitkering en heeft 25% een ander laag inkomen. 

 Binnen de minima treffen we het meest  alleenstaanden (48%) of eenoudergezinnen 

(30%)aan. 

 Kijken we naar leeftijden dan zijn de meeste minima van middelbare leeftijd (43%). 

 Niet westerse allochtonen zijn vaker minima. 

 Twee op de drie minima is langdurig2 minima (66% van de minimahuishoudens) 

 Ruim 9% van de kinderen groeit op in een gezin met een laag inkomen, dat zijn 747 kinderen. 

 35% van alle kinderen die leven in een eenoudergezin,  behoren tot de minima. 

 Nieuwe minima3 (16 % van alle minima) hebben vaker een bijstandsuitkering (55% van deze 

groep heeft een uitkering Participatiewet). 

Nader inzoomen op de minima onderdelen 

 

Bijzondere bijstand nader bekeken 

Op het onderdeel bijzondere bijstand is geen extra communicatie ingezet, toch is er een  toename 

van de uitgaven te zien. De meeste uitgaven betreffen de  hieronder genoemde kostensoorten;  

- De inrichtingskosten van een woning; de toename van de inrichtingskosten van een woning  

is te verklaren door de vestiging van vergunninghouders.  In 2016 zijn er 107 

vergunninghouders gevestigd in Ridderkerk (inclusief na reizigers).  De bijstand voor deze 

kosten is altijd een lening die in drie jaar moet worden terugbetaald. Het restant wordt na 

drie jaar kwijtgescholden. 

- De verstrekte bijstand voor levensonderhoud eenoudergezinnen; dit  heeft te maken met 

een wetswijzing Participatiewet. Omdat de wetgeving van uitkeringen en belastingdienst niet 

                                                           
1
 Laag inkomen is 110% van de bijstandsnorm 

2
 Langdurig is langer dan 3 jaar 

3
 Nieuwe minima hebben korter dan een jaar een uitkering 
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op elkaar aansluiten is het begrip ‘eenoudergezin’ verschillend en krijgt een aantal 

eenoudergezinnen  geen kindgebonden budget. Via de bijzondere bijstand wordt dit verschil 

aangevuld.  

- Er wordt een aanzienlijk bedrag aan bijzondere bijstand voor woonkosten uitgegeven;  dit is 

bijvoorbeeld van toepassing op alle vergunninghouders die bij aanvang van de uitkering een 

maand moeten overbruggen.  Verder zijn er nieuwe uitkeringsgerechtigden die door 

omstandigheden plots te hoge woonlasten hebben. Doordat het economisch beter gaat in 

Nederland en de woningmarkt beter wordt, zullen er naar verwachting in de toekomst 

minder uitgaven zijn op dit onderdeel. 

- Het uitkeringsbestand stijgt en dat betekent dat er meer beroep wordt gedaan op alle 

onderdelen van de bijzondere bijstand. 

Individuele inkomenstoeslag 

Er zijn 1302 huishoudens met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm in Ridderkerk. Van deze 

huishoudens hebben 852 huishoudens ‘langdurig’ een laag inkomen, dat is 66%. Dit aantal is  

toegenomen, in 2014 was dit nog 61%.  

Collectieve zorgverzekering voor minima 

 

De afgelopen jaren  is er flink ingezet op de communicatie op dit onderdeel en dat heeft geresulteerd 

in een groter bereik. Het bereik is in Ridderkerk  47%. Landelijk ligt dit cijfer tussen de 30 en 35 

procent. Deze toename is positief. Het blijft echter moeilijk om de minima tot 130% van de 

bijstandsnorm te bereiken.  Ook is het lastig om mensen te bewegen over te stappen naar een 

andere verzekeraar. 

Het aanbod is interessanter geworden door het contracteren van een tweede aanbieder. De nieuwe 

partij (DSW) is een kleine maatschappij en staat open voor maatwerk. Zo hebben we nu een aanbod 

voor de burgers die een traject schulddienstverlening volgen, deze burgers hebben vaak geen 

aanvullende verzekering en kunnen niet veranderen van maatschappij zolang er schulden zijn. Via 

DSW bieden wij deze burgers wel de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten. Wij 

hebben tevens een oplossing gezocht voor het hoge wettelijk eigen risico (385 euro).  In de hoogste 

aanvullinde verzekering van CZ en DSW wordt dit bedrag ‘meeverzekerd’.  De klant wordt hiermee 

ontzorgd, mijdt geen zorg door de kosten en er zijn minder betalingsachterstanden.  

Maatschappelijke participatie/schoolkosten/Ridderkerkpas 

Voor de Ridderkerkpas is er een aparte evaluatie verricht, daar is geen nadere toelichting voor nodig 

in deze evaluatie. Vanaf 2017 zijn de overige minima tot 110% van de bijstandsnorm ook opgenomen 

bij de Ridderkerkpas. Het bereiken van de niet uitkeringsgerechtigden is een blijvende uitdaging voor 

de gemeente. Hoe bereiken we de mensen die het nodig hebben. De inzet zal vooral gaan 

plaatsvinden via de maatschappelijke partners, de wijkteams en alle vrijwilligers die werken met 

minima. We richten ons op plaatsen waar minima bij elkaar komen en vrijwilligers in gesprek komen 

met deze mensen.  Er zullen altijd minima zijn die geen gebruik willen maken van de regelingen om 

wat voor reden dan ook en dat is ook prima. 
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Kinderen 

In Ridderkerk groeien 747 kinderen op in een gezin met een laag inkomen. Van dit aantal is 64% te 

vinden in het uitkeringsbestand. Eén op de drie eenoudergezinnen in Ridderkerk zijn minima, dit is 

dus een kwetsbare groep in Ridderkerk. De eenoudergezinnen met een uitkering bereiken we 100% 

met de Ridderkerkpas. 

Kinderen willen we ondersteunen waar het nodig is zodat ze ’gewoon’ mee kunnen doen met sport, 

met school, met vriendjes, etc.  Voor veel kinderen is  ‘gewoon’ niet vanzelfsprekend doordat er 

sprake kan zijn van stress en spanning thuis. Er kan geen verjaardagsfeestje worden gegeven, 

vriendjes kunnen niet mee naar huis, er is geen geld voor iets leuks, etc.  

Met de financiële impuls van het Rijk kunnen we iets extra’s doen voor de kinderen en wordt er 

gekeken op welk gebied er extra ondersteuning nodig is. De kinderombudsman heeft hier  

onderzoek 4 naar gedaan en met kinderen gesproken. Dit levert belangrijke informatie op  voor de 

keus die we gaan maken. Dit heeft geresulteerd in het voornemen om een schoolkostenregeling 

voortgezet onderwijs op te stellen en het voornemen om de verordening Meedoen uit te breiden 

voor kinderen van 0 tot 4 vier jaar. Deze beleidswijzigingen worden in 2017 gerealiseerd. Wij zijn 

voornemens om dit via de Ridderkerkpas uit te voeren. 

Is een groter bereik het ultieme doel? 

 

Het bereik van de minimaregelingen komt telkens terug en lijkt een rode draad in de evaluatie. 

Op grote lijnen zijn we tevreden over de toename van het gebruik van de regelingen, op onderdelen 

kan en moet het beter. Het bereik onder de kinderen in Ridderkerk moet groter worden. We moeten 

daarvoor blijven communiceren via folder, krant, brief etc. Maar dat alleen is niet genoeg. Sommige 

inwoners zijn  laaggeletterd en bereiken we niet op deze manier.  Mondelinge overdracht van kennis 

over de minimaregelingen is voor deze groep belangrijk. We willen meer samenwerken met 

sportverenigingen, clubs en scholen omdat zij ook zien waar financiële hulp nodig is.  

Het besef dat armoede niet alleen met geld (lees minimaregelingen) kan worden bestreden is  

belangrijk om in gedachten te houden. Armoede is een complex verhaal, raakt veel andere gebieden 

in het sociale domein. Heeft  te maken met preventie van schulden, met het sociale netwerk, met 

sociale vaardigheden, met het krijgen van een goed voorbeeld van ouders en familie, met het 

hebben van werk, met mee kunnen doen in de samenleving, met het krijgen van onderwijskansen, 

etc. 

 

Als gemeente bieden we een financieel vangnet voor burgers die het nodig hebben. We  stimuleren 

een zo groot mogelijk gebruik van bestaande regelingen. Hiermee scheppen we  de 

randvoorwaarden die het mogelijk maken om zoveel mogelijk mee te doen aan de samenleving, ook 

voor deze groep. 

                                                           
 
4
 Rapport kinderombudsman ‘kinderen in armoede’  

https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-kinderen-in-
armoede/?id=106 
 
 

https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-kinderen-in-armoede/?id=106
https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-kinderen-in-armoede/?id=106
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Samen (met partners, wijkteams en vrijwilligers) moeten we ons inzetten voor de burgers die ons 

nog niet weten te vinden, met specifieke aandacht voor de kinderen.  Samen, proberen we de 

randvoorwaarden te scheppen voor  een betere en stabiele toekomst. 

Conclusie 

De cijfers in de armoedemonitor laten zien dat we op de goede weg zijn. We continueren daarom de 

koers die is ingezet.  

In de aanbeveling wordt gezegd om meer in te zetten op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

en op de regeling huishoudelijke ondersteuning.  De bijstandsgerechtigden krijgen automatisch een 

mogelijkheid tot kwijtschelding aangeboden, daar verwachten we de komende jaren een hoger 

gebruik. De regeling huishoudelijke ondersteuning zal uit het beleid voor minima verdwijnen als dit 

weer als maatwerkvoorziening wordt opgenomen in de WMO. Deze wijziging wordt in 2017 

verwacht. 

Wat kunt u verwachten 

 Een grote stap maken we  met de nieuwe werkwijze schulddienstverlening in 2018. Door de 

inzet van meer ‘zorg’ en preventie  willen we niet alleen de problematische schulden maar 

ook armoede bestrijden. 

 Focus op vroegsignalering om problematische schulden te voorkomen. 

 Informeren van de jong volwassenen; als je 18 jaar wordt verandert er veel , we willen de 

jongeren daar beter op voorbereiden en in begeleiden.  

 De samenwerking met de wijkteams  wordt verder uitgewerkt ( ‘Samen Verder’), de 

wijkteams worden beter geïnformeerd over financiële zaken en minimaregelingen.  Er wordt 

ingezet op preventie en integrale hulpverlening. 

 Er komt een extra financiële impuls voor kinderen, nieuw beleid voor kinderen  is in 

voorbereiding; een regeling voor schoolkosten voortgezet onderwijs en een uitbreiding van 

de verordening Meedoen. 

 Er wordt gewerkt aan een betere toegankelijkheid van de regelingen, eenvoudige aanvragen, 

minder controle en meer maatwerk. 

 Realiseren van een informatieboekje  gericht op mogelijkheden Meedoen voor kinderen. 

 


