
 

 

  

 

 

 
Gemeenteraad van Ridderkerk 
p/a de griffie 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Uw brief van:  Ons kenmerk: 660637 
Uw kenmerk:  Contact: A. Lay 

 Bijlage(n): 5 Doorkiesnummer: +31105030534 
   E-mailadres: a.lay@bar-organisatie.nl 
   Datum: 13 januari 2023 
     
 Betreft: Beleidsregels werk en inkomen  

 
Geachte raadsleden, 
 
Graag informeren wij u over de nieuwe beleidsregels ten aanzien van werk en inkomen, in het kader van 
de Participatiewet, die wij in onze vergadering van 10 januari 2023 hebben vastgesteld. 
 
Het betreft beleidsregels over: 
- Inkomen en vermogen. 
- Bestuurlijke boete. 
- Parttime ondernemerschap. 
- Krediethypotheek. 
 
Als bijlage bij deze brief hebben wij een samenvatting gevoegd van de wijzigingen, naast de 
beleidsregels zelf. 
 
Wij hebben gewacht met het vaststellen van deze beleidsregels tot dit moment, in afwachting van de 
behandeling van het wetsvoorstel Breed Offensief in de Tweede en Eerste Kamer.  
 
De beleidsregels geven aan hoe wij de Participatiewet uitvoeren op de onderdelen waar wij als college 

beleidsvrijheid hebben. Deze beleidsregels zullen ingaan per 1 januari 2023. 

 
Toelichting 
In het algemeen zijn de wijzigingen voortgekomen uit nieuwe wet- en regelgeving en anticiperend op 

wetswijzigingen. We hebben ook gevolg gegeven aan nieuwe inzichten ten aanzien van de toepassing 

van bepalingen uit de Participatiewet. Het gaat dan om bijvoorbeeld het toelaten van kleine giften en 

aanpassingen ten aanzien van de kostendelersnorm. 

 

De beleidsregels waren voorheen in één document gebundeld, namelijk in de “Beleidsregels 

Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz Onderdelen Inkomen, Vermogen, Boeten, Terugvordering&Verhaal, en 

Regeling Kinderopvang Ridderkerk 2017”. 



 

 

Voor een bijstandsgerechtigde, maar ook voor eigenlijk elke buitenstaander, was het ingewikkeld om 

hierin de juiste, van toepassing zijnde bepalingen te vinden. Met de nu vastgestelde beleidsregels zijn de 

bepalingen in afzonderlijke, thematische clusters gebundeld, waarmee de bepalingen eenvoudiger te 

vinden zijn. 

 

Deze beleidsregels komen nu in de plaats van de “Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 

Onderdelen Inkomen, Vermogen, Boeten, Terugvordering&Verhaal, en Regeling Kinderopvang 

Ridderkerk 2017”. Hiervan blijven vooralsnog van kracht de onderdelen “Regeling tegemoetkoming 

kosten kinderopvang”, “Terugvordering” en “Verhaal”. 

 

Moties 2021-138 en 2021-140 

In de beleidsregels “Inkomen en Vermogen 2023 gemeente Ridderkerk” geven wij uitvoering aan twee 

moties. 

 

Met artikel 2.4 geven wij uitvoering aan de motie “Meer maatwerk toepassen bij de kostendelersnorm” 

(2021-138). Wij hebben het mogelijk gemaakt om in geval van een schrijnende situatie tijdelijk geen 

toepassing te geven aan de kostendelersnorm. In de Participatiewet wordt deze mogelijkheid ook reeds 

ingevoerd, echter met de bepaling dat dit slechts tijdelijk kan. Belanghebbenden die te maken krijgen met 

de kostendelersnorm worden geïnformeerd over de werking daarvan en wat dit betekent in hun situatie. 

 

Met artikel 4.1 geven wij uitvoering aan de motie “Toestaan kleine giften in de bijstand” (2021-140). Dit is 

in overeenstemming met de motie van het kamerlid J. van Dijk, betreffende vrijlatingen tot een totaal van 

€ 1.200,- op jaarbasis. We maken hierin wel een onderscheid tussen ontvangsten die men periodiek, dus 

met regelmaat ontvangt en niet-periodieke, ofwel incidentele ontvangsten. 

 

Wij beschouwen hiermee de moties 2021-138 “Meer maatwerk toepassen bij de kostendelersnorm” en 

2021-140 “Toestaan kleine giften in de bijstand” als afgedaan. 

 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris de burgemeester, 
  

 
 
 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
 
Bijlagen: 
1. Samenvatting wijzigingen beleidsregels 
2. De beleidsregels “Inkomen en Vermogen 2022 gemeente Ridderkerk” 
3. De beleidsregels “Krediethypotheek 2022 gemeente Ridderkerk” 
4. De beleidsregels “Bestuurlijke Boete Participatiewet, IOAW, IOAZ 2022 gemeente Ridderkerk” 
5. De beleidsregels “Parttime Ondernemen 2022 gemeente Ridderkerk” 


