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Onderwerp: Armoedenota 2013 Ridderkerk 
 
1. Voorstel 
U wordt voorgesteld: 

- de Armoedenota 2013 Ridderkerk vast te stellen; 
- in te stemmen met de voorgestelde acties; 
- de motie 2011-77 als afgedaan te beschouwen; 
- de motie 2013-119 als afgedaan te beschouwen. 

 
2. Aanleiding 
In 2007 is in Ridderkerk de laatste nota armoedebestrijding vastgesteld. De Armoedenota 2013 
Ridderkerk is het vervolg hierop. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen en kennis vanuit 
diverse onderzoeken omtrent armoedebestrijding zijn verwerkt in deze nota. Ook zijn de 
bevindingen van het rapport “Armoede in perspectief Ridderkerk 2012” in deze nota verwerkt. In de 
armoedenota zijn ook voorstellen opgenomen naar aanleiding van de motie 2011-77 en de motie 
2013-119. 
De armoedenota is niet in BAR verband opgesteld, de verschillen per gemeente zijn te groot. Voor 
Albrandswaard is gelijktijdig een armoedenota opgesteld die op onderdelen overeenkomt met die 
van Ridderkerk en op onderdelen afwijkt. 
 
3. Aspecten 
In de Armoedenota 2013 Ridderkerk is de visie van de gemeente voor de armoedebestrijding 
verwoord. Deze visie wordt binnen de gemeente op de verschillende sociale beleidsterreinen 
ondersteund. Een integrale benadering van de burger met een probleem is het uitgangspunt. 
Hierbij zal veel samenwerking worden gezocht met interne en externe partijen. 
In de nota wordt speciale aandacht gegeven aan de volgende doelgroepen: 

- kinderen: hier heeft u om verzocht via motie 2013-119; 
- werkende armen: uit onderzoeken blijkt deze doelgroep het steeds moeilijker te hebben en 

is ondersteuning nodig om escalatie van problemen te voorkomen; 
- ouderen: Ridderkerk heeft demografisch relatief veel ouderen. Reden waarom er aandacht 

moet worden gegeven aan deze doelgroep. 
De landelijke ontwikkelingen en decentralisaties zijn in beeld gebracht in deze nota. Er staan ons 
veel wijzigingen te wachten die gevolgen zullen hebben voor de doelgroep minima en de 
armoedebestrijding. Hiervoor zullen aparte beleidsvoorstellen worden gemaakt en zal er telkens 
worden gezocht naar de samenhang.  
 
Motie 2011-77 
In deze motie heeft u het college gevraagd om jaarlijks een armoedemonitor te laten uitvoeren en 
de resultaten te bespreken met relevante platforms en ter kennis te stellen aan de raad. In de 
armoedenota is hierover een alternatief voorstel gedaan waarbij de kostbare externe onderzoeken 
worden vervangen door gebruik te maken van aanwezige databanken en landelijke onderzoeken. 
Bij het instemmen met de armoedenota 2013 kan hiermee de motie als afgedaan worden 
beschouwd. 
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Motie 2013-119 
In deze motie heeft u het college verzocht om bij de aanpak van armoede in Ridderkerk specifiek 
aandacht te besteden aan de kinderen die opgroeien in armoede. In de armoedenota 2013 
Ridderkerk is uitgebreid aandacht besteed aan deze doelgroep en zijn er concrete voorstellen 
gedaan voor de groep kinderen waarbij wordt gestreefd naar participatie in de samenleving ter 
voorkoming van achterstand in de ontwikkeling. De adviezen van de platforms zijn hierin 
meegenomen. Bij het vaststellen van de armoedenota 2013 kan hiermee de motie als afgedaan 
worden beschouwd 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
In de nota worden concrete actiepunten per doelgroep genoemd. De uitvoering van de actiepunten 
zal apart van de nota leiden tot verschillende beleidsvoorstellen. Dit kan pas plaatsvinden als de 
verschillende wetswijzigingen die genoemd worden in de nota zijn gerealiseerd. Wel kan alvast 
worden gestart met het organiseren van kleinschalige wijkbijeenkomsten met externe partijen om 
te komen tot concrete afspraken. Ook zal intern aansluiting worden gezocht bij de verschillende 
beleidsvelden op het sociale terrein. 
De verschillende actiepunten zijn benoemd in de nota en zullen worden verwerkt in de bestuurlijke 
planning. Jaarlijks zal er na afloop van een kalenderjaar aan de raad worden gerapporteerd wat de 
resultaten zijn van de armoedebestrijding van het afgelopen kalenderjaar. In deze rapporten komt 
ook informatie te staan over de stand van zaken ter vervanging van de jaarlijkse monitor. De 
informatie zal uit managementinfo en verschillende databanken worden gegenereerd. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
De voorstellen in de Armoedenota 2013 Ridderkerk zijn vooralsnog te bekostigen uit de aanwezige 
budgetten armoedebestrijding.  
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