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            Burgerplatform Minima Ridderkerk (BMR)  

        In Ridderkerk klinkt elke stem           

                              In Ridderkerk wordt elke stem gehoord 

  
Aan: 
Het College van Burgemeester en Wethouders 
p/a Gemeentehuis Ridderkerk 
       Postbus 271 
       2980 AG Ridderkerk 
 

Ridderkerk, 10 augustus 2020  
 
 
Betreft: Adviesaanvraag Verordening en uitvoeringsbeleid Meedoen 2021 
 
 

Geacht college,  
 
Dank voor uw verzoek om advies voor de toegezonden concept-verordening en -uitvoeringsbeleid 

Meedoen 2021. Hieronder is ons advies aangegeven. 

We zijn verheugd dat de Ridderkerkpas een update krijgt en meer flexibel wordt gemaakt. Dat 

vergroot de bestedingsmogelijkheden en flexibiliteit voor de pashouders.  

Wat spreekt ons aan in uw voorliggende concept-voorstel:  

 Een toets op het besteding(&saldo) aan de voorkant. Zover wij begrepen hebben vanuit 
ambtelijke zijde is er voor de pas nog geen app ontwikkeld. Het zou o.i. ook een beter actueel 
overzicht van het nog te besteden budget voor de pashouders(jongeren) kunnen opleveren op 
moment van een aankoop. En het past ook in de verdere digitalisering van de regeling; 
 

 Het integreren van andere bijdragen als de zwemdiploma A – regeling en de schoolkosten 
(voorgezet)onderwijs; 
 

 Nu ook volwassenen in de schuldhulpverlening voor een pas in aanmerking kunnen komen en al 
op het moment van “formele” toelating. Wij zien in de praktijk de noodzaak van een vroegtijdige 
hulp & (financiële) ondersteuning, het belang ervan kan niet genoeg benadrukt worden; 
 

 De lijst van aanbieders kan worden uitgebreid ook van buiten de gemeente, het geeft de 
gebruikers meer mogelijkheden. Van belang is dat uitbreiding van het aanbod ook daadwerkelijk 
gaat gebeuren en het verzoek aan u in deze is om vanuit de gemeente ook zelf (nog) meer 
ondernemers/aanbieders te (gaan) benaderen. 

Welke vragen leven er bij ons: 

 Er zijn mogelijkheden tot maatwerk via de zgn. hardheidsclausule(art. 17). Voor ons is niet 
duidelijk wat dit maatwerk nu echt inhoudt. Als dat betekent dat er kinderen/volwassenen die nu 
geen of onvoldoende gebruik kunnen maken van de pas, wel een financiële ondersteuning 
kunnen krijgen, is dat positief. Kunt u ons voorbeelden van maatwerk geven.  
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Budgetverschuiving binnen een gezin zien wij niet direct als een plus, wel bijvoorbeeld een 
grotere financiële bijdrage voor de pashouder;   
 

 Er was en is nu geen mogelijkheid tot meenemen van het saldo naar het volgende jaar. Dat kan 
o.i. wel voor de gebruikers een uitkomst bieden als er meer geld op enig moment nodig is. Het 
voorkomt ook het onnodig aan het eind van jaar opmaken van het saldo, terwijl dat er grotere 
uitgaven het jaar erop nodig zijn. Het leert ook dat de pashouders beter met hun geld omgaan en 
meer plannen. Wilt u nog eens overwegen om dat mogelijk te maken. Het tegoed voor het 
zwemdiploma blijft ook 2 jaar te gebruiken via de pas.    

Toekomstig gebruik: 

Destijds bij het ontstaan van de Ridderkerkpas is ook in beeld geweest om de Ridderkerkpas voor alle 

inwoners beschikbaar te stellen, waarbij inwoners met meer inkomen wel van kortingsacties of 

arrangementen gebruik kunnen maken. Hoe kijkt u naar de Ridderkerkpas in de toekomst? 

En het lijkt ons wenselijk na een jaar het gebruik te evalueren en deze ook te delen met ons platform. 

Het monitoren van het gebruik en de bestedingen kan ons helpen de doelgroep (nog) beter te 

faciliteren en te ondersteunen. 

Wat voor ons een zorgpunt is: 

Verbreding van de mogelijkheden van het gebruik van de pas voor de kosten van een dierenarts e.d. 

vinden we positief. We constateren echter wel dat het bedrag van € 150 euro (voor een volwassene) 

hetzelfde is gebleven vanaf de start. De kosten voor de mensen zijn de afgelopen jaren fors gestegen 

en dit tikt hard aan juist voor de groep mensen die moeten rondkomen van een minimaal inkomen 

(tot 110% bijstandsnorm). Het wordt steeds moeilijker om daar van rond te komen.  

We hebben begin april jl. het (ongevraagde) advies “Het leven na Corona” aan u uitgebracht en onze 

zorg met u gedeeld over de gevolgen voor veel mensen de komende tijd. Onderzoeken van diverse 

instanties als het Nibud hebben al aangegeven dat de verwachting is dat het aantal mensen met 

schulden zal verdubbelen. Het perspectief verslechtert, sowieso voor de kwetsbaren onder ons.  

We doen dan ook een beroep op u om niet alleen het  gebruik van de Ridderkerkpas te moderniseren 

maar ook het basisbedrag tenminste te indexeren (4 jaar) naar 2021. Alle kleine beetjes helpen. We 

zien graag een voorstel van u tegemoet wat redelijk zou zijn. 

Nogmaals dank dat wij dit advies kunnen uitbrengen aan de voorkant van de herziening van de 

regeling. 

 
In afwachting op uw reactie, 
 
Namens het Burgerplatform Minima Ridderkerk, 
 
 
Martin Verhoeve, voorzitter     Ger Scholtens, secretaris  
 
 
 


