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VRAGEN COMMISSIEVERGADERING  

De commissie: Samen leven 

Vergaderdatum: 11 januari 2018 

Steller en fractie: mw. E. Berkhout, CDA (vraag 1) en mw. A. Ripmeester (vraag 2) 

Agendapunt: 6. Verordening Meedoen Ridderkerk 2018 

Portefeuillehouder: dhr. H. Dokter 

Datum indiening vraag bij griffie: 11 januari 2018 

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 22 januari 2018 

 

 

Vraag 1  
In het raadsvoorstel, in de tabel Extra Rijksbijdrage, staat tweemaal een bedrag van € 5.000,-. Kunnen 
deze nadere worden omschreven. 
 

 

Antwoord: 
 
De uitvoeringskosten voor de kinderen van 0 tot 4 jaar zijn geschat op 5000 euro. 
In 2017 zijn de kinderen automatisch uitbetaald aan de hand van onze uitkeringsgegevens. Het 
opboeken van werkprocessen en het uitbetalen vallen onder de uitvoeringskosten. Vanaf 2018 krijgen 
deze kinderen een eigen pas en daar zijn ook kosten aan verbonden. Een nieuwe regeling kost altijd bij 
aanvang extra inzet bij de uitvoering, ook de inrichting van de werkprocessen en de communicatie zijn 
hierin meegenomen. 
Wat betreft de schoolkosten geldt hetzelfde als hierboven. De communicatie richting de scholen is hierin 
ook meegenomen. 

 

 

Vraag 2 
Kunt u aangeven wat er begroot was voor dit onderdeel in 2015/2016/2017 en of er daadwerkelijk extra  
geld aan kinderen is uitgegeven via de Klijnsmagelden. 

 

Antwoord: 
 
2015  begroot voor fondsen voor minima  100.000  euro 
 
2016 begroot voor fondsen voor minima   100.000 euro 
 
2017 begroot voor fondsen voor minima   138.000 plus  419.500 Ridderkerkpas 
 
De Klijnsmagelden zijn hierin opgenomen 
 
Besteding Klijnsmagelden € 185.500  (zie raadsvoorstel) 
Structureel naar Ridderkerkpas  € 47.500 
Nieuw: Regeling Schoolkosten VO   € 55.000 
Nieuw: Uitbreiding kinderen 0-4 jaar   € 35.000 
Restant toegevoegd aan Ridderkerkpas  € 48.000 
Totaal  €185.500 
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Wat is er extra gegeven aan de kinderen? 
In 2017 is extra aan de minimaregelingen voor kinderen toegevoegd de schoolkostenregeling VO en de 
uitbreiding van Meedoen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 
 
Tevens is de (automatische) verstrekking van de Ridderkerkpas met tegoed aan minima met uitkering en 
(op aanvraag) zonder uitkering een forse uitbreiding geweest. Voorheen werd er op aanvraag toegekend 
en pas uitbetaald na declaratie van de gemaakte kosten. De maximale tegemoetkoming werd niet altijd 
volledig benut.  
 
Met de pas krijgt het kind het totale budget Meedoen op de pas en wordt dit bedrag volledig uitgegeven. 
Door het automatisch verstrekken van de pas aan uitkeringsgerechtigden is het niet-gebruik van deze 
minimaregeling nihil. 
 
De Klijnsmagelden zijn op deze wijze geheel uitgegeven aan kinderen. Dit was overigens geen 
verplichting, de Klijnsmagelden waren niet geoormerkt. De gemeente Ridderkerk vindt de 
armoedebestrijding onder kinderen belangrijk en heeft gehandeld in de geest van de wetgever. 
 
In natura 
De verstrekking in natura is een aanbeveling van de minister maar geen verplichting! De mogelijke 
besteding van het tegoed op de pas is beperkt tot zaken waar het voor bedoeld is en is op deze manier 
ook een verstrekking in natura. 

 

 

 


