
 
Bijlage 2 Sociaal Platform  
 
Er zijn door het college adviezen gevraagd aan het Sociaal Platform, het KlantenPlatform en het 
Beleidplatform Ouderen. De nota is het beginpunt, een verzameling voornemens van waaruit het 
beleid voor de bestrijding van Armoede in Ridderkerk kan worden uitgevoerd. Enkele 
aandachtspunten die door het Sociaal Platform werden genoteerd: 
 
1. bijverdienen mag maar tot 6 maanden (vrijwilligerswerk ook?) door de grens van 120% valt 

iemand niet meteen financieel terug. Advies: er moet iets meer overblijven voor mensen als ze 
bijverdienen.  

 
2. Pag. 5 onderaan de blz. bij ‘naar de organisaties toe’ toevoegen: Dynamiek 
 
3. Onder 4.2.  
doelgroep Kinderen wordt op blz 4 gemeld .......... Schuldhulpverlening signaleert dat kinderen de 
dupe zijn van deze situatie. 
Ik wil u er op wijzen dat ik als vertegenwoordiger van het Algemeen Maatschappelijk Werk in de 
vergadering van het sociaal platform van 19 maart 2007 naar aanleiding van het bespreken van het 
Rapport Minimamonitor Ridderkerk dit signaal heb afgegeven. Dit signaal heb ik tevens ingebracht 
tijdens de ronde tafel conferentie Armoedebestrijding van 25 april 2007. Wellicht is het signaal op een 
ander moment ook door schuldhulpverlening ingebracht, dat kan ik niet overzien. Wel wil ik graag in 
de nota vermeld zien dat dit signaal door het Algemeen Maatschappelijk Werk is afgegeven. 
  
4. Pag. 7: noodfonds:  

• het gaat bij het noodfonds vooral om acute noodsituaties.  
• er moeten nog richtlijnen worden gemaakt. Het Sociaal Platform wil graag betrokken 

worden bij het ontwikkelen van die richtlijnen! Bijvoorbeeld: huiselijk geweld, 
schrijnende gezondheidsaspecten.  

• Let op: OZ bijdrage moet door de mensen zelf betaald worden en dat vraagt om 
problemen! Aktie ondernemen checken bij Imke Jager. De eerste €150 moeten 
mensen zelf betalen. Agendapunt verandering verzekering op 28 januari. 

• ‘zonder voorwaarde besteden: relatie maken met het kerkfonds. Daar werkt het 
gemakkelijker. Dit moet wel goed worden uitgewerkt, want we moeten geen nieuwe 
bureaucratie krijgen.  

• Het gaat niet om grote bedragen, en er zal worden geëvalueerd of het budget groot 
genoeg is. 

 
5. Pag. 8: Onder 4.3   

• 3. Met elkaar aanpakken /1ste * Integrale aanpak tweede streepje: voorwaardelijke 
hulpverlening. In de opsomming van de partijen die een belangrijke bijdrage leveren 
mis ik het Algemeen Maatschappelijk Werk. Het Algemeen Maatschappelijk 
Werk speelt samen met Woonvisie een initiërende/innoverende rol bij het ontwikkelen 
van het zorgmakelaarcontract en mag dan ook niet onbenoemd blijven. 

6. Pag. 9: voedselbank:  
• het IDB heeft dit initiatief uit Rotterdam opgepakt voor Ridderkerk. Men hoopt dat dit 

afgebouwd kan worden, maar het lijkt nogal structureel. In januari start een pilot waar 
de Voedselbank en de gemeente overleggen hoe de beste aanpak kan zijn. Het SP 
hoort ervan. Opgemerkt wordt, dat het SP blij is dat het IDB nu weer bij het Sociaal 
Platform aan de tafel zit. Is er een probleem met de voedselbank m.b.t. het 
kerstreces? Zal meevallen, op 28 december zijn landelijk alle voedselbanken dicht.  

• Budgetbeheer / schuldhulp:  
• Er gaan dingen mis met bewindsvoering. Neem hierover ook iets op in de nota.  
• Kan de gemeenten contact leggen met het aanbesteden van geldbeheer? M.b.t. 

preventie en sanering enz. WWB geeft mogelijkheid voor een cursus budgetteren.  
• Is het mogelijk om een loket te maken?  

 


