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Aanleiding:  
 
De landelijke ontwikkelingen rond de WWB zullen waarschijnlijk ook grote gevolgen hebben 
voor kwetsbare Ridderkerkers. In de Begrotingsraad van 3 november 2011 gaf wethouder 
Dokter aan er in de commissie verder over te willen spreken en vroeg om aan te geven welke 
informatie werd gewenst. 
 
In dezelfde vergadering hebben fractievoorzitters aangegeven meer duidelijkheid te willen met 
betrekking tot de tegenprestatie die van WWB-ers kán worden gevraagd. 
 
Doel bespreking 
 
Het verkrijgen van inzicht welke gevolgen de landelijke ontwikkelingen hebben voor Ridderkerkse 
WWB’ers en wat dit zou kunnen betekenen voor het lokale beleid. 
 
Om dit inzicht te krijgen, zou de PvdA-fractie in de commissievergadering graag antwoord willen 
krijgen op de volgende vragen: 
 

1. Welke gevolgen hebben de landelijke ontwikkelingen op de Ridderkerkse regelgeving 
en het Ridderkerkse beleid, anders gezegd ‘wat komt op ons af’? 

2. Welke effecten verwacht u voor de kwestbare groepen? 

3. Hoe bereidt het college zich hier op voor en welke voorbereidingen zijn er al 
getroffen? 

4. Hoeveel Ridderkerkers gaat het raken? 

5. Door vele partijen (diverse gemeenten, Divosa, automatiseerders) is aangegeven dat 
het onmogelijk is om de aanpassingen in de WWB per 1 januari 2012 als gemeente 
uit te voeren. Acht u de uitvoering voor onze gemeente ook onuitvoerbaar? Zo ja, aan 
wie heeft u dit kenbaar gemaakt? Zo neen, waarop baseert u dat? 

6. Van WWB-ers kán een tegenprestatie worden verlangd. Hoe gaat het college 
daarmee om? 

7. In het juridisch kader wordt aangegeven dat deze tegenprestatie niet mag leiden tot 
verdringing van regulier werk. Hoe wordt dit voorkomen? 

8. Bij beantwoording van begrotingsvraag PvdA B…m.b.t. Loondispensatie gaf het 
college aan uit te gaan van het minimumloon. Betekent dit dat werken onder het 
minimumloon niet zal plaatsvinden? 
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