
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN ARIANNE RIPMEESTER (PvdA) EN MARTEN JAPENGA 
(CHRISTENUNIE) EN FARANAZ FRÁSER (D66/GROENLINKS) INZAKE 
ARMOEDEMONITOR 
 
Voorgesteld: 3 november 2011 
 
Nr. 2011 – 77 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 
en wethouders, Gemeentestukken: 2011 - 127, agendapunt 5, tot het vaststellen van de 
Programmabegroting 2012-2015; 
 
constateert dat:  
 

- de voorgenomen rijksbezuinigingen, verhoging van diverse kosten, zoals de kosten 
voor zorgpolissen, en de toename van eigen bijdragen, stapelende negatieve 
effecten hebben met name voor de lage inkomensgroepen;  

- het college aangeeft een ruimhartig minimabeleid te willen voeren; 
- het college aangeeft dat ‘Niemand tussen wal en schip mag vallen’; 

 
overweegt dat: 
 

- in Ridderkerk een potentieel grote groep inwoners getroffen wordt door deze 
bezuinigingen; 

- het voor alleenstaande ouders, ouderen, chronisch zieken en gehandicapten 
moeilijker wordt om rond te komen; 

- inzicht in de mate van stapeling en effecten op het inkomen noodzakelijk is;  
- zelfstandigen met een onzeker en/of wisselend inkomen steeds moeilijker terecht 

kunnen op de koopmarkt en particuliere huurmarkt; 
- het college laat weten (beantwoording raadsvragen begroting PVDA43B) dat na het 

eerste kwartaal 2012 een onderzoek naar het minimabeleid plaatsvindt en dat de 
uitkomst hiervan moet zijn op welke manier armoede het best in beeld kan worden 
gebracht, zodat er goede sturing kan plaatsvinden; 

 
spreekt uit dat:  
 

- het in het licht van de toekomstige inkomenseffecten wenselijk is om op korte termijn 
inzicht te hebben in de ontwikkeling van de armoede, waarbij vergelijking met 
voorgaande jaren noodzakelijk is; 

- de bestaande Armoedemonitor een voldoende hulpmiddel is om de armoede en de 
ontwikkeling daarvan in Ridderkerk in beeld te brengen: 

 
verzoekt het college op korte termijn in te zetten op een geactualiseerde jaarlijkse 
Armoedemonitor; de resultaten daaruit op korte termijn ter kennis te brengen van de raad en 
relevante platforms, als ook de resultaten uit de monitor te bespreken op de 
Armoedeconferentie.  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
Arianne Ripmeester, PvdA Marten Japenga (ChristenUnie)    Farahnaz Fräser D66GL 
 
 
 



Aangenomen Verworpen
 

 
Stemverhouding:  
Voor 26: CU, SGP, CDA, LR, D66GL, VVD, PvdA 
Tegen 0 
 
Afgedaan raad d.d. 17-10-2013 (raadsvoorstel 303) 

 

 
 

 


