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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, BBVnr. 1040988, agendapunt 5, tot vaststelling van de beleidsnota 
‘Armoedebestrijding in het sociale domein 2016-2020’; 
 
constaterende dat:   
1.    mensen met een bijstandsuitkering, die samenwonen met andere volwassenen, sinds 2015 

door de kostendelersnorm in de Participatiewet gekort worden op hun uitkering;  
2.    veel maatschappelijke organisaties inmiddels lokaal en landelijk aan de bel hebben getrokken 

over de negatieve financiële en maatschappelijke gevolgen van de kostendelersnorm;  
3.    staatssecretaris Klijnsma naar aanleiding van de zorgwekkende signalen een verzamelbrief 

aan de gemeenten heeft gestuurd waarin de gemeenten de beleidsvrijheid wordt geboden om 
de kostendelersnorm niet op te leggen in schrijnende situaties en bij het bieden van tijdelijk 
onderdak aan vluchtelingen en dak- en thuislozen; 

4.    gemeenten als Amsterdam en Den Haag reeds maatregelen hebben getroffen om de meest 
onwenselijke gevolgen van de kostendelersnorm te beperken en te voorkomen.  

 
overwegende dat: 
1.    de Participatiewet als doel heeft participatie van uitkeringsgerechtigden te stimuleren; 
2.    door de kostendelersnorm, met een gemiddelde korting van € 350,- per maand, in Ridderkerk 

participatie juist wordt ontmoedigd of zelfs onmogelijk gemaakt, bijvoorbeeld als het gaat om 
mantelzorg en opvang van dak- en thuislozen;  

3.    deze vormen van informele opvang en zorg juist cruciaal zijn voor zowel de participatie van 
uitkeringsgerechtigden als het beheersbaar houden van maatschappelijke zorgkosten; 

4.    de kostendelersnorm tevens een reeks aan andere negatieve en kostbare maatschappelijke 
problemen met zich meebrengt, zoals schuldengroei, toename van het aantal spookburgers, 
groei van het aantal onzichtbare jongeren en de verergering van fysieke en psychische 
problemen.   

 
verzoekt het college:   
a.    mensen met een uitkering die tijdelijk een dak- of thuisloze opvangen te ontzien van de 

kostendelersnorm gedurende in ieder geval de eerste 6 maanden van opvang; 
b.    mantelzorgers die tijdelijk inwonen bij zorgbehoevenden of hen tijdelijk in huis nemen maatwerk 

te bieden; 
c.     de negatieve gevolgen die de kostendelersnorm voor mantelzorg(ers) kan hebben landelijk aan 

te kaarten; 
d.    over de uitvoering van bovenstaande verzoeken de raad te rapporteren; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Het raadslid, 
 
 
 
Arianne Ripmeester 
PvdA Ridderkerk 
 
 

Ingetrokken in de raadsvergadering van 21 april 2016 

 


