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1. Voorstel 
Voorgesteld wordt de Verordening Maatschappelijke Participatie Ridderkerk 2009 en de daarbij 
behorende begrotingswijziging van de programmabegroting 2009 vast te stellen. 

2. Aanleiding 
Nota 
In de nota Armoedebestrijding zijn verschillende actiepunten opgenomen. Een van deze 
actiepunten is het voeren van een inhoudelijke discussie over de Verordening Maatschappelijke 
Participatie. De aangepaste artikelen zijn toegevoegd bij dit voorstel.  
 
3. Aspecten 
Verordening 
De verordening is uitvoerig besproken met het Klantenplatform. De Verordening Maatschappelijke 
Participatie is in conceptversie in december 2008 door het college vastgesteld. Vervolgens is de 
conceptversie ter advisering aan de platforms voorgelegd. De medewerkers van de Wijzerplaats, 
als uitvoerders van deze verordening en de afdeling juridische zaken zijn tevens gevraagd advies 
te geven op het concept stuk. In verband met de vakantieperiode is een aantal vergaderingen van 
platforms vervallen. Hierdoor is de termijn van zes weken overschreden. De platforms hebben 
uiteindelijk geen adviezen ingediend.  
 
Kinderen  
In de nota Armoedebestrijding is een aantal doelgroepen aangewezen voor wie we meer willen 
doen. Kinderen zijn met name genoemd als doelgroep in deze nota.  
Kinderen die opgroeien in arme eenoudergezinnen hebben volgens landelijk onderzoek een 
grotere kans om structureel arm te blijven. Bij eenoudergezinnen komt het vaker voor dat kinderen 
nergens lid van zijn, dat er geen geld is voor nieuwe kleren of geen geld is voor aansluiting op 
internet. De vergoeding voor sport-, culturele en sociaal-culturele activiteiten, zoals bedoeld in 
artikel 4 lid 1, 2 en 3, bedraagt momenteel per kalenderjaar voor alle inwoners € 100,=.  
In vergelijking met volwassenen liggen de uitgaven voor opgroeiende schoolgaande kinderen op 
sport-, cultureel en sociaal-cultureel gebied hoger. Het budget van het Maatschappelijk 
Participatiefonds wordt daarom ten behoeve van de doelgroep kinderen verhoogd. De 
tegemoetkoming voor kinderen wordt verhoogd met € 75,= (maximumbedrag € 175,=) en de 
tegemoetkoming voor de bijkomende kosten worden verhoogd met € 25,= (maximum bedrag  
€ 75,=).  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Na vaststelling van de gewijzigde verordening zal deze op de gebruikelijke wijze worden 
gepubliceerd. 
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5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Aantallen  
Uit het onderzoek naar de inkomenspositie van de minimahuishoudens in Ridderkerk is 
geconstateerd dat 885 kinderen in Ridderkerk in een minimahuishouden opgroeien (Kwiz 2005). 
Recente aantallen zijn niet nog bekend, de verwachting is wel dat dit aantal inmiddels hoger ligt 
dan in 2005.  
De verhoging van het budget ten behoeve van kinderen in 2009 en 2010 betekent op jaarbasis 
(gebaseerd op aantallen over 2005 ) een verwachte structurele verhoging van € 88.500,= vanaf 
2009 (P x Q = € 100,= x 885).  
 
Uitvoering 
Armoedebestrijding van kinderen wordt gekoppeld aan bestaand beleid en bestaande uitvoering. 
Dit betekent dat er geen extra personele inzet wordt verwacht.  
 
Financiële paragraaf ter besluitvorming door de raad 
De financiële gevolgen van dit voorstel zijn voor 2009 en 2010 elk € 88.500,00. Hiervan is  
€ 6.500,= in de jaren 2009 en 2010 al geraamd in de begroting. Resteert bij te ramen in 2009 en 
2010 voor elk jaar € 82.000,=. 
In 2008 en 2009 wordt voor de uitvoering van deze verordening per jaar € 82.000,= ontvangen uit 
de algemene uitkering. 
Uit bovenstaande blijkt dat de inkomstenstroom en de uitgavenstroom in de jaren gezien niet  
parallel lopen, in 2008 is een overdekking en in 2010 een onderdekking. 
Ter oplossing wordt daarom de raad voorgesteld de begroting als volgt te wijzigen: 
 
1. In 2009 de lasten van programma 7 te verhogen met € 82.000,= en dit te dekken uit de 

verhoging van de algemene uitkering.  
2. In 2010 de lasten van programma 7 te verhogen met € 82.000,= en dit te dekken uit een 

bijdrage uit de vrije reserve. 
 
Bij de behandeling van de jaarrekening 2008 zullen wij u vervolgens voorstellen om de 
in 2008 ontvangen bijdrage als onderdeel van het rekeningsresultaat te storten in de vrije reserve  
ter dekking van de uitgaven in 2010. 
 
In 2010 vindt een evaluatie plaats over de inzet van middelen ten behoeve van kinderen. 
Afhankelijk van deze evaluatie wordt bezien of vanaf 2011 structurele middelen in de begroting 
nodig zijn.  
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen leven  
Behandeld in de raad d.d. 23 april 2009 
m.zeldenrust@ridderkerk.nl/357/HB 
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WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN VORIGE VERORDENING 
 
Toegevoegd;  
Artikel 1 begripsbepalingen; 
k. Maatschappelijke participatie binnen deze verordening; Actieve deelname van inwoners van 
Ridderkerk aan de samenleving door sportieve, culturele, sociale activiteiten.  
l: Het Maatschappelijk Participatiefonds; de gemeentelijke regelgeving voor de verstrekking van 
tegemoetkomingen in de kosten van maatschappelijke activiteiten voor mensen met een 
minimuminkomen. Op grond van deze verordening kunnen bijdragen worden verstrekt voor de 
kosten van maatschappelijk participeren en/of aanschaf/vervanging van gebruiksgoederen.  
 
Nieuw artikel toegevoegd  
Artikel 2 Doel en doelgroep  

1. Het doel van het Maatschappelijk Participatiefonds is inwoners tot een bepaald 
gezinsinkomen in staat te stellen deel te (blijven) nemen aan maatschappelijke activiteiten.  

2. Op grond van de deze verordening behoren tot de doelgroep om voor deze regeling in 
aanmerking te komen: alle huishoudens met een inkomen tot maximaal 120 % van de van 
toepassing zijnde bijstandsnorm. 

 
Toegevoegd;  
Artikel 3 aanvrager  
Lid 2; (inkomensgrens op 120% van de bijstandsnorm).  
Lid 5; Binnen deze verordening is de aanvrager ook de inwoner die, in afwachting van de 
beslissing op zijn aanvraag tot verblijfsvergunning voor zichzelf of zijn kinderen, een aanvraag 
indient.  
 
Artikel aangepast;  
Oud artikel 5 (4) 
Artikel 4 Vergoeding voor sport-, culturele- en sociaal-culturele activiteiten 
1. De aanvrager kan voor deelname aan sport-, culturele- en sociaal-culturele activiteiten in 
georganiseerd verband om een bijdrage verzoeken voor zichzelf, zijn partner en/of zijn 
kind(eren). 
2. Als zodanig aangewezen georganiseerde verbanden worden aangemerkt sportorganisaties, 
waaronder begrepen het gemeentelijke zwembad, alsmede culturele organisaties op het 
gebied van film, foto, muziek, toneel/operette, cultuur, dansen en zang en instellingen op het 
gebied van sociaal-culturele activiteiten c.q. cursussen. 
3. De volgende voorzieningen komen in aanmerking voor een vergoeding: 
a. Lidmaatschap bibliotheek, museum jaarkaart, bezoek concert, musea, bioscoop en 
pretpark, mits aantoonbaar dat de kosten door betrokkene zijn gemaakt; 
b. De kosten van een abonnement op een regionaal of landelijk dagblad. 
4. De vergoeding voor sport-, culturele en sociaal-culturele activiteiten, zoals bedoeld in artikel 4 
lid 1, 2 en 3, bedraagt maximaal in totaal € 100,00 per gezinslid. 
5. De aanvrager kan voor de bijkomende kosten, die direct verband houden met en in combinatie 
met de in artikel 2 bedoelde activiteiten, zoals kosten van (sport)kleding, (sport)schoeisel, 
muziekinstrumenten en lesmateriaal een bijdrage ontvangen tot een maximum van € 50,00 per 
jaar per gezinslid; 
 
Nieuw artikel 5 De tegemoetkoming voor sport-, culturele- en sociaal-culturele activiteiten 
1. De aanvrager kan voor individuele deelname of deelname in georganiseerd verband aan  

sport-, culturele-, en sociaal-culturele activiteiten, om een tegemoetkoming verzoeken voor 
zichzelf, zijn partner en/of zijn kind(eren). 
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2. De tegemoetkoming kan aangevraagd worden voor ondermeer contributies, lidmaatschappen, 
cursusgelden, eenmalige activiteiten, toegangskaarten en aanschaf van benodigde artikelen 
(waaronder bibliotheek, speel-o-theek, museumjaarkaart, pretpark, concertbezoek, theater, film 
etc).  

3. Als zodanig aangewezen georganiseerde verbanden worden aangemerkt sportorganisaties, 
waaronder begrepen het gemeentelijke zwembad, activiteiten van amateur-, 
ouderenorganisaties en buurtverenigingen.  

4. De volgende voorzieningen komen ondermeer in aanmerking voor een tegemoetkoming:  
a. kosten van een abonnement op een regionaal of landelijk dagblad of tijdschrift.  
b. kosten voor aanschaf van computer (onderdelen), printer(onderdelen), internetabonnement 
of kabel.  

5. De tegemoetkoming als bedoeld in dit artikel kan ingezet worden voor de verschuldigde 
ouderbijdrage aan een erkende peuterspeelzaal, of gastouder in de gemeente Ridderkerk per 
ten laste komend kind. 

 
Nieuw artikel toegevoegd 
Artikel 6 De tegemoetkoming  
1. De vergoeding voor sport-, culturele en sociaal-culturele activiteiten, zoals bedoeld in artikel 5  

bedraagt per kalenderjaar maximaal € 100,= per persoon.  
2. De aanvrager kan voor de bijkomende kosten, die direct verband houden met en in combinatie 

met de in artikel 5 bedoelde activiteiten, zoals kosten van (sport)kleding, (sport)schoeisel, 
muziekinstrumenten en les- of hobbymateriaal een bijdrage ontvangen tot een maximum van  
€ 50,= per jaar per gezinslid. 

3. De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 6 lid 1 bedraagt ten behoeve van kinderen  
maximaal € 200,= en bedraagt ten behoeve van kinderen zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 per 
kind € 75,=. Deze bedragen zijn niet overhevelbaar op de volwassen gezinsleden.  

 
Oud artikel 6 (7) 
Artikel 6 Kosten schoolgaande kinderen van 6 tot 18 jaar 
1. Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verstrekken in de kosten van schoolgaande 
kinderen van 6 tot 18 jaar, voor zover die kosten niet onder de WTOS c.q. WSF 2000 vallen, 
van € 140,- per kind per schooljaar; 
2. Er wordt niet tot uitbetaling overgegaan totdat een bewijs van inschrijving bij de school is 
overlegd. 
 
Nieuw artikel 7 
Artikel 7 Kosten schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar  
1. Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verstrekken in de kosten van schoolgaande 

kinderen van 4 tot 18 jaar, voor zover die kosten niet onder de WTOS c.q. WSF 2000 vallen, 
van € 140,- per kind per schooljaar; 

2. Er wordt niet tot uitbetaling overgegaan totdat een bewijs van inschrijving bij de school is 
overlegd en aantoonbaar is voor wie de kosten worden gemaakt. 

 
Nieuw artikel 9 Indexering 
Het college kan jaarlijks de in het kader van deze verordening geldende bedragen verhogen 
conform de ontwikkeling van de prijsindex volgens het Centraal Bureau van Statistiek.  
 
Oud artikel 5 
Artikel 5 Geen bijdrage 
Geen bijdrage wordt verstrekt voor: 
a. Bijkomende kosten verband houdende met de in artikel 4 tot en met 6 bedoelde activiteiten, 
zoals kosten van telefoon, eten en drank, kapper, vervoer, behoudens de in artikel 4 lid 5 
genoemde bijkomende kosten; 
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b. Kosten van sportactiviteiten die niet in georganiseerd verband worden verricht, 
behoudens bezoek aan het zwembad; 
c. Kosten van lidmaatschap van vakorganisaties, politieke partijen, kerkgenootschappen 
of levensbeschouwelijke organisaties, ANWB,Thuiszorg; 
d. Kosten van dagtochten c.q. reizen, NS jaarkaart en vergunningen; 
e. Kosten van abonnementen op weekbladen en tijdschriften; 
f.  Kosten aanschaf Rotterdam pas; 
g. Kosten van donaties en giften; 
h. Kosten van activiteiten waarvoor reeds op andere wijze een bijdrage of korting kan 
worden verkregen. 
 
Nieuw artikel 11 (5) 
Artikel 11 Geen bijdrage 
Geen bijdrage wordt verstrekt voor: 
a. Bijkomende kosten verband houdende met de in artikel 5,7,9 en 13 bedoelde 
activiteiten, zoals kosten van telefoon, eten en drank, kapper, vervoer, 
behoudens de in artikel 6 lid 2 genoemde bijkomende kosten; 
b. Kosten van lidmaatschap van vakorganisaties, politieke partijen, kerkgenootschappen 
of levensbeschouwelijke organisaties, ANWB,Thuiszorg; 
c. Kosten van dagtochten c.q. reizen, NS jaarkaart en vergunningen; 
d. Kosten aanschaf Rotterdam pas; 
e. Kosten van donaties en giften; 
f. De ontvangen tegemoetkoming kan in combinatie met een andere korting (zoals de 
Rotterdampas) nooit meer zijn dan 100% van de kosten.  
  
Nieuw artikel toegevoegd 
Artikel 12 Juistheid aanvraag  
Burgemeester en wethouders kunnen de juistheid en volledigheid van de in het formulier vermelde 
gegevens onderzoeken of laten onderzoeken. 
Het besluit tot verstrekking van de tegemoetkoming kan worden ingetrokken indien de aanvrager in 
het kader van de aanvraag onjuiste, verouderde of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de 
verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag heeft geleid.  
 
Toevoeging  
Oud artikel 9 Beleid 
Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de uitvoering van deze verordening nadere 
regels stellen. 
 
Nieuw artikel 13 Beleid (9) 
Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de uitvoering van deze verordening nadere 
regels stellen voor:  

a. de aanvraagprocedure,  
b. beoordeling van aanvragen,  
c. het nemen van beslissingen naar aanleiding van de aanvragen,  
d. de betaling 
e. de omvang van de steekproef 
f. hetgeen verder voor de uitvoering van deze verordening noodzakelijk is.  

 
 
 


