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Geacht Burgerplatform Minima Ridderkerk, 

 

Allereerst willen wij u bedanken voor het uitgebrachte advies op 10 augustus 2020 over de concepten 

Verordening Meedoen Ridderkerk 2021 het Uitvoeringsbeleid Meedoen Ridderkerk 2021. 

 

Wij zijn verheugd dat uw platform zich kan vinden in de voorgestelde wijzigingen. De vragen die nog bij u 

leven willen wij graag toelichten en beantwoorden. 

 

Uw vragen 

 

Vraag 1 

Er zijn mogelijkheden tot maatwerk via de zgn. hardheidsclausule (art. 17). Voor ons is niet duidelijk wat 

dit maatwerk nu echt inhoudt. Als dat betekent dat er kinderen/volwassenen die nu geen of onvoldoende 

gebruik kunnen maken van de pas, wel een financiële ondersteuning kunnen krijgen, is dat positief. Kunt 

u ons voorbeelden van maatwerk geven. Budgetverschuiving binnen een gezin zien wij niet direct als een 

plus, wel bijvoorbeeld een grotere financiële bijdrage voor de pashouder. 

 

Antwoord 

Maatwerk kan worden toegepast op verschillende onderdelen van de toelatingsvoorwaarden zoals die 

zijn gesteld in de verordening maar ook op de hoogte van de voorziening of op uitvoeringsregels. Als 

voorbeeld kunnen we de zwemregeling noemen. Deze regeling kan eenmalig worden aangevraagd. Als 

deze regeling wordt stopgezet omdat het kind niet meer naar zwemles gaat en er blijkt een achterliggend 

probleem te zijn dat pas later duidelijk wordt, kan er een uitzondering worden gemaakt en de 

zwemregeling nogmaals beschikbaar worden gesteld. Budgetverschuiving binnen het gezin is 

uitgesloten. Het is denkbaar dat de ouder zijn of haar budget beschikbaar stelt voor het kind in het gezin 

als dat dringend nodig is. Andersom zal dit niet worden toegestaan.  

 

Een ander voorbeeld is als een gezin een inkomen heeft dat net te hoog is volgens de bepalingen in de 

verordening en er geen recht is op Meedoen. Als er dan zwaarwegende redenen zijn in het gezin om toch 

een tijdelijke financiële ondersteuning te geven via Meedoen, dan is dit mogelijk. Een goede motivatie 

waarom er moet worden afgeweken van de regels is de basis voor maatwerk. 

 

Vraag 2 

Er was en is nu geen mogelijkheid tot meenemen van het saldo naar het volgende jaar. Dat kan o.i. wel 

voor de gebruikers een uitkomst bieden als er meer geld op enig moment nodig is. Het voorkomt ook het 

onnodig aan het eind van jaar opmaken van het saldo, terwijl dat er grotere uitgaven het jaar erop nodig 



zijn. Het leert ook dat de pashouders beter met hun geld omgaan en meer plannen. Wilt u nog eens 

overwegen om dat mogelijk te maken. Het tegoed voor het zwemdiploma blijft ook 2 jaar te gebruiken via 

de pas  

 

Antwoord 

De tegemoetkoming is jaarlijks beschikbaar op de Ridderkerkpas. Dit is bewust zo bedoeld. Het is niet 

wenselijk om een budget op te sparen voor een grotere uitgave. Dat betekent dat een ouder of kind niet 

kan meedoen lopende het ene jaar ten gunste van een grote uitgave in een volgend jaar. Een grote 

uitgave was tot voor kort de zwemlessen voor diploma A. Dit probleem is ondervangen door een apart 

budget op de pas dat toereikend is voor deze kosten en ook alleen voor de zwemles gebruikt mag 

worden. Daarnaast laat het financieel systeem van de gemeente het niet toe om het budget voor 

Meedoen over te hevelen naar een volgend jaar.  

 

Vraag 3 

Verbreding van de mogelijkheden van het gebruik van de pas voor de kosten van een dierenarts e.d. 

vinden we positief. We constateren echter wel dat het bedrag van € 150 euro (voor een volwassene) 

hetzelfde is gebleven vanaf de start. De kosten voor de mensen zijn de afgelopen jaren fors gestegen en 

dit tikt hard aan juist voor de groep mensen die moeten rondkomen van een minimaal inkomen (tot 110% 

bijstandsnorm). Het wordt steeds moeilijker om daar van rond te komen. We doen een beroep op u om 

niet alleen het gebruik van de Ridderkerkpas te moderniseren maar ook het basisbedrag tenminste te 

indexeren (4 jaar) naar 2021. Alle kleine beetjes helpen. We zien graag een voorstel van u tegemoet wat 

redelijk zou zijn. 

 

Antwoord  

De voorgestelde wijzigingen in de verordening Meedoen Ridderkerk 2021 zullen leiden tot een stijging 

van de uitgaven binnen Meedoen. Volwassenen in een schuldtraject krijgen toegang, de schoolkosten 

worden breder ingezet en automatisch toegekend en er is een zwemdiploma A-regeling toegevoegd. De 

tegemoetkoming voor volwassenen is niet verhoogd maar er is wel opgenomen in de verordening dat de 

tegemoetkomingen jaarlijks zullen worden geïndexeerd met het landelijk vastgestelde 

indexeringspercentage. 

 
Tot slot 

In uw advies vraagt u wat de plannen zijn voor het toekomstig gebruik van de Ridderkerkpas voor alle 

inwoners. Als er meer bekend is omtrent deze ontwikkeling zal dit met u worden gedeeld.  

 

De evaluatie van de verordening Meedoen Ridderkerk 2021 wordt meegenomen in de jaarlijkse 

Armoedemonitor en zal met u worden gedeeld zoals dat de afgelopen jaren is gedaan. 

 

Wij gaan ervan uit dat uw vragen zijn beantwoord. 

 

Hoogachtend, 

 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 

 


