
 

 

 

                   Platform Minima Ridderkerk 

 

Advies Verordening Meedoen Ridderkerk 2017 

Ridderkerkpas 

Als mensen in de loop van het jaar een pas krijgen is het de vraag of het bedrag ook in 

2017 gebruikt kan worden. Vanuit de verordening blijkt dat de niet uitgegeven vergoeding 

vervalt per 1 januari van het nieuwe jaar. Als mensen dus in bv november 2016 een 

Ridderkerkpas krijgen voor een gezin van 5 personen (1650 euro) zijn ze volgens de 

informatie vanuit de verordening verplicht dit bedrag binnen een aantal weken op te 

maken. Hierdoor gaan ze dingen aanschaffen die ze misschien niet nodig hadden. Alleen 

maar omdat ze anders de vergoeding kwijt zijn.  

Advies: Laat mensen het nog resterende tegoed meenemen naar het volgende  

jaar. 

 

Ook mensen die een uitkering hebben anders dan een participatie uitkering of inkomen 

uit werk hebben kunnen vanaf 2017 een pas aanvragen. 

Hier zijn wij een groot voorstander van omdat blijkt dat er een flinke groep is tot 110% 

bijstand die op dit moment geen gebruik kan maken van deze voorziening. Uw streven 

om deze groep alleen sporadisch te controleren noemen wij zeer te prijzen. 

De groep inwoners (tot 110% bijstand) die een ander inkomen hebben en geen 

inkomsten hoeven te overleggen zouden wel gebaat zijn bij duidelijke inkomensgrenzen 

en duidelijkheid mbt spaartegoeden. Dit om achteraf misverstanden te voorkomen. 

Advies: Ook wij gaan uit van goed vertrouwen  maar stellen dat duidelijkheid heel 

belangrijk is. Er moet voorkomen worden dat aanvragen onterecht ingediend worden. 

 



Sociale en Culturele activiteiten rechthebbende vanaf 18 jaar 

Graag zouden we wat meer duidelijkheid hebben over het gebruik van de Ridderkerkpas 

ten aanzien van de Rotterdampas. Betekent dat de Rotterdampas aangeschaft kan 

worden voor de eerdere prijs van 5 euro? Of betalen mensen het volledige bedrag. 

Advies: Graag in de communicatie duidelijkheid hierover. Als mensen een 

Rotterdampas willen aanschaffen wat zijn de kosten. 

 

De groep kinderen van 0 tot 4 jaar vallen buiten het gebruik van de Ridderkerkpas en 

buiten het Maatschappelijk Participatiefonds 

Misschien is het een overweging waard om ook de kinderen tussen bijvoorbeeld 0-4 jaar 

mee te nemen op de pas.  

Advies: Geef  kleine kinderen tussen de 0-4 jaar ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld 

te kunnen zwemmen of  aan sport te doen. Leuke voorbeelden zijn peuterzwemmen en 

muzieklessen voor de kleintjes. 

 

 

 

                                          


