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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Verordening Meedoen Ridderkerk 2017 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. De Verordening Meedoen Ridderkerk 2017 vast te stellen en de Verordening Maatschappelijke 
Participatie 2012 in te trekken. 

 
Inleiding 
Dit jaar is de Nota Armoedebestrijding in het sociale domein 2016-2020 vastgesteld. Belangrijke 
uitgangspunten in dit beleid zijn; inzetten op eigen kracht, integrale hulp bieden, maatwerk, versimpelen 
van aanvragen, uitgaan van vertrouwen en het behouden van regelingen die goed zijn. Het 
maatschappelijke participatie fonds is zo’n regeling. Door de invoering van de Ridderkerkpas is een 
aanpassing van de verordening nodig. Tegelijk zijn de andere uitgangspunten meegenomen en is er een 
kindpakket tot stand gekomen. Dit heeft geresulteerd in de nieuwe Verordening Meedoen Ridderkerk 
2017. 
 
Beoogd effect 
Met het vaststellen van de nieuwe verordening  wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde 
uitgangspunten Nota Armoedebestrijding in het sociale domein 2016-2020. 
 
Relatie met beleidskaders:  
Armoedebestrijding, Schulddienstverlening,  Jeugd, Sport en Cultuur. 
 
Argumenten 
Ad 1; Verordening Meedoen 
In de verordening Meedoen is geregeld dat de tegemoetkoming voor sport, cultuur, educatie en een 
breed kindpakket ter beschikking wordt gesteld via de Ridderkerkpas. Er blijven ook nog aanvragen 
mogelijk naast de Ridderkerkpas omdat de pas nog in ontwikkeling is en omdat er ook buiten de 
gemeente activiteiten zijn.. De inwoners met een uitkering Participatiewet krijgen de pas automatisch 
uitgereikt, andere minima moeten een aanvraag indienen. 
De aanvraagprocedure gaat uit van vertrouwen en controleert als steekproef achteraf. Kosten hoeven 
niet te worden voorgeschoten. 
Kindpakket; De vergoeding voor kinderen (en volwassenen) is gelijk gebleven met de vergoeding  uit de 
huidige verordening. Het grote verschil is het uitgangspunt dat de ouder met het kind kan bepalen wat er 
nodig is. De bestedingsmogelijkheden zijn breed, maatwerk is mogelijk. 
 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
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Overleg gevoerd met 
Uitvoerders, Burgerplatform voor de minima. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De nieuwe verordening zal uitgebreid worden gecommuniceerd met partners en rechthebbenden. 
 
Evaluatie/monitoring 
Ter uitvoering van de motie van de raad (nr. 2011-77) wordt er jaarlijks een armoedemonitor opgesteld. 
De organisatie KWIZZ gaat de monitor 2016 opstellen. Tevens is er een raadstoezegging dat het 
minimabeleid wordt geëvalueerd eind eerste kwartaal 2017. 
 
Financiën  
De financiële kant van de verordening maatschappelijke participatie in combinatie met de Ridderkerkpas 
is geregeld bij de vaststelling van de Nota Armoedebestrijding 2016-2020.  
Het verstrekken van een Ridderkerkpas aan de overige minima met een inkomen tot 110% kan een lichte 
stijging van de kosten laten zien. Door het toevoegen van de ‘gelden afschaffing Wtcg’ aan het 
minimabeleid vanaf 2016 is deze stijging op te vangen. Jaarlijks is dat een bedrag van € 538.200. Deze 
verordening gaat in per 1 januari 2017 en zal dan pas extra uitgaven laten zien. 
 
Juridische zaken 
N.v.t. 
 
Duurzaamheid 
Mee kunnen doen in de samenleving heeft een positief gevolg voor de duurzaamheid. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Via een communicatieplan zal er uitgebreid worden gecommuniceerd over alle minimaregelingen. 
 
  
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Raadsbesluit Verordening Meedoen Ridderkerk 2017 (1096940) 
2. Advies Burgerplatform voor de minima 
3. Reactie advies Burgerplatform voor de minima (1096942) 

 


