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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Verordening Meedoen Ridderkerk 2018 

Commissie:  
Samen leven 11 januari 2018 

BBVnr: 
1266769 

Portefeuillehouder:  
Dokter, H. 

Gemeenteraad: 
25 januari 2018 

Raadsvoorstelnr.: 
1266876 

e-mailadres opsteller:  
a.v.d.plaat@bar-organisatie.nl   

 Openbaar 

 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. De Verordening Meedoen Ridderkerk 2017 aan te passen op de volgende onderdelen: 
- De  rechthebbenden uit te breiden met de kinderen van 0 tot 4 jaar. 
- De tegemoetkoming uit te breiden met de tegemoetkoming schoolkosten voortgezet 

onderwijs. 
2. Daartoe de verordening Meedoen Ridderkerk 2018 vast te stellen. 
3. Motie 97-2016 (ID 1021) en de raadstoezegging (ID 1255) zijn afgedaan. 

 
Inleiding 
In 2017 zijn er twee ‘regelingen’ vastgesteld ter bestrijding van de armoede onder kinderen.  
Dit zijn de Regeling uitbreiding Meedoen kinderen 0 tot 4 jaar en de Regeling schoolkosten voortgezet 
onderwijs. Deze twee regelingen kunnen worden opgenomen in de Verordening Meedoen vanaf het 
verstrekkingsjaar 2018. In ID 1255 is dit toegezegd aan de raad. 
In dit voorstel zijn de hierboven genoemde onderdelen toegevoegd aan de Verordening Meedoen. 
Op het terrein van de armoedebestrijding is motie 97-2016 en raadstoezegging ID 1255 ingediend en 
toegezegd. In dit voorstel is de genoemde motie en toezegging afgehandeld. 
 
Beoogd effect 
De regeling voor kinderen van 0 tot 4 jaar en de schoolkostenregeling voortgezet onderwijs structureel 
opnemen in de Verordening Meedoen met ingang van 1 januari 2018. 
De motie (97-2016) en raadstoezegging over armoedebestrijding onder kinderen uit te voeren. 
 
Relatie met beleidskaders  
Armoedebeleid. 
 
Argumenten 
1.1. Met de aanpassing van de Verordening Meedoen zijn alle regelingen t.b.v. de armoedebestrijding 

onder kinderen (kindpakket) overzichtelijk bij elkaar gevoegd. 
De ‘Regelingen’ die nu worden toegevoegd aan de Verordening Meedoen zijn in 2017 opgesteld. 
Dit is gedaan om snel te kunnen handelen en de tegemoetkoming in 2017 aan de minima 
kinderen te kunnen verstrekken. De verschillende onderdelen vormen tezamen het kindpakket in 
de Verordening Meedoen en worden daarom bij elkaar gevoegd in de Verordening Meedoen 
Ridderkerk 2018. 

2.1 Met de vaststelling van de Verordening Meedoen is de besteding van de rijksgelden voor minima   
       kinderen ingevuld en is er voldaan aan de motie 97-2016 (ID 1021) en aan de  raadstoezegging  
       ID 1255. 
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Motie 97-2017 ID 1021   
 In de motie is het college gevraagd om;       
1. Informatie over 2016 en 2017 (besteding extra rijksgelden) mee te nemen in de Planning en 

Control cyclus. 
2. In gesprek te gaan met relevante groepen en organisaties over besteding van deze gelden, 

hiervan uiterlijk bij de Kadernota uw bevindingen aan de raad ter beschikking te stellen. 
 
Ad 1. De rijksgelden zijn volledig toegevoegd aan het minimabeleid en zijn zodanig te volgen via de 
P&C cyclus. 
 
Ad 2. Er is gesproken met partners, collega’s en het burgerplatform voor de minima. Dit heeft geleid 
tot de besteding van de gelden via de Verordening Meedoen. De doelgroep is uitgebreid en de 
tegemoetkoming voor schoolkosten is toegevoegd. In de motie is de wens uitgesproken om het 
beschikbare geld volledig te besteden aan de armoedebestrijding onder kinderen. In het financieel 
overzicht hieronder is toegelicht waar het geld aan is besteed. 
 
Raadstoezegging ID 1255 
“De raad krijgt zo snel mogelijk een voorstel hoe de extra gelden voor kinderen, ad. 185.000, besteed 
zullen worden en waaraan. Gelijktijdig wordt de benodigde wijziging van de verordening voorgelegd”. 
Met het vaststellen van de Verordening Meedoen 2018 is er voldaan aan de wens van de raad.  
 
Overleg gevoerd met  
Partners en het Burgerplatform voor minima. Het Burgerplatform heeft afgezien van advisering gezien 
de geringe veranderingen in de verordening. 
 
Kanttekeningen 
geen 
 
Uitvoering/vervolgstappen  
De wijziging van de Verordening Meedoen geeft een toename van de doelgroep voor de 
Ridderkerkpas. 
Vanaf januari 2018 krijgen de kinderen van 0 tot 4 jaar ook een Ridderkerkpas. De toegevoegde 
onderdelen in de Verordening Meedoen worden gecommuniceerd met de doelgroep en partners. 
 
Evaluatie/monitoring  
Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats en wordt er een armoedemonitor opgesteld. 
 
 
Financiën  
Het rijksbudget is toegevoegd aan het budget voor minimabeleid. Hieronder is te zien wat de 
verwachte inzet is van dit extra budget (inclusief dit voorstel).   
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Vanaf 2017; 
  

Extra Rijksbijdrage in euro’s   185.500 

Structureel naar Ridderkerkpas vanaf 2017* 

 

47.500  

Regeling schoolkosten 50.000   

Uitvoeringskosten 5.000 
 

  55.000 

Verordening Meedoen 0-4 jr. 30.000   

Uitvoering plus passen 5.000 
 

Structureel naar Ridderkerkpas  

35.000 
 

48.000 

Restant  0 

 
*Structureel naar Ridderkerkpas vanaf 2017 (reeds besloten op 29 juni 2017 door de gemeenteraad) 
 
 
Ridderkerkpas stand van zaken september 2017 
 

Tegoeden op 
de passen Begroot 

 €  431.297,89   €  419.500  

  

 
In dit overzicht van begin september 2017 van de Ridderkerkpas is te zien hoeveel geld er op de 
passen uit staat. Met nog 3,5 maanden te gaan kan dit bedrag nog stijgen. Een overschrijding van het 
begrootte bedrag is te verwachten. De toename van de uitgaven is te verklaren door de uitbreiding 
van de doelgroep ‘overige minima’ in 2017 en de stijging van het uitkeringsbestand. Gezien de stijging 
van de uitgaven wordt voorgesteld om het resterende bedrag van 48.000 euro structureel toe te 
voegen aan de Ridderkerkpas. Hiermee wordt het geld ook besteed aan de armoedebestrijding onder 
kinderen. 
 
Juridische zaken  
Geen 
 
Duurzaamheid  
Welbevinden van de mens. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming  
De doelgroep is geïnformeerd over de wijziging met betrekking tot de schoolkostenregeling. De 
regeling wordt over 2017 al uitgevoerd. De kinderen van 0 tot 4 jaar krijgen vanaf 2018 automatisch 
een Ridderkerkpas toegezonden. 
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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 2018 
2. Motie 97-2016 


