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Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen leven, gehouden op 
donderdag 17 maart 2015 in het gemeentehuis 
 
Aanwezig:  
Mevrouw C. van Vliet (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier). 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Aanwezige burgerleden: mevrouw M. van der Schoor en de heren L. Westbroek, J. Visser. 
Van de zijde van het college: wethouder H. Dokter. 
De presentatie wordt gegeven door de heer S. van der Zee, ambtenaar Strategie. 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Geen aanmeldingen. 
 
3. Oríëntatie en discussie toekomstig minimabeleid 
Vooraf heeft het college een brief gestuurd met informatie over het minimabeleid Ridderkerk. Deze en 
de in de commissievergadering gegeven presentatie zijn te vinden op de website bij de 
vergaderstukken voor deze commissievergadering. 
http://raadsinformatie.ridderkerk.nl/document.php?m=36&fileid=21257&f=2df074696aa9e8d2dd48261
1ab6b357a&attachment=0&c=13384 
 
Wethouder Dokter geeft een korte introductie. In een motie heeft de raad het verzoek gedaan om, 
alvorens de nieuwe nota minimabeleid te behandelen, eens met de commissie van gedachten te 
wisselen over wat thans gedaan wordt en wat de mogelijkheden zijn. Doel van de avond is elkaar 
informeren, er vindt geen besluitvorming plaats. De nieuwe nota zal naar verwachting in de raad van 
december kunnen worden behandeld. Naar aanleiding van vragen merkt de wethouder op dat het 
computerproject een pilot was van één jaar. Dit jaar is verstreken en het budget is op. De pilot moet 
nog geëvalueerd worden. De gelden die over zijn na het afschaffen van de Rotterdampas zijn nog 
steeds gereserveerd. 
 
Aan de hand van een aantal thema’s worden o.a. de volgende opmerkingen gemaakt. 
 
Armoede in Ridderkerk 

- Niet meer mee kunnen doen aan de maatschappij 

- Computer en internet zijn basisbehoeften geworden, zeker met schoolgaande kinderen 

- Aandacht voor kwijtscheldingsbeleid voor kleine ondernemers 

- Armoede is te vinden achter diverse voordeuren 

- Aandacht voor schoolgaande kinderen 

- Hoofdlijn van het beleid moet gericht zijn op de financiën en er moet in een vroeg stadium al 
ingegrepen worden 

- Vaak is sprake niet alleen van een financieel probleem. Noodzakelijk is een integrale aanpak 

- Denk om de rol van andere organisaties dan de gemeente, zij zijn laagdrempeliger dan de 
gemeente 

- Let er op dat sommige minima het zelf wel redden en het zelf willen uitzoeken. Respecteer dat 

- Haal voor het nieuwe beleid ook informatie op bij de betrokkenen en de mensen om wie het 
gaat 

- Let daarbij wel op de privacy van mensen en sommige mensen willen ook niet benaderd 
worden 

- Armoede en schaamte gaan nog vaak hand in hand  

- Armoede is overal en is niet altijd zichtbaar 

- Minimabeleid is eigenlijk een verkeerd woord, de groep om wie het gaat is meer divers 
 
De wethouder geeft aan dat in het gemeentehuis niet ‘gewacht’ wordt. Dit onderwerp wordt steeds 
onder de aandacht gebracht van onze maatschappelijke partners, bijvoorbeeld bij de besturen van 
sportverenigingen. 
 
Rol van de gemeente 

- De gemeente moet voor de regie zorgen en dat er financiële middelen beschikbaar zijn, 
bijvoorbeeld voor de kwijtschelding 

http://raadsinformatie.ridderkerk.nl/document.php?m=36&fileid=21257&f=2df074696aa9e8d2dd482611ab6b357a&attachment=0&c=13384
http://raadsinformatie.ridderkerk.nl/document.php?m=36&fileid=21257&f=2df074696aa9e8d2dd482611ab6b357a&attachment=0&c=13384
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- Ze moet faciliteren dat ze 100% bereikbaar is 

- Wees zorgvuldig met de ‘poorten’ zoals de voedselbank en de ankerplaatsen. Maak als 
gemeente gebruik van bestaande netwerken en informeer elkaar goed 

- Inwoners hebben rechten, maar ook plichten. Realiseer je dat het niet altijd gaat om mensen 
die bijstand hebben 

- De gemeente moet tijdelijke maatregelen nemen om te komen tot een duurzame oplossing. 

- Treed als gemeente sneller op, voordat de zaak escaleert. Bijvoorbeeld als men een kleine 
schuld heeft, leen dan als gemeente om een hoop ellende te voorkomen. Vraag van de 
wethouder is hoe we als gemeente deze mensen in beeld krijgen. Niet ieder vindt dat we dit 
als gemeente zouden moeten doen. Met een kleine schuld kunnen bijvoorbeeld 
schuldhulpmaatjes al heel veel betekenen om een oplossing te bereiken. Opgemerkt wordt 
dat het interessant is te weten of dit echt zo is. Genoemd wordt ook dat het goed zou zijn als 
maatschappelijke organisaties e.d. binnen eigen verband ook een soort hulpmaatjes zouden 
hebben. Als voorbeeld worden genoemd de kerken en voetbalverenigingen 

- Zet mensen wel in hun eigen kracht 

- Hoe ga je als gemeente om met partners en initiatieven, ondersteun je deze of faciliteer je ze 

- Bepaal daarbij eerst wie je belangrijkste partners bij dit vraagstuk zijn 

- Haal niet alles naar je toe 

- Doe aan vroeg-signalering 

- Mogen aan onze partners ook wel eens vragen wat we voor hen kunnen doen in deze kwestie 
 
Wat zijn basisvoorwaarden om mee te kunnen doen? 

- Denk ook aan de zorgkosten, deze lopen fors op 

- Wat het ‘sociaal minimum’ is weet niemand je te vertellen, ook niet vanuit de ministeries 

- Pas op dat je weer niet met een soort verstrekkingenboek gaat werken 

- Kinderen moeten kunnen meedoen aan zaken die zij zelf belangrijk vinden en die de ouders 
ondersteunen. Het moet daarbij wel gaan om sociale participatie  zoals 
sporten/cultuur/ontwikkeling 

- Als je je in je beleid rechtstreeks richt op mogelijkheden voor kinderen, voorkom je problemen 
rond het vraagstuk van de armoedeval 

- Mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid  

- Ook de omgeving speelt een rol. Soms is daarop al te vaak een beroep gedaan en is die 
daardoor ook uitgedund 

- Investeer in preventie en dan vooral t.a.v. kinderen. Voorbeeld wordt genoemd ‘De week van 
het geld’ 

- Over het betalen van een vakantie wordt verschillend gedacht. Het worstelen met een 
armoedeprobleem kost mensen veel energie. Van belang is toch dat ze even kunnen 
loskomen van de psychische druk 

- Kijk wel uit dat je niet te diep in het privé leven van iemand duikt. Hierbij wordt een spanning 
geconstateerd met het uitgangspunt ‘maatwerk’. 

 
Welke doelgroepen zijn belangrijk 

- Laten we wegblijven van doelgroepen, maar kijken welke multi-problemen er zijn.  

- Alleenstaanden, niet Westerse allochtonen, laag opgeleiden, chronisch zieken. Let er op dat 
doelgroepen heel anders zijn. 

- Kijk uit voor ‘vanzelfsprekendheden’, een echtpaar kan eenzamer zijn dan een alleenstaande. 
 
 
Een uitgangspunt dat geformuleerd kan worden is in ieder geval: Kijk breed naar de problematiek en 
maak de doelgroep breed. 
 
Als ‘nabrander’: 

- We hoeven voor alles niet het wiel uit te vinden. Kijk naar wat wel werkt en wat niet 

- Benieuwd wat er van eerdere afspraken is terecht gekomen o.a. die welke opgenomen in het 
convenant 

- Aandacht voor armoedeval 
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4. Mededelingen college 
Wethouder Dokter geeft aan dat naar aanleiding van de motie inzake communicatie in de 
commissievergadering van 16 april a.s. overlegd kan worden over het communicatieplan van het 
college. Hij zou daarbij ook graag gebruik willen maken van de mogelijkheid om op het plan een 
toelichting te geven door een ambtelijke presentatie. De commissie gaat daarmee akkoord. 
 
5. Rondvraag leden 
Geen 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering rond 22.00 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 april 2015  
de griffier,     de voorzitter, 

 


