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Verslag van de openbare vergadering van de  
commissies Samen leven, gehouden  
op donderdag 3 oktober 2013 in het gemeentehuis 
 
 
Aanwezig:  
Mevrouw A. Ripmeester (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier). 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: de wethouders P. van der Sluijs en H. Dokter . 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Er hebben zich geen sprekers gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. 
 
3. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 5 september 2013 
Het verslag is nog niet opgesteld. Zodra dit gereed is, wordt dit gemaild en zal het geagendeerd 
worden voor de eerstvolgende commissievergadering. 
 
4. Eventuele mededelingen rond de BAR-samenwerking 
Er zijn geen mededelingen te doen. 
 
5. Armoedenota 2013 Ridderkerk (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad; raadsvoorstel nr. 

303) 
In zijn toelichting geeft wethouder Van der Sluijs aan dat in deze nota de contouren c.q. kaders staan 
die nog moeten worden uitgewerkt in verdere voorstellen die aan de raad zullen worden voorgelegd. 
Opmerkingen/concrete ideeën, die in deze vergadering en de raadsvergadering worden genoemd, 
kan hij bij de uitwerkingsvoorstellen meenemen. De inmiddels door het rijk toegezegde extra financiële 
middelen kunnen desgewenst ook nog worden ingezet. 
 
De nota geeft een goed beeld van de situatie 2011. De wethouder zegt toe een poging te zullen doen 
om recentere cijfers voor te leggen. De systemen moeten deze mogelijkheid wel bieden. Vanuit de 
commissie wordt daarbij o.a. gevraagd om recentere cijfers over aantal werklozen en aantal mensen 
in de bijstand. 
 
De verschillen tussen de BAR-gemeenten zijn groot. De wethouder licht toe dat Ridderkerk 
bijvoorbeeld meer geld uitgeeft aan de Wmo en met diverse aspecten ten aanzien van het 
minimabeleid ruimhartiger is. Barendrecht heeft minder werkloosheid dan Ridderkerk en dit leidt ook 
tot verschillen.  
 
Naar aanleiding van de diverse in de vergadering gestelde vragen laat de wethouder het volgende 
weten. 
 
Vanaf de start is er voor vluchtelingen een schuld voor de inrichtingskosten (blz. 11). Het betreft een 
lening uit de bijzondere bijstand. Deze lening moet binnen drie jaar worden afgelost. 
 
De trend is dat het budget voor bijzondere bijstand jaarlijks niet geheel gebruikt wordt. Het budget is 
daarom afgeraamd. Uitgangspunt blijft wel dat als het geld nodig is, het dan beschikbaar komt. 
 
Over het kindpakket laat de wethouder weten dat er nog een raadsmotie over dit onderwerp ligt. 
Suggesties over de invulling van het pakket zijn welkom. 
 
Over kinderen in armoede merkt mevrouw Van Houwelingen op dat het soms gewoon om de 
basisbehoefte gaat zoals kleding. 
 
Mevrouw Fräser mist in de nota het onderwijs. Dat kan de ‘erfelijkheid’ van armoede doorbreken. Dat 
is volgens de wethouder een lastige kwestie. We proberen armoede te bestrijden, maar hij erkent dat 
het beter zou zijn deze te voorkomen. Op dit terrein hebben ouders echter een grote rol en kan de 
gemeente slechts faciliteren. Waaraan we zeker iets kunnen doen is preventieve voorlichting hoe te 
voorkomen in armoede te komen. 
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De op blz. 37 genoemde acties zijn uitwerkingen van de kaders die in deze nota zijn genoemd. In het 
overzicht genoemde acties kunnen worden uitgevoerd met de huidige budgetten. De wethouder 
vermeldt dat in de Septembercirculaire nieuw geld voor armoedebestrijding beschikbaar wordt gesteld. 
Wat hem betreft is dit ook voor armoedebestrijding geoormerkt geld. Als het college meer wil en 
daarvoor extra geld nodig is, dan zal het college de raad dit laten weten. Het is de inzet van de 
wethouder dat deze discussie over de armoedebestrijding al vóór de gemeenteraadsverkiezingen iets 
oplevert. 
 
Naar de mening van de wethouder zou ieder kind iets aan sport en aan muziek moeten kunnen doen. 
Het financiële bedrag dat de gemeente hieraan wil bijdragen moet toereikend zijn, maar ook redelijk. 
Het kan naar zijn mening niet anders zijn dan dat het is gemaximeerd. Het Klantenplatform voor de 
Minima adviseert de bedragen uit het Maatschappelijke Participatie Fonds samen te voegen tot 
maximaal € 150,- per persoon. De wethouder hoort graag wat de raad hiervan denkt. 
Opgemerkt wordt dat een bedrag van € 150,- soms niet genoeg is voor bijvoorbeeld schoolzwemmen. 
De wethouder geeft aan dat het participatiefonds dan een oplossing kan bieden. 
 
Met de suggesties waarmee de raadsleden in deze vergadering en de raadsvergadering komen, wil 
de wethouder aan de slag.  
 
De formulierenbrigade is een particulier initiatief. Deze brigade blijft in stand, maar het aantal mensen 
dat zich hiervoor wil inzetten, wordt helaas minder. De wethouder zou overigens graag zien dat de 
diverse hulpverleners samen in één locatie zouden werken. 
 
Tijdens de armoedeconferentie in 2010 is een convenant onderteken dat, volgens het gestelde op blz. 
15, geen concrete gevolgen heeft gehad. Volgens de wethouder komt dat omdat er toen geen 
concrete afspraken zijn gemaakt over het doel wat bereikt moest worden. Er is wel een visie 
geformuleerd maar ieder is daarmee zijn eigen gang gegaan. De wethouder is voor het definiëren van 
te behalen doelen. Mevrouw Van Houwelingen merkt op dat zij deze daarom in de nota had verwacht. 
Het verbaast haar nog steeds dat er in 2012 geen armoedeconferentie is gehouden. 
 
Met de Klantengroep voor de Minima is heel direct contact. Zijn actie met het informatiekoffertje is een 
groot succes. De volgende serie koffertjes is al in de maak. 
 
Nu de raad met de Startnotitie “Thuis in de wijk” gekozen heeft voor een wijkgerichte aanpak, ziet de 
wethouder ook voor de daarvoor in te zetten projectleider een taak om de armoedeproblematiek in de 
wijk aan te pakken. 
 
De thans gebruikte systemen maken het mogelijk dat gegevens worden uitgewisseld. 
 
De wethouder geeft aan dat het percentage recidive bij schuldhulpverlening hoog is. Het blijft moeilijk 
daar blijvend uit te komen. Het percentage neemt af als gewerkt wordt met een schuldhulpmaatje. 
 
Bezien wordt of verder wordt gegaan met de Rotterdampas. Veel voorzieningen zijn gericht op 
Rotterdam. In Ridderkerk zelf kan men er niet veel mee. 
 
De betaling van het Wmo-vervoer zou per 1 oktober alleen per automatische incasso geregeld kunnen 
worden. Inmiddels is afgesproken dat het ook achteraf per nota kan. Hierover wordt thans met 
gebruikers gecommuniceerd. 
 
Afgesproken wordt dat de afdoening van motie 2013 – 119 onderwerp van debat is bij agendapunt 10 
van de raadsvergadering van 17 oktober 2013. 
 
Advies: debat, 60 minuten, eerste termijn 5 minuten 
 
6. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties  
Wethouder Van der Sluijs deelt het volgende mee. Uitgangspunt voor het college, in het overleg met 
de huidige aanbieders van huishoudelijke hulp, is steeds geweest dat de gemeente voor 2014 geen 
hogere tarieven in rekening gebracht wil zien en geen Rotterdamse toestanden wil.  Aafje heeft de 
gemeente onlangs laten weten in 2014 op de huidige wijze te willen voortgaan, voor de huidige 
tarieven. Ook de andere zorgaanbieders kunnen zich hierin vinden. Het jaar 2014 wordt gezien als 
een overgangsjaar. Aafje heeft toegezegd de eigen organisatie ook te zullen herzien zodat voordeliger 
gewerkt kan worden.  
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Door te kiezen voor een overgangsregeling van 6 maanden voor de huidige cliënten is een soepele en 
zorgvuldige overgang naar het nieuwe systeem mogelijk. Dit geeft de gemeente de gelegenheid de 
huidige cliënten resultaatgericht opnieuw te indiceren. Zorgaanbieders kunnen zich voorbereiden op 
de nieuwe situatie. Identiteit gebonden zorg is in het nieuwe systeem gewaarborgd. 
 
Voor de huidige aanbieders worden gedurende het eerste half jaar van 2014 tarieven afgesproken. In 
de onderhandelingen met de thuiszorgaanbieders is verder afgesproken dat zij in de 2

e
 helft van 2014 

mogen experimenteren met de nieuwe werkwijze. Dit om het op grote schaal mogelijk te maken dat 
zorgaanbieders per 2015 met de nieuwe werkwijze kunnen werken. 
 
Naar aanleiding van vragen laat de wethouder nog weten dat het contract in BAR-verband wordt 
aangegaan, maar dat elke gemeente wel zijn eigen accenten kan geven.  
 
Dank zij deze inzet en aanpak hebben we dit, volgens de wethouder, met elkaar weten te bereiken. 
Wat hem betreft zullen de afspraken met de aanbieders voor heel 2014 gelden. 

 
7. Mededelingen college 
Wethouder Dokter deelt mee dat het voorstel over de sportparken niet kan worden aangeboden voor 
de raadsvergadering van november, maar voor december dit jaar. Vanwege de complexiteit is voor de 
voorbereiding meer tijd nodig. 
 
8. Rondvraag leden 
Geen 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.00 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 november 2013,  
de griffier,        de voorzitter, 

 

 

 

 

 
LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 

Bijgewerkt t/m 3 oktober 2013 
 
Wordt toegevoegd als het verslag van 5 september is opgesteld. 


