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Raadsvoorstel
Inleiding
De Verordening Meedoen Ridderkerk is voor het laatst vastgesteld in 2018 en heeft als doel dat 
volwassenen en kinderen met een laag inkomen kunnen meedoen aan allerlei maatschappelijke 
activiteiten van sport, cultuur en school. Voor 2021 zijn er een aantal wijzigingen voorgesteld in de 
verordening die hieronder nader worden toegelicht. 

Beoogd effect
Het vaststellen van een gewijzigde Verordening Meedoen 2021 waarin nieuwe elementen zijn 
opgenomen, de uitvoering is versimpeld en de bereikbaarheid is verbeterd. 

Relatie met beleidskaders
Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening Ridderkerk 2020 - 2024 en het Collegeprogramma 
Ridderkerk 2018-2022. 

Argumenten
1.1 Er een nieuwe zwemregeling is toegevoegd voor de armoedebestrijding onder kinderen.
In het collegeprogramma is opgenomen dat kinderen de basisschool moeten verlaten met een 
zwemdiploma. Inwoners van Ridderkerk met een laag inkomen krijgen via de tegemoetkoming 
zwemles diploma A ook de mogelijkheid om dit doel te bereiken. Op de Ridderkerkpas kan deze 
tegemoetkoming apart worden gezet en alleen voor dit doel worden gebruikt. Het is hiermee een 
regeling in natura.

1.2. De gewijzigde uitvoering en opzet van de regeling zorgt voor een eenvoudige en betere uitvoering 
en de doelmatigheid voor de aanvrager is geoptimaliseerd.
Het verbeteren van de uitvoering en doelmatiger uitvoeren van de regeling wordt gedaan door de 
volgende wijzigingen:

 Er zijn in 2020 veel partijen benaderd met de vraag om aan te sluiten bij de Ridderkerkpas. 
Bedrijven, scholen en organisaties. Hierdoor is er een volwaardig aanbod gecreëerd dat 
voldoet aan de doelstelling van Meedoen geheel via de pas. Losse bonnen zijn niet meer 
nodig en worden niet meer geaccepteerd. De tegemoetkoming op de pas is hiermee volledig 
in natura beschikbaar voor de aanvrager(s) en kan niet voor andere zaken worden gebruikt. 
Dit heeft ook voordelen voor de administratieve uitvoering. In de bijlage is een overzicht te 
zien van de tot nog toe aangesloten partijen op de pas voor het onderdeel minima. Deze lijst 
is dynamisch en wordt periodiek aangevuld.

 De aanvrager wordt niet meer gevraagd om zelf te verklaren dat het inkomen en vermogen 
voldoet aan de voorwaarden in de verordening. Dit was niet klantvriendelijk, het is voor de 
aanvrager vaak niet duidelijk hoe dit bepaald moet worden. Ook kan dit niet bedoelde fraude 
in de hand werken. Het inkomen en vermogen wordt weer bij aanvraag opgevraagd en 
beoordeeld door de klantmanager. Uitkeringsgerechtigden blijven de toekenning automatisch 
ontvangen bij het nieuwe kalenderjaar.

 De schoolkostenregeling voortgezet onderwijs is opgenomen in de jaarlijkse tegemoetkoming 
Meedoen vanaf 11 jaar tot 18 jaar. Deze regeling hoeft nu niet meer apart te worden 
aangevraagd. De tegemoetkoming Meedoen is naar eigen inzicht in te zetten op de kosten die 
kinderen maken, waaronder de schoolkosten. Hiermee is ook de beperking van het soort 
onderwijs vervallen. Er is geen apart bedrag meer voor het brugklasjaar. Dit hogere bedrag 
was bedoeld voor de aanschaf van een leermiddel. In wetgeving is bepaald dat de school 
verantwoordelijk is voor het kunnen meedoen met het onderwijs en de voorgeschreven 
leermiddelen. Veel scholen hebben hier een apart budget voor. Signalen dat ouders niet 
geholpen worden door een school worden gevolgd. De gemeente kan hierbij bemiddelen.

1.3 Volwassenen die een minnelijk of wettelijk traject schuldhulpverlening volgen kunnen in deze 
moeilijke periode ook meedoen met maatschappelijke activiteiten, net als de kinderen in deze 
gezinnen.
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Kinderen in gezinnen met schulden hadden al toegang tot Meedoen. In deze verordening krijgen de 
volwassenen ook toegang tot Meedoen tijdens het schuldtraject. Het inkomen kan te hoog zijn voor 
het recht op Meedoen. Deze ruimte wordt benut voor het aflossen van de schulden. Er blijft dan voor 
zowel de volwassenen als de kinderen geen ruimte over om mee te kunnen doen aan 
maatschappelijke activiteiten. Het schuldtraject vormt een zware periode waarin de schuldenaar en 
het gezin zich veel moeten ontzeggen. Het recht op Meedoen geeft een bescheiden zet om het vol te 
houden en met het gezin iets te kunnen ondernemen.

Overleg gevoerd met
Het Burgerplatform Minima Ridderkerk.

Kanttekeningen
1.1 Ondanks de inspanningen van Intermediad (bedrijf achter de Ridderkerkpas) om veel partijen aan 
te sluiten op de Ridderkerkpas, lukt dit niet in alle gevallen.
Er zijn basisscholen die niet positief staan bij een aansluiting op de pas. Zij zien hier geen 
meerwaarde in of het past niet in hun administratief systeem. Op deze wijze is het niet mogelijk om de 
vrijwillige ouderbijdrage te betalen met de Ridderkerkpas. Gelukkig is de meerderheid van de scholen 
wel blij met de aansluiting op de pas. Het succes van andere scholen zal er wellicht voor zorgen dat 
de scholen die nog twijfelen ook aansluiten.  

Uitvoering/vervolgstappen
De voorgestelde wijzigingen in de regeling Meedoen vragen om een intensieve communicatie naar de 
reeds bekende klant toe. Het niet meer kunnen inleveren van bonnen en de wijziging rondom de 
schoolkostenregeling en de nieuwe regeling voor het zwemdiploma A, vragen om een goede 
communicatie. Daar zullen we dan ook veel aandacht aan besteden. Ook de partners, vrijwilligers en 
professionals worden hierbij betrokken en worden gevraagd de klant hierover te informeren. 

Evaluatie/monitoring
De evaluatie van Meedoen loopt mee in de jaarlijkse evaluatie van het gehele minimabeleid. 

Financiën
De beleidswijzigingen brengen financiële gevolgen met zich mee. De directe financiële gevolgen van 
de wijzigingen zijn onzeker omdat niet de hele doelgroep in beeld is bij de gemeente. Naar 
verwachting zullen de uitgaven licht gaan stijgen. De te verwachten economische crisis en daarmee 
de toename van de uitgaven op de minimaregelingen is hierin niet meegenomen en is ook een 
onzekere factor. Het voorstel is om het minimabudget thans niet te wijzigen. 

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
De wijzigingen in de uitvoering moeten duidelijk worden gecommuniceerd bij de inwoners. Partners, 
vrijwilligers en professionals zijn van groot belang bij het verwijzen en informeren van inwoners. We 
betrekken daarom bij de communicatie; preventiemedewerkers, het wijkteam, klantmanagers, 
huisarts, Facet, Kledingbank, Foodcompany, Voedselbank, Stichting Present en Schuldhulpmaatjes. 

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,
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dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Advies op Verordening Meedoen 2021 van Burgerplatform Minima Ridderkerk  
2. Overzicht Aanbod Ridderkerkpas september 2020  
3. Reactie college op advies Burgerplatform Minima Ridderkerk Verordening Meedoen 2021.pdf  
4. Verordening Meedoen Ridderkerk 2021.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
10 december 2020

Zaaknummer:
147989

Onderwerp:
Verordening Meedoen Ridderkerk 
2021 Commissie samen leven

25 november 2020

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 27 oktober 2020,

gelet op 

artikel 108 en artikel 149 van de Gemeentewet

BESLUIT:

1. De Verordening Meedoen Ridderkerk 2021 vast te stellen.


