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Op verzoek van de griffier worden onderstaande vragen gesteld in het format. De controlerende 

rol van de raadsleden wordt bemoeilijkt door de opgeworpen bureaucratie.  

Nu de vragen gelinkt moesten worden aan de commissie wordt verwacht dat de antwoorden op 

tijd zijn en betrokken kunnen worden bij de raadsbehandeling. 

Antwoord op inleidende tekst 

Ieder raadslid heeft altijd de mogelijkheid om vragen te stellen. Anderzijds moeten we het 

werkbaar en behapbaar houden voor onze organisatie. Om deze reden is in 2017 in het Presidium 

een proces overeengekomen voor het stellen van vragen over commissiestukken, waarbij o.a. is 

afgesproken: 

- Het commissielid mailt zijn vraag, in een door de griffie vastgelegd format, naar de griffier die 

de vraag uitzet in de organisatie.  

- De vragen en de antwoorden zijn altijd openbaar. Het gaat hier immers over stukken die 

behandeld worden in een openbare commissievergadering. 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

Hoeveel gelden voor Armoedebestrijding heeft de gemeente ontvangen in 2018, 2019 en 2020. 

En wat is toegezegd voor 2021? 

  



Antwoord 1 

Jaar Bedrag Klijnsmagelden Ridderkerk 

2017 € 185.477 

2018 € 172.261 

2019 € 163.152 

2020 € 163.152 

2021 € 185.579 

Vraag 2 

Kunt u een overzicht geven inclusief de bedragen, van extra gelden zoals de Klijnsma gelden die 

de laatste jaren naar de gemeente zijn gekomen en zullen komen?  

Onderstaand enkele voorbeelden, maar er zijn er meer.  

 https://www.zorgwelzijn.nl/extra-geld-tegen-armoede-gaat-vooral-naar-gemeenten/ 

 https://www.divosa.nl/nieuws/divosa-blij-met-extra-geld-voor-gemeentelijke-aanpak-armoede-

en-schulden?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 https://ridderkerksdagblad.nl/landelijk/extra-geld-voor-bestrijding-armoede-bij-kinderen 

Antwoord 2  

Er zijn tot nog toe alleen Klijnsmagelden extra naar de gemeente gekomen. In de 

decembercirculaire 2020 zal bekend worden wat het bedrag en doel is van het extra geld dat in de 

septembercirculaire 2020 is beloofd.  

In de septembercirculaire 2020 is hierover het volgende opgenomen 

Op de begroting van het Ministerie van SZW zijn diverse reserveringen getroffen om het 

flankerend beleid zoals aangekondigd in Kamerbrief Steun- en herstelpakket te starten dan wel in 

gang te kunnen zetten. Het betreft maatregelen op het gebied van begeleiding van werk(loosheid) 

naar werk, aanpak van jeugdwerkloosheid, (om)scholing en ontwikkeling en het tegengaan van 

armoede en problematische schulden. Een deel van dit flankerend beleid zal worden uitgevoerd 

door gemeenten. Daarom komt er onder andere in 2020 € 40 miljoen en in 2021 € 90 miljoen 

beschikbaar voor de dienstverlening aan bijstandsgerechtigden door gemeenten en komt er in 

2020 € 15 miljoen en in 2021 € 30 miljoen beschikbaar voor het gemeentelijk schuldenbeleid. Voor 

een ander deel van de middelen wordt nog onderzocht hoe deze middelen zo goed mogelijk tot 

uitkering kunnen worden gebracht. Hierover volgt naar verwachting bij de decembercirculaire 

2020 meer informatie. 

  

https://www.zorgwelzijn.nl/extra-geld-tegen-armoede-gaat-vooral-naar-gemeenten/
https://www.divosa.nl/nieuws/divosa-blij-met-extra-geld-voor-gemeentelijke-aanpak-armoede-en-schulden?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.divosa.nl/nieuws/divosa-blij-met-extra-geld-voor-gemeentelijke-aanpak-armoede-en-schulden?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://ridderkerksdagblad.nl/landelijk/extra-geld-voor-bestrijding-armoede-bij-kinderen


Vraag 3  

Wat zijn de doelen en beoogde effecten van deze gelden? 

Antwoord 3 

Doel Klijnsmagelden; armoedebestrijding onder kinderen. 

Vraag 4 

Hoe zijn deze extra gelden ingezet in 2018 2019 en 2020? 

En hoe gaan deze worden ingezet in 2021? 

Graag de bedragen vermelden van de gerichte uitgaven.  

Antwoord 4 

De Klijnsmagelden zijn en worden volledig ingezet via Meedoen, zie hieronder het overzicht van 

de uitgaven. Dat zal ook zo zijn in 2021 via de verordening Meedoen Ridderkerk 2021.  

Jaar Bedrag Klijnsmagelden Ridderkerk Uitgaven Meedoen kinderen 

2017 € 185.477 € 269.450,- 

2018 € 172.261 € 356.550,- 

2019 € 163.152 € 378.500,- 

2020 € 163.152 € 396.800,- 

2021 € 185.579 n.v.t. 

Vraag 5 

Wilt u ook specificeren welk budget niet aan de doelgroep terecht is gekomen maar aan de 

uitvoering werd besteed zoals bijv. de kosten voor de ontwikkeling van de Ridderkerkpas?  

Antwoord 5 

De Klijnsmagelden zijn volledig ten goede gekomen aan de armoedebestrijding onder kinderen. 

Vraag 6 

Hoe heeft u gemeten wat de resultaten zijn tav de doelen en beoogde effecten?  

Antwoord 6 

Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats op de minimaregelingen en wordt er een armoedemonitor 

opgesteld die ter informatie aan de raad wordt toegestuurd. 

  



Vraag 7 

Kunt u aangeven of de vragensteller of de wethouder eerder wordt geïnformeerd over de 

antwoorden op deze vragen? 

Antwoord 7 

De ambtelijke organisatie werkt onder de verantwoordelijkheid van het college. Feitelijk is het zo 

dat wanneer de ambtelijke organisatie u een antwoord verstrekt deze in formele zin door het 

college beantwoord is. Aangezien het college de verantwoordelijkheid draagt voor de ambtelijke 

organisatie ligt het in de rede dat de antwoorden voor deze naar de raad worden verzonden 

worden afgestemd met de betreffende portefeuillehouder. Het is tenslotte ook aan het college om 

verantwoording af te leggen aan de raad over het gevoerde beleid en de activiteiten van de 

organisatie.  
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