
Vragen vergaderstukken gemeenteraad 

Algemene informatie

 Onderwerp/vergaderstuk: 2e Tussenrapportage 2020

 Vergaderdatum: 5 november 2020

 Stellers en fractie: Ilse Verdiesen en Edward Piena, VVD

 Datum indiening vraag bij griffie: 26-10-2020

 Datum beantwoording college: 3 november 2020

Vragen en antwoorden

Vraag 1

Op pagina 12 van de bijlage in de 2e Tussenrapportage wordt aangegeven dat een deel van de 

bedragen op de Ridderkerkpassen niet wordt gebruikt. Hoe groot is het totaal van niet bestede 

bedragen en welk percentage is het niet bestede deel van het totaal op de Ridderkerkpassen 

geplaatste bedragen?

Antwoord 1

De inwoner ontvangt de Ridderkerkpas automatisch in geval van algemene bijstand, dan wel op 

aanvraag voor overige minima. Op deze pas wordt het bedrag geactiveerd waarop de inwoner 

volgens de regeling recht heeft. Gedurende het kalenderjaar heeft de inwoner de mogelijkheid het 

tegoed uit te geven. Om die reden zien we dat een deel van het tegoed op de passen nog niet is 

gebruikt. Op basis van voorgaande jaren, zien we dat er goed gebruik wordt gemaakt van de 

regeling. Dit blijkt ook uit de armoedemonitor 2019; het bereik van de regeling is hoog. Het bedrag 

dat uiteindelijk over 2020 niet te gelde wordt gemaakt door de inwoner, is naar verwachting in 

januari 2021 inzichtelijk. De 2e tussenrapportage laat het beeld tot en met juni 2020 zien. Op dat 

moment stond er € 620.500 op de passen, waarvan € 334.991 was uitgegeven. Dat betreft een 

percentage van 54%, oftewel, op dat moment was 46% nog niet uitgegeven. 

Vraag 2

In de aanbiedingsbrief is opgenomen, dat er bij de 1e Tussenrapportage 2021 een structureel 

budget opgenomen gaat worden voor het thema Duurzaamheid. Betreft het hier een budget voor 

nader te bepalen duurzaamheidsprojecten en/of duurzaamheidsinvesteringen of betreft het een 

budget voor een specifiek duurzaamheidsproject en/of duurzaamheidsinvestering?



Antwoord 2

Het betreft een budget voor de projecten/investeringen die volgen uit het uitvoeringsprogramma 

van de Klimaatvisie, welke momenteel wordt opgesteld.
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