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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 5B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2017-2020; 
 
constateert dat: 
 
1. voor gezinnen die aanspraak kunnen maken op een Ridderkerkpas de aanschaf van 

schoolspullen zoals een computer, Ipad, tas, fiets en (sport) kleding nog steeds problematisch 
kan zijn; 
 

2. kinderen die voor het eerst het voortgezet onderwijs bezoeken bovengenoemde schoolspullen 
nodig hebben om de opleiding te kunnen volgen;  

 
3. bij het huidige budget van de Ridderkerkpas onvoldoende rekening is gehouden met de initiële 

aanschaf van  deze schoolspullen wanneer kinderen voor het eerst het voortgezet onderwijs 
bezoeken;  

 
is van mening dat het gewenst is dat Ridderkerkpas-houders met een kind, dat naar het voortgezet 
onderwijs gaat, met ingang van 2017 eenmalig per kind een tegemoetkoming kunnen ontvangen om 
de voor de opleiding benodigde leermiddelen te kunnen aanschaffen;  
 
 
verzoekt het college: 
 
a. te zoeken naar een oplossing om binnen de kaders van de Ridderkerkpas eenmalig een 

tegemoetkoming te verstrekken van € 250,-  in het jaar waarin het kind naar het voortgezet 
onderwijs gaat; 
 

b. de dekking van deze verhoging ten laste te laten komen van het bestaande minimabeleid; 
 

c. de gemeenteraad vóór 1 mei 2017 te informeren hoe de uitgangspunten van deze motie vorm en 
inhoud hebben gekregen; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
de raadsleden, 
 
  
Peter Kranendonk (SGP),   Louis van der Spoel (VVD) Farahnaz Fräser (D66GroenLinks) 
 
 
Henk van Os (Partij18PLUS)   Arianne Ripmeester (PvdA) 
 

 

Aangenomen Verworpen
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Voor 27: LR, EvR, SGP, PvdA, CDA, D66GL, CU, VVD,P18P 
Tegen 0:  
 
Afgedaan in de commissievergadering Samen leven d.d. 31 augustus 2017 n.a.v. brief no. 1194602 


