
Motie 2022 - 11 

Motie Kinderen uit de armoede 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023; 

overwegende dat: 

1. meer dan duizend Ridderkerkse kinderen opgroeien in armoede volgens de duiding van de

laatste Armoedemonitor 2020 en het aantal in 2022 naar verwachting is gestegen;

2. een groeiend aantal huishoudens (1 op de 3!) volgens een artikel op Gemeente.nu aangeeft

financieel klem te zitten vanwege de gestegen kosten en structurele financiële stress te

hebben (zie artikel van het Nibud);

3. de effecten van armoede op kinderen en hun toekomst ingrijpend zijn;

4. de raad een inkomensgrens voor het minimabeleid van 110% van de bijstandsnorm heeft

vastgesteld;

5. door de inkomensgrens voor minimaregelingen te verhogen, meer inwoners (en hun kinderen)

gebruik kunnen maken van deze voorzieningen;

is van mening dat: 

a. de Europese en landelijke overheid stappen zetten die de bestaanszekerheid van inwoners zal

versterken, maar de effecten laat merkbaar zullen zijn, onbekend zijn en naar verwachting

onvoldoende zullen zijn;

b. op korte termijn al lokaal maatregelen mogelijk zijn om de Ridderkerkse gezinnen te

ondersteunen en stress en schulden zullen voorkomen;

c. bijzondere bijstand en het Noodfonds nu al vaker en sneller kunnen worden benut voor een

grotere groep inwoners en doelen;

verzoekt het college om: 

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-09-17-RIB-Minimabeleid-en-Schuldhulpverlening-Armoedemonitor-Duidingsrapport.pdf
https://www.gemeente.nu/sociaal/steeds-meer-mensen-financieel-in-de-knel-ook-middenkomens/
https://www.nibud.nl/nieuws/groeiend-aantal-huishoudens-financieel-klem/


1. de raad een voorstel te doen om de toegang tot de minimaregelingen waarvoor de 

Ridderkerkpas gebruikt kan worden te verruimen naar inkomens tot 130% van de 

bijstandsnorm zodat meer kinderen kunnen blijven sporten en schoolspullen kopen;  

2. te onderzoeken welke extra en bestaande mogelijkheden ingezet kunnen worden om de 

kinderen in armoede te ondersteunen; 

3. deze mogelijkheden in te zetten en de raad in het eerste kwartaal van 2023 hierover te 

informeren; 

4. de financiële gevolgen te begrenzen op maximaal € 250.000 en voor 2023 te dekken uit het 

saldo voor 2023 of de algemene reserve; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Arianne Ripmeester, PvdA/GROENLINKS 

Erna de Wolff – ter Beek, ChristenUnie 

Petra van Nes – de Man, Burger op 1  

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is het verminderen van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede. 

Het college wordt verzocht de raad een voorstel te doen om de toegang tot de minimaregelingen 

waarvoor de Ridderkerkpas gebruikt kan worden te verruimen naar inkomens tot 130% van de 

bijstandsnorm zodat meer kinderen kunnen blijven sporten en schoolspullen kopen en te 

onderzoeken welke extra en bestaande mogelijkheden ingezet kunnen worden om de kinderen in 

armoede te ondersteunen. 

Uitslag stemming 
De motie is verworpen 

Stemverhouding 
Tegen: 21 (SGP, Echt voor Ridderkerk, VVD, Leefbaar Ridderkerk, Partij 18PLUS, CDA) 

Voor: 7 (PvdA/GROENLINKS, Burger op 1, ChristenUnie) 
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