
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN ARIANNE RIPMEESTER (PvdA), WIM VAN DER LINDEN (ECHT 
VOOR RIDDERKERK), PETRA VAN NES-DE MAN (BURGER OP 1), FARAHNAZ FRÄSER (D66) 
EN KARIN KAYADOE (LEEFBAAR RIDDERKERK) INZAKE DIGITALE INFORMATIE OVER 
MINIMAREGELINGEN 

Voorgesteld: 10 juli 2018

Nr. 2018 – 5

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, nr. 1329393, agendapunt 3, tot behandeling van de Kadernota begroting 2019

constaterende dat:
1. de gemeentelijke website een steeds belangrijkere informatiebron is voor inwoners en de 

digitale toegang voor de aanvraag van verschillende producten;   
2. het Minimaplatform en ouderenadviseurs meermaals hebben geadviseerd om de informatie 

voor huishoudens met een laag inkomen beter vindbaar te maken op de website voor de 
doelgroep en maatschappelijke organisaties;

3. het college heeft aangegeven het verbeteren van de website als een voortdurend proces te 
zien;

overwegende dat:
a. eenvoudig vindbare en begrijpelijke informatie over minimaregelingen van groot van belang is 

voor inwoners met een laag inkomen; 
b. een goede inzet en gebruik van minimaregelingen kan bijdragen aan het voorkomen van 

schulden;

verzoekt het college om de informatie over minimaregelingen in overleg met het Minimaplatform en 
het Maatschappelijk Burger Platform eenvoudig vindbaar te maken op de website. Daarbij wordt het 
college verzocht om de teksten op het taalniveau te screenen wat past bij de doelgroep en waar nodig 
aan te passen. Dit te doen vóór 1 januari 2019, de raad daarover te berichten en na aanpassing van 
de website hierover een bericht op te nemen in de Blauwkai;

en gaat over tot de orde van de dag.

De  raadsleden,

Arianne Ripmeester, PvdA Wim van der Linden, Echt voor Ridderkerk

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 Farahnaz Fräser, D66

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk

 

Voor 23: PvdA, EvR, BO1, D66, LR, VVD, CDA, CU, P18P, SGP
Tegen 0

Afgedaan in de raadsvergadering van 23 mei 2019 n.a.v. brief aan raad met nr. 44779
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