
 

Motie 2020 - 89 

Motie schuldhulpverlening en wijkteams 

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

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. de coronacrisis bij meer inwoners voor werkonzekerheid, inkomensdaling, verborgen 

armoede, thuisonderwijs en een kleiner sociaal netwerk kan gaan zorgen; 

2. het daarom een reële  verwachting is dat bij zowel wijkteams als 

schuldhulpverlening/participatie meer cliënten zich aanmelden én er complexere hulpvragen 

ontstaan; 

3. bij het startpunt van de decentralisatie de wijkteams zijn opgericht met als doel te komen tot 

één regisseur, één plan. 

is van mening dat: 

a. een stevige koppeling tussen de wijkteams en schuldhulpverlening/participatie belangrijk is om 

deze cliënten zo te begeleiden dat zij snel en integraal geholpen worden; 

b. dit bijdraagt aan het voorkomen van grotere hulpvragen; 

verzoekt het college: 

1. te onderzoeken hoe de koppeling tussen schuldhulpverlening en de wijkteams in Ridderkerk 

verder kan worden verbeterd; 

2. in het eerste kwartaal van 2021 de raad hierover te informeren en zo nodig met een voorstel 

hiertoe naar de raad te komen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Erna de Wolff, ChristenUnie  Arianne Ripmeester, PvdA  

Petra van Nes, Burger op 1 Peter Kranendonk, SGP 



Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk  Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is de schuldhulpverlening.  

Het college wordt verzocht te onderzoeken hoe de koppeling tussen schuldhulpverlening en de 

wijkteams verder kan worden verbeterd om cliënten in deze coronaperiode zo goed mogelijk te 

helpen. 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 
Voor: 26 (VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, D66, SGP, Burger op 1, 

Partij 18PLUS, PvdA) 

Tegen: 3 (Leefbaar Ridderkerk) 

Afdoening 
De motie is afgedaan in de vergadering van commissie Samen leven op 1 september 2021 n.a.v. 

de raadsinformatiebrief van 2 juli 2021. 
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