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Inleiding 

Sinds 2014 maakt KWIZ jaarlijks een Armoedemonitor voor de gemeente Ridderkerk. De 
Armoedemonitor geeft inzicht in de doelgroep (omvang en kenmerken) van het 
minimabeleid, alsmede het bereik van de regelingen.  

Opzet Armoedemonitor 
De Armoedemonitor beschrijft de doelgroep voor het lokale armoedebeleid aan de hand van 
een aantal kenmerken. Daarnaast brengt de monitor het gebruik en bereik van de verschillende 
minimaregelingen in beeld. De gegevens over de omvang en samenstelling van de doelgroep 
geven de situatie per 31 december 2018 weer (peildatum minimapopulatie), op basis van het 
inkomen op het Wettelijk sociaal minimum (Wsm). Het gebruik van de regelingen is gemeten 
over het jaar 2018. De cijfers worden (waar mogelijk) vergeleken met die van de 
Armoedemonitor 2017 en 2016. 

Onderzoeksmethode Armoedemonitor 
De gemeente heeft geen rechtstreekse toegang tot inkomensgegevens van haar inwoners. 
Door gebruik van diverse informatiebronnen van gemeentelijke regelingen voor 
minimahuishoudens, maken we een inschatting van het aantal minimahuishoudens op 31 
december 2018. Daarvoor zijn registraties van de volgende voorzieningen gebruikt: de 
Participatiewet, minimaregelingen, collectieve zorgverzekering en kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen. Tevens zijn voor dit onderzoek de registraties van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (JW), schulddienstverlening via PLANgroep en wettelijke 
schuldsanering (WSNP) meegenomen. Met behulp van de Basisregistratie Personen (BRP) zijn 
de gebruikersgegevens vervolgens op huishoudniveau gegroepeerd. Op deze manier ontstaat 
een samenhangend beeld op de omvang en samenstelling van de minimapopulatie, de mate 
van gebruik van voorzieningen en de overlap in het gebruik van voorzieningen op andere 
beleidsterreinen. Daarnaast is een bestand van de Kamer van Koophandel met daarin alle 
ZZP’ers in de gemeente gekoppeld aan de BRP. Op die manier wordt inzichtelijk hoeveel 
ZZP’ers gebruikmaken van het minimabeleid.  
 
Omdat wij niet over inkomensgegevens van alle inwoners beschikken, is er een groep die, 
doordat ze geen gebruik maakt van de minimaregelingen, niet in de registratiebestanden 
voorkomt. Dit betekent dat het feitelijk aantal minima iets hoger ligt dan in deze 
Armoedemonitor wordt gerapporteerd. Wanneer we het in deze monitor hebben over 
minimahuishoudens zijn dit de huishoudens die we in beeld hebben gekregen via de 
bovenstaande onderzoeksmethode; daarmee hebben ongeveer 90 procent van de 
minimahuishoudens in de gemeente in beeld. De huishoudens die in beeld zijn op basis van 
bovenstaande methodiek beschouwen we als doelgroep voor het minimabeleid. De overige 
circa 10 procent maakt geen gebruik van het minimabeleid en ook niet van andere 
ondersteuning vanuit de Participatiewet waardoor ze niet als minima bekend zijn bij de 
gemeente. Het is op basis van de onderzoeksmethodiek ook niet mogelijk om deze groep in 
beeld te krijgen. Het is mogelijk dat een deel van die groep ook geen gebruik wil maken van 
gemeentelijke ondersteuning.  
 
De kenmerken van het huishouden zijn gebaseerd op de kenmerken van de oudste persoon in 
het huishouden.  

Leeswijzer 
Na de samenvatting waarin de belangrijkste kenmerken van de minimapopulatie visueel worden 
weergegeven, worden de belangrijkste ontwikkelingen beschreven in de samenvattende 
analyse. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt de minimapopulatie in kaart gebracht, 
evenals de overlap met de Jeugdwet, Wmo en schulddienstverlening. Daarnaast wordt een 
schatting gegeven van het aantal huishoudens met een inkomen tot 140 procent Wsm, geven 
we het aantal ZZP’ers dat gebruikmaakt van minimaregelingen weer en volgt een analyse van 
de werkende armen en ZZP’ers.  
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De bijlagen geven een aantal achterliggende cijfers weer. In de tabellen worden aantallen 
kleiner dan 10 niet weergegeven om de anonimiteit van de inwoners te kunnen waarborgen. In 
dat geval zijn twee categorieën samengevoegd. Alle landelijke cijfers zijn afkomstig van het 
CBS en vergelijking met andere gemeenten wordt gedaan op basis van ervaringscijfers van 
KWIZ.  
 



MINIMA IN RIDDERKERK

Aantal minimahuishoudens

7% van de huishoudens hebben 
een inkomen tot 110% van 
het Wettelijk sociaal mini-
mum (Wsm), dit zijn 1.449 
huishoudens. 2016 2017 2018

1.302 1.472 1.449

Inkomensbron

Bijstand

AOW

Overig

Bijstand

53%

19%

28%

Inkomensbronnen 
van de minima-

huishoudens 
in 2018.

Aantal minimahuishoudens met een 
bijstandsuitkering in 2018.

Minimakinderen

12%
van alle kinderen tot 18 jaar 
groeit op in een huishouden 
met een inkomen tot 110% 
Wsm, dit zijn 976 kinderen.

Langdurige minima

64% van alle minima heeft al drie jaar of langer een minimuminkomen. 

64%

2016 2017 2018

747 897 976

769



Wijken

13%
van alle huishoudens 
in Centrum heeft een 
inkomen tot 110 pro-
cent Wsm. Ook in de 
wijk Oost is het aan-
deel minima hoger 
dan gemiddeld in de 
gemeente, namelijk 

9%.

Eenoudergezinnen

39%
van de eenouder-
gezinnen heeft een 
inkomen tot 110 pro-
cent Wsm. Kinderen 
in een eenoudergezin 
groeien ruim vijf keer 
zo vaak op in een mi-
nimahuishouden als 
kinderen in een twee-
oudergezin. 

Niet-westerse 
achtergrond 

van alle huishoudens 
met een niet-westerse 
migratieachtergrond 
heeft een inkomen tot 
110% Wsm. 

29%
Minimaproblematiek

Minimaregelingen

Wmo-voorzieningen

22%

Jeugdwet

18%

Schulddienstverlening

11%

Kwijt-
schelding

Bijzondere 
bijstand

Individuele 
inkomens-

toeslag

Collectieve
zorg-

verzekering

66%74% 37% 58% 47% 74%84% 77% 25% 37%45%

2016 2017 2018

Meedoen
Volwassenen

Meedoen
Kindpakket

Meedoen
Schoolkosten

Gratis OV 
AOW minima

82% 34%31% 49%39% 52%41% 87% 30%



  Versie 3 
 
 

6 
 

Samenvatting 

In deze samenvatting staat een aantal kenmerken van de minimapopulatie in 2018 
(huishoudens met een inkomen tot 110 procent Wsm). We vergelijken deze doelgroep voor 
het minimabeleid met die in 2016 en 2017.  

Ontwikkelingen minimapopulatie 

Minimahuishoudens 2016 – 2018  
Op 31 december 2018 heeft de gemeente 1.449 
huishoudens met een inkomen tot 110 procent Wsm 
in beeld. Dat is een lichte daling ten opzichte van 31 
december 2017, toen betrof de doelgroep voor het 
armoedebeleid 1.472 huishoudens. Deze 1.449 
huishoudens vormen 6,9 procent van alle 
huishoudens in de gemeente. Dat ligt iets boven het 
aandeel minima van circa 5 procent in gemeenten met 
minder dan 50.000 inwoners. De daling kan worden 

toegeschreven aan de daling van het aantal minima met een inkomen tot 100 procent Wsm. Het 
aantal minima met een inkomen tussen 100 en 110 procent Wsm is daarentegen toegenomen 
(+ 49 huishoudens). Dat komt door een stijging van het aantal minima met een andersoortig 
inkomen, zoals werk of WW.  
 
De daling van het aantal minima met een inkomen tot 100 procent Wsm 
komt door een afname van het bijstandsgerechtigden (van 781 naar 769). 
Ook landelijk is het aantal bijstandsuitkeringen afgenomen in 2018.  
 
De minimapopulatie bestaat voor bijna de helft uit alleenstaanden en voor 
een derde uit gezinnen met kinderen. Ondanks de afname van de totale 
minimapopulatie, is het aantal minimahuishoudens met thuiswonende 
kinderen gestegen (van 456 in 2017 naar 487 in 2018). Ook het aantal 
minimahuishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond is toegenomen (van 582 in 2017 
naar 604 in 2018). Van alle 1.449 minima staan 38 huishoudens ingeschreven als ZZP’er. 

Doelgroepen 
Eenoudergezinnen hebben vaker een minimuminkomen dan andere 
huishoudtypen; 33 procent van alle eenoudergezinnen in de gemeente heeft 
een inkomen tot 110 procent Wsm. Dat aandeel is net zo groot als in 2017.  
Daarnaast zijn huishoudens tot 45 jaar vaker minima dan huishoudens van 45 
jaar of ouder. Naar herkomst zijn huishoudens met een niet-westerse 
migratieachtergrond oververtegenwoordigd onder minima; 29 procent van alle 
huishoudens met een dergelijke achtergrond heeft een inkomen tot 110 
procent Wsm (in 2017: 30 procent). Onder huishoudens met een Nederlandse 

achtergrond is dat 4 procent. Tenslotte hebben huishoudens in de wijken Centrum, Oost en 
Bolnes vaker dan gemiddeld een minimuminkomen. 

Nieuwe minima en langdurige minima 
Op 31 december 2018 hadden 930 huishoudens (64 procent) al drie jaar of langer een inkomen 
tot 110 procent Wsm. Huishoudens met AOW, huishoudens zonder kinderen en huishoudens met 
een Nederlandse achtergrond en westerse migratieachtergrond hebben vaker dan gemiddeld 
langdurig een minimuminkomen.  
In 2018 zijn 227 huishoudens ‘ingestroomd’ in de minimapopulatie, zij vormen 16 procent van de 
doelgroep.  
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Minimakinderen 
Tussen 31 december 2017 en 31 december 2018 is het aantal 
minimakinderen tot 18 jaar dat bij de gemeente in beeld is 
toegenomen van 897 naar 976. Het aandeel minimakinderen 
is daarmee gestegen van 10,8 procent naar 11,5 procent van 
alle kinderen in de gemeente. Zowel het aantal kinderen in een 
bijstandsgezin als het aantal kinderen dat opgroeit in een 
gezin met een andersoortig inkomen is gestegen. Daarnaast 
is met name het aantal minimakinderen met een niet-westerse 
migratieachtergrond toegenomen.  

 
Kinderen in een eenoudergezin, kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond en kinderen 
uit de wijken Centrum en Oost groeien vaker op in een minimahuishouden dan kinderen uit 
andere gezinnen.  
 
Afgezet tegen alle minimakinderen heeft 10 procent een indicatie voor de Jeugdwet, dat zijn er in 
totaal 101 (2017: 103). Minimakinderen hebben vaker een indicatie voor de Jeugdwet dan 
kinderen die niet in een minimagezin opgroeien. Gemiddeld zien we bij andere gemeenten een 
overlap van 10 tot 20 procent tussen minimakinderen en de Jeugdwet.  

Regelingen 
In de volgende tabel staat een overzicht van de minimaregelingen en bijbehorende 
inkomensgrenzen in 2016, 2017 en 2018.  

Tabel S1. Inkomensgrenzen t.o.v. Wsm per regeling, 2016, 2017, 2018 

Regeling 2016 2017 2018 

Kwijtschelding 100% 100% 100%  
Bijzondere bijstand 110% 110% 110% 
Individuele inkomenstoeslag 110% 110% 110% 
Collectieve zorgverzekering  110% 130% 130% 
Meedoen volwassenen n.v.t. 110% 110% 
Meedoen Kindpakket n.v.t. 110% 110% 
Meedoen schoolkosten n.v.t. 110% 110% 
Gratis OV voor AOW’ers n.v.t. 110% 110% 

 
In de volgende figuur staat het bereik per regeling in 2016, 2017 en 2018. Dit is het gebruik van 
de regeling, afgezet tegen de doelgroep. 
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Onderstaand wordt het bereik van de gemeente Ridderkerk vergeleken met dat in de gemeenten 
Barendrecht en Albrandswaard. Tevens geven we het gemiddelde bereik in andere gemeenten 
weer.  

Tabel S2. Bereik regelingen BAR-gemeenten en gemiddeld bij andere gemeenten  

Regeling Ridderkerk Barendrecht 
Albrands-

waard 

Gemiddeld 
andere 

gemeenten 
Kwijtschelding 82% 78% 85% 70 à 75% 
Bijzondere bijstand 31% 27% 32% 25 à 30% 
Individuele inkomenstoeslag 58% 42% 50% 55 à 60% 
Collectieve zorgverzekering  41% 57% 35% 30 à 35% 
Meedoen: volwassenen 
(Ridderkerkpas) 

84% 
33% 36% 

35 à 40% 

Meedoen: Kindpakket 87% 64% 67% 50 à 55% 
Meedoen: schoolkosten  30% 37% 39% 40 à 45% 

 

 Het aantal kwijtscheldingen is gestegen van 841 in 2017 naar 870 in 2018, een bereik 
van 82 procent (2017: 74 procent). Dat ligt iets boven het gemiddelde van 70 à 75 procent 
bij de meeste andere gemeenten;  

 Het bereik van de bijzondere bijstand is in de periode 2016 – 2018 gedaald van 37 procent 
naar 31 procent. Ook het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van de bijzondere 
bijstand is afgenomen naar 448 huishoudens. Gemiddeld is het bereik van de bijzondere 
bijstand bij andere gemeenten 25 à 30 procent;  

 De individuele inkomenstoeslag kent een bereik van 58 procent in 2018 en dat is flink 
hoger dan in 2017 (39 procent). Gemiddeld is het bereik bij andere gemeenten 55 à 60 
procent. Het aantal gebruikers is in een jaar gestegen van 258 naar 398; 

 Het gebruik van de collectieve zorgverzekering is in de periode 2016 - 2018 aanzienlijk 
gestegen van 614 huishoudens naar 1.022 huishoudens. De meeste huishoudens zijn 
verzekerd bij CZ. Bij een geschatte doelgroep van 2.500 huishoudens tot 130 procent 
Wsm, leidt dit tot een bereik van 41 procent. Dat ligt iets hoger dan in de meeste andere 
gemeenten. In 2016 was de inkomensgrens 110 procent Wsm, in 2017 is deze verhoogd 
naar 130 procent Wsm maar in dat jaar is de doelgroep (in de Armoedemonitor) 
onderschat. Hierdoor is vergelijking op bereik in de jaren niet goed mogelijk;  

 In 2018 hebben 1.213 huishoudens gebruikgemaakt van de Meedoenregeling voor 
volwassenen via de Ridderkerkpas; een bereik van 84 procent. Ten opzichte van 2017 
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is het gebruik en bereik gestegen. Bij alle deelnemende winkels is in 2018 meer geld 
besteed dan in 2017, met name bij Van Haren. Het meeste geld is (net als in 2017) 
besteed bij de Hema; 

 In 2018 hebben 468 huishoudens gebruikgemaakt van de Meedoenregeling voor 
kinderen, 87 procent van de doelgroep. Dat ligt een stuk hoger dan het bereik van een 
kindregeling in andere gemeenten (meestal rond de 60 procent). Ten opzichte van 2017 
(het jaar waarin de regeling is ingevoerd) zien we een stijging in het bereik en gebruik;  

 Het bereik van de Meedoenregeling schoolkosten is gestegen van 25 procent in 2017 
naar 30 procent in 2018. De regeling is in september 2017 ingevoerd, waardoor het bereik 
van 2017 niet over een heel kalenderjaar ging; 

 In 2018 hebben 121 huishoudens gebruikgemaakt van de regeling gratis openbaar 
vervoer voor AOW-gerechtigden. Afgezet tegen de doelgroep is het bereik 45 procent 
(2017: 37 procent); 

 In 2018 hebben vier huishoudens gebruikgemaakt van de individuele studietoeslag. De 
doelgroep kan niet worden vastgesteld, omdat niet iedereen gebruik kan maken van de 
regeling;  

 Op de kwijtschelding en de bijzondere bijstand na, is het gebruik van alle regelingen 
gestegen. Dit heeft er tot geleid dat de gemeente meer minima met een inkomen tussen 
100 en 110 procent Wsm in beeld heeft. Het relatief hoge bereik van de meeste 
regelingen heeft ook tot gevolg dat het cumulatief gebruik in de gemeente Ridderkerk 
ook hoog te noemen is. Van de regelingen van volwassenen is gemiddelde gebruik 2,4 
regelingen, en het gemiddelde gebruik van alle regelingen (door gezinnen) is 3,0 
regelingen;   

 Minima met een bijstandsuitkering, meerpersoonshuishoudens met thuiswonende 
kinderen en minima met een niet-westerse migratieachtergrond maken gemiddeld gezien 
vaker van regelingen gebruik dan andere huishoudens. Bij een aantal regelingen is dat 
beeld anders, zo maken minima met een AOW-uitkering vaker dan gemiddeld gebruik 
van de collectieve zorgverzekering, wordt het Kindpakket vaker gebruikt door 
eenoudergezinnen en wordt de gratis OV-regeling juist het minst vaak gebruikt door 
minima met een niet-westerse migratieachtergrond.  

 

Meervoudige problematieken 
Een deel van de minimahuishoudens heeft ook 
andere ondersteuningsvragen: 22 procent heeft 
een of meerdere Wmo-voorzieningen, 11 procent is 
in beeld bij schulddienstverlening en 18 procent van 
de minimagezinnen heeft een indicatie vanuit de 
Jeugdwet. Huishoudens in de gemeente die geen 
minimuminkomen hebben maken minder vaak 
gebruik van een of meer van deze voorzieningen.  
Bij andere gemeenten zien we een gemiddelde 
overlap van minima met Wmo van 20 à 25 procent, 
met SDV van 10 procent en met de Jeugdwet (op 
huishoudniveau) van 15 à 25 procent. Zowel het 

totaal aantal huishoudens als het aantal minimahuishoudens dat gebruikmaakt van de Wmo is 
gestegen. Bij de SDV is juist het omgekeerde het geval, in 2018 doorliepen minder huishoudens 
(minima én niet-minima) een traject dan in 2017.   
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1. Minima in beeld 

De gemeente Ridderkerk hanteert voor het minimabeleid een bovengrens van 
110 procent van het Wettelijk sociaal minimum. In dit hoofdstuk beschrijven we de 
kenmerken en ontwikkelingen van deze doelgroep.  

1.1. Daling minimahuishoudens 

Gedurende 2018 is het aantal minimahuishoudens dat de gemeente in beeld heeft licht gedaald 
van 1.472 naar 1.449 huishoudens. Deze huishoudens vormen 6,9 procent van alle 
huishoudens in de gemeente. De toename van het aantal minima in voorgaande jaren is 
daarmee gestabiliseerd. Het aantal minima met een inkomen tussen 100 en 110 procent Wsm 
is echter gestegen (+ 49 huishoudens), het is de afname van het aantal minima met een 
inkomen tot 100 procent Wsm waardoor de totale minimapopulatie kleiner is geworden.  
 
De daling van het totaal aantal minima komt zowel door een afname van het aantal AOW’ers 
met een minimuminkomen en een afname van het aantal bijstandsgerechtigden. Ook landelijk 
is in 2018 het aantal bijstandsuitkeringen gedaald.  
 

Tabel 1.1.1 Huishoudens naar inkomen in Ridderkerk 

Inkomenspercentage 
t.o.v. Wsm 

2016 
Aantal              % 

2017 
Aantal              % 

2018 
Aantal              % 

Tot 100%  1.142 5,5% 1.131 5,4% 1.059 5,0% 
100% tot 110% 160 0,8% 341 1,6% 390 1,9% 
Subtotaal 1.302 6,3% 1.472 7,0% 1.449 6,9% 
       
Overig 19.380 93,7% 19.451 92,9% 19.538 93,1% 
Totaal 20.682 100% 20.923 100% 20.987 100% 

Tabel 1.1.2 Inkomensbron minima, inkomen tot 110% 

Inkomensbron 
2016 

Aantal              % 
2017 

Aantal              % 
2018 

Aantal              % 
Participatiewet 723 55% 781 53% 769 53% 
AOW 255 20% 283 19% 266 18% 
Ander inkomen 324 25% 408 28% 414 29% 
Totaal 1.302 100% 1.472 100% 1.449 100% 
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1.2. Stijging aantal minimahuishoudens met thuiswonende kinderen 

Terwijl het totaal aantal minimahuishoudens is gedaald, is het aantal (en aandeel) 
minimahuishoudens met thuiswonende kinderen gestegen (van 456 in 2017 naar 487 in 2018). 
Ook het aantal minimahuishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond is toegenomen 
(van 582 in 2017 naar 604 in 2018). Het aantal (en aandeel) alleenstaanden, AOW’ers en 
huishoudens met een Nederlandse achtergrond is juist afgenomen.  
 
Gemiddeld gezien hebben eenoudergezinnen, huishoudens tot 45 jaar en huishoudens met een 
niet-westerse achtergrond vaker dan andere huishoudens een inkomen tot 110 procent Wsm. 
Hetzelfde geldt voor huishoudens in de wijken Centrum, Oost en Bolnes, zoals onderstaande 
kaart weergeeft.  
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Verdeling naar kenmerken 
In de volgende tabel staat de verdeling naar diverse kenmerken. We vergelijken de 
minimapopulatie met alle huishoudens in de gemeente om zo per kenmerk het aandeel minima 
te kunnen weergeven (in de kolom ‘Aandeel minima t.o.v. alle huish.’).  

Tabel 1.2.1 Kenmerken minima, inkomen tot 110% 

Categorie      2016  2017 
2018 

Aantal                % 

Aandeel  

minima 

t.o.v. alle 

huish. 

Huishoudtype      
Alleenstaand 48% 48% 672 47% 9% 
Eenoudergezin 16% 16% 251 17% 33% 
Meerpers zonder kinderen 22% 21% 290 20% 3% 
Meerpers met kinderen 14% 15% 236 16% 6% 
Totaal 100% 100% 1.449 100% 7% 
      
Leeftijdscategorie       
Tot 27 jaar 6% 7% 90 6% 17% 
27 tot 45 jaar  31% 30% 461 32% 10% 
45 tot AOW-leeftijd 43% 44% 632 44% 8% 
AOW-leeftijd 20% 19% 266 18% 4% 
Totaal 100% 100% 1.449 100% 7% 
      
Herkomst      
Nederlandse achtergrond 50% 49% 678 47% 4% 
Westerse migratieachtergrond 12% 11% 167 11% 8% 
Niet-westerse 
migratieachtergrond 

38% 40% 604 42% 29% 

Totaal 100% 100% 1.449 100% 7% 
      
Wijk      
Het Zand 2% 2% 25 2% 2% 
Rijsoord 2% 2% 19 1% 2% 
Centrum 22% 21% 283 20% 13% 
Bolnes 21% 22% 313 22% 8% 
Drievliet 14% 14% 225 16% 6% 
West 7% 7% 112 8% 6% 
Slikkerveer 16% 16% 215 15% 5% 
Oost 16% 16% 243 17% 9% 
Oostendam en Donkersloot 1% 1% 14 1% 5% 
Totaal 100% 100% 1.449 100% 7% 

* leeswijzer: van de 1.449 minimahuishoudens is 47 procent (672 huishoudens) alleenstaand. Afgezet 
tegen alle alleenstaande huishoudens in de gemeente laat de laatste kolom zien dat 9 procent daarvan 
een minimuminkomen heeft. Onder eenoudergezinnen is dat 33 procent. 
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1.3. Bijna twee derde heeft langer dan drie jaar een minimuminkomen 

64 procent van alle minimahuishoudens heeft al drie jaar of langer een inkomen tot 110 procent 
Wsm en is dus langdurig minima. Het gaat om 930 huishoudens. Het aantal langdurige minima 
is gelijk gebleven aan 2017.  
 
AOW’ers, minima zonder kinderen en minima met een Nederlandse achtergrond en westerse 
migratieachtergrond zijn vaker dan gemiddeld langdurig op een minimuminkomen aangewezen. 
Huishoudens met een andersoortig inkomen (geen AOW en geen bijstand), huishoudens die 
jonger zijn dan 45 jaar, geen kinderen hebben en huishoudens met een niet-westerse 
migratieachtergrond hebben gemiddeld gezien het minst vaak langer dan drie jaar een 
minimuminkomen. 
 

Tabel 1.3.1 Kenmerken langdurige minima, inkomen tot 110% 

Categorie      2016  2017 
2018 

Aantal                % 

Aandeel 

langdurige 

minima t.o.v. 

alle minima 

Duur op minimuminkomen      
Tot en met 1 jaar  16% 15% 227 16%  
1 tot en 3 jaar 18% 21% 292 20%  
3 jaar en langer 66% 64% 930 64%  
Totaal 100% 100% 1.449 100%  
      
Langdurige minima      
      
Inkomensbron      
Participatiewet  51% 51% 514 55% 67% 
AOW  27% 28% 242 26% 91% 
Ander inkomen 22% 21% 174 19% 42% 
Totaal 100% 100% 930 100% 64% 
      
Huishoudtype      
Alleenstaand 49% 51% 463 50% 69% 
Eenoudergezin 14% 12% 114 12% 45% 
Meerpers zonder kinderen 24% 24% 218 23% 75% 
Meerpers met kinderen 13% 13% 135 15% 57% 
Totaal 100% 100% 930 100% 64% 
      
Leeftijdscategorie      
Tot 27 jaar 1% 3% 23 2% 26% 
27 tot 45 jaar  26% 24% 241 26% 52% 
45 tot AOW-leeftijd 46% 45% 424 46% 67% 
AOW-leeftijd 27% 28% 242 26% 91% 
Totaal 100% 100% 930 100% 64% 
      
Herkomst      
Nederlandse achtergrond 54% 53% 466 50% 69% 
Westerse migratieachtergrond 12% 12% 116 13% 69% 
Niet-westerse 
migratieachtergrond 

34% 35% 348 37% 58% 

Totaal 100% 100% 930 100% 64% 
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1.4. De gemeente heeft 38 ZZP’ers met minimuminkomen in beeld 

In 2018 stonden 1.806 inwoners als ZZP’er bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Dit is 
3,9 procent van de beroepsbevolking1 in de gemeente Ridderkerk. Landelijk staat 8,2 procent 
van de beroepsbevolking ingeschreven als ZZP’er2.  
 
Van de 1.806 ZZP’ers in de gemeente Ridderkerk heeft de gemeente 38 ZZP’ers met een 
minimuminkomen in beeld; dit is 2,1 procent van alle ingeschreven ZZP’ers.  
 
42 procent van de ZZP’ers met een minimuminkomen ontvangt een bijstandsuitkering. 58 
procent is een huishouden met kinderen en de helft heeft een niet-westerse 
migratieachtergrond.   

Tabel 1.4.1 ZZP’ers naar inkomen in de gemeente Ridderkerk 

Inkomenspercentage 
t.o.v. Wsm 

2018 
Aantal                  % 

Tot 100%  21 1,2% 
100% tot 110% 17 0,9% 
Totaal minima tot 110% 38 2,1% 
   
Overig 1.768 97,9% 
Totaal 1.806 100% 

Tabel 1.4.2 Kenmerken ZZP’ers, inkomen tot 110%  

Categorie Minima ZZP’ers Alle ZZP’ers 
 Aantal                     % Aantal                  % 
Inkomensbron     
Participatiewet 16 42%   
Andere inkomensbron of AOW 22 58%   
Totaal 38 100%   
     
Huishoudtype     
Huishoudens zonder kinderen 16 42% 1.126 62% 
Huishoudens met kinderen 22 58% 680 38% 
Totaal 38 100% 1.806 100% 
     
Leeftijd     
Tot 45 jaar 16 42% 609 34% 
45 jaar of ouder 22 58% 1.197 66% 
Totaal 38 100% 1.806 100% 
     
Herkomst     
Nederlandse achtergrond 13 34% 1.355 75% 
Migratieachtergrond 25 66% 451 25% 
Totaal 38 100% 1.806 100% 

 
  

                                                      
1 Alle inwoners tussen de 15 en 75 jaar. 
2 Bron: CBS. 
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Gebruik regelingen onder ZZP’ers 
De ZZP’ers kunnen, mits ze voldoen aan de inkomensgrenzen, gebruikmaken van de 
minimaregelingen van de gemeente. Hieronder is het gebruik per regeling weergegeven.  

Tabel 1.4.3 Gebruik regelingen door ZZP’ers 

Regeling Aantal 
Kwijtschelding 8 huishoudens 
Bijzondere bijstand 9 huishoudens 
Individuele inkomenstoeslag 6 huishoudens 
Collectieve zorgverzekering 31 huishoudens 
Meedoen volwassenen 6 huishoudens 
Meedoen Kindpakket 7 huishoudens 
Meedoen schoolkosten 3 huishoudens 
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2. Schatting huishoudens hoger inkomen en 
werkende minima 

In dit hoofdstuk geven we een schatting van het aantal minima met een inkomen tot 140 
procent Wsm en gaan we nader in op werkende armen.  

2.1. Aantal minima tot 140 procent Wsm 

Op basis van ervaringscijfers van KWIZ, (bewerkte) CBS-gegevens en cijfers van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau over werkende armen komen we tot de volgende aantallen 
minimahuishoudens en het aantal werkenden per inkomenscategorie.  

Tabel 2.1.1 Schatting aantal minima tot 140 procent  

Inkomenspercentage 
t.o.v. Wsm 

In beeld in 
Armoedemonitor 

Schatting totaal 
aantal minima 

Schatting aantal 
werkend 

Tot 110% 1.449 1.600 350 à 450  
Tot 120% - 2.000 600 à 650 
Tot 130% - 2.500 750 à 800 
Tot 140% - 3.100  1.000 à 1.050  

2.2. Oorzaken werkende armen en eventuele oplossingen 

Eind 2018 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het rapport ‘Als werk weinig 
opbrengt. Werkende armen in vijf Europese landen en twintig Nederlandse gemeenten’ 
uitgebracht. In het onderstaande zetten we de hoofdpunten van dit rapport op een rij.  
 
Het SCP definieert werkende armen als mensen uit een arm huishouden die actief zijn als 
werknemer of zelfstandige. Armoede wordt daarbij gedefinieerd als geruime tijd moeten 
rondkomen van het niet-veel-maar-toereikend budget3. Dit budget is afgeleid van het 
besteedbaar inkomen, het inkomen na onder andere aftrek van belasting en bijtelling van 
toeslagen.  
 
Volgens deze definitie was 4,6 procent van de werkenden in Nederland arm in 2014. Dat waren 
ongeveer 320.000 personen, waarvan 55 procent een baan in loondienst had (met name 
parttime of als oproepkracht) en 45 procent werkte als zelfstandige. Het aandeel langdurig 
armen (drie jaar of langer) onder werkenden is overigens een stuk lager: 1,2 procent van alle 
mensen die drie jaar achtereen werkten had al die jaren onvoldoende inkomsten.  
Een aantal groepen werkenden heeft een verhoogd risico op armoede: ZZP’ers, alleenstaanden 
en eenoudergezinnen en werkenden met een migratieachtergrond. Het aantal flexwerkers en 
ZZP’ers is de laatste jaren gestegen, onder andere omdat er weinig beter aanbod beschikbaar 
was, maar ook omdat de wet- en regelgeving en voorkeuren van werkgevers is veranderd.  
 
Het SCP geeft drie oorzaken voor armoede onder werkenden:  

1. Weinig uren werken (een kleine arbeidsduur, waarbij het kantelpunt ligt op 20 uur per 
week); 

2. Lage verdiensten per uur (een laag uurloon);  
3. Een grote huishoudensomvang.  

 
Voor zelfstandigen is het lage uurloon de belangrijkste oorzaak van het optreden van armoede. 
Werkenden in loondienst hebben vaker te maken met een kleine arbeidsduur, bijvoorbeeld 
omdat zij parttime werken of niet het gehele jaar door, waardoor ze (op maand- of jaarbasis) 
minder verdienen dan het minimumloon. De grote huishoudensomvang als oorzaak van 
armoede onder werkenden geldt met name voor gezinnen waarbij één partner werkt en waar in 
totaal minstens vijf personen in het huishouden wonen.  

                                                      
3 In deze Armoedemonitor gaan we uit van het aantal minimahuishoudens op basis van het inkomen ten 
opzichte van het Wettelijk sociaal minimum. Dat is niet een-op-een vergelijkbaar met het niet-veel-maar-
toereikend budget van het SCP. 
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Het SCP suggereert dan ook dat voor werknemers uitbreiding van de contractomvang een 
oplossing kan zijn om uit de armoede te komen. Voor ZZP’ers is juist een hoger uurloon van 
belang, in combinatie met lagere (on)kosten. 
Volgens het SCP vergen twee punten beleidsaandacht: de stijging van het aandeel armen 
onder werkenden in combinatie met de geringe daling tot nu toe. Hoe ontwikkelt dit aantal zich 
en wat gebeurt er met de omvang van de twee hoog risicogroepen (ZZP’ers en 
oproepkrachten)? Het tweede aandachtspunt is het hoge armoederisico van specifieke groepen 
werkenden: ZZP’ers, alleenstaanden en werkenden met een migratieachtergrond. Gevolgd door 
werken met een WW- of bijstandsuitkering. Hoe kan hun inkomenspositie worden verbeterd en 
hoe kunnen zij het beste worden bereikt? Gemeenten hebben moeite om deze werkenden te 
bereiken.  
 
Hoe kunnen werkenden worden bereikt? Naast de ‘standaard’ communicatie-uitingen, zoals de 
gemeentelijke website, folders en sociale media kan de gemeente ook (meer) inzetten op 
specifieke vindplaatsen voor werkenden en zelfstandigen. Denk bijvoorbeeld aan de Kamer van 
Koophandel, grotere werkgevers, of uitzendbureaus. Maar ook aan wijkteams en ketenpartners 
zoals huisartsen, scholen en woningcorporaties. Werkende armen komen immers minder snel 
in aanraking met de gemeente dan minima die al bij de gemeente in beeld zijn. Daarbij zullen 
ZZP’ers nog extra terughoudend zijn in het vragen om hulp bij de gemeente. In de gemeente 
Ridderkerk zien we 2,1 procent van alle ZZP’ers terug in de minimapopulatie die in beeld is.  
 
Andere mogelijkheden om werkende armen te bereiken en te ondersteunen zijn bijvoorbeeld 
door het geven van voorlichting en informatie over het minimabeleid bij grote werkgevers en 
uitzendbureaus. Of door het inrichten van een informatiedesk bij de gemeente voor 
zelfstandigen, in de vorm van een zelfstandigenloket. Hier kan informatie en ondersteuning 
worden gegeven over onder andere administratieve zaken. Dit loket kan eventueel ook bij de 
Kamer van Koophandel worden geplaatst. Een dergelijk loket is er meer voor praktische 
ondersteuning dan voor financiële ondersteuning in de vorm van regelingen. Al blijft het de 
vraag of ZZP’ers ondersteuning van de gemeente willen (en vragen).  
 
Daarnaast kan worden overwogen om vanuit de bijzondere bijstand vaker maatwerk te bieden 
aan werkende armen, waarbij minder strikt naar (de huidige) inkomens- en vermogensnormen 
wordt gekeken. Bijvoorbeeld voor het vergoeden reiskosten of andere werk gerelateerde 
kosten. Sommige gemeenten hebben een apart fonds voor ZZP’ers waarin kosten worden 
vergoed voor bijvoorbeeld de aanschaf van noodzakelijk materiaal voor hun onderneming. De 
regeling BBZ biedt weinig beleidsruimte en kent strenge inkomensgrenzen. Daarnaast zijn 
huidige (re-integratie) regelingen (zoals vergoeding kinderopvang) vaak gericht op mensen die 
vanuit de bijstand gaan werken en niet op werkende armen die geen bijstand krijgen. 
Compenseer ook werkenden die niet (of gedeeltelijk) in de bijstand zitten in kosten voor 
kinderopvang of woon-werkverkeer. Denk bijvoorbeeld ook aan (het breder toegankelijk maken 
van) gratis budgetcursussen, persoonlijk financieel advies, etc. Tenslotte is het aan te raden om 
een verkorte aanvraagprocedure te hanteren voor inwoners die weer terugvallen in de uitkering.  

Simpel switchen 
Het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) is op dit moment bezig met het 
project Simpel Switchen in de Participatieketen. Dit project heeft als doel om mensen met een 
beperking aan het werk te helpen, om drempels om te gaan werken en aan het werk te blijven 
weg te nemen. Zodat het makkelijker wordt om vanuit de uitkering te gaan werken en waar 
mogelijk door te groeien naar een meer passende plek. De belangrijkste knelpunten worden 
uitgewerkt langs vier sporen: 

1. Mensen moeten makkelijker vanuit de uitkering kunnen gaan werken en weer kunnen 
terugvallen als het werken toch (even) niet lukt; 

2. Beter inzicht in financiële gevolgen van aan het werk gaan; 
3. Meedoen op de best passende plek; 
4. Continuïteit in begeleiding en meer integrale ondersteuning. 

 
Per spoor wordt een aantal acties uitgevoerd. Bijvoorbeeld onderzoeken hoe de terugval op de 
Participatiewet makkelijker en sneller kan (spoor 1), aanpak van de toeslagenproblematiek en 
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mogelijkheden verkennen van een combinatierekentool (spoor 2), voorbeelden verspreiden van 
gemeenten die inzetten op aansluiting en terugval dagbesteding – werk (spoor 3) en het 
ontwikkelen van een praktische handleiding om mensen duurzaam te begeleiden (spoor 4).  
 
We raden de gemeente dan ook aan om de voortgang en resultaten van dit project in de gaten 
te houden.  
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3. Minimakinderen tot 18 jaar in beeld 

In dit hoofdstuk geven we het aantal kinderen tussen 0 en 18 jaar weer dat opgroeit in 
een minimahuishouden.   

3.1. Stijging aantal minimakinderen 

In 2018 heeft de gemeente 976 minimakinderen in beeld; een stijging van 79 kinderen ten 
opzichte van 2017. In hoofdstuk 1 zagen we al dat het aantal minimahuishoudens met kinderen 
is toegenomen (+ 31 huishoudens). 
 
Zowel het aantal kinderen dat opgroeit in gezin met een bijstandsuitkering als het aantal 
kinderen dat opgroeit in een huishoudens met een andersoortig inkomen is gestegen. Net als in 
2017 groeit ongeveer 60 procent van de minimakinderen op in een gezin met een 
bijstandsuitkering.  
 

Tabel 3.1.1 Aantal kinderen in (minima)huishoudens 

Inkomenspercentage 
t.o.v. Wsm 

2016 
Aantal              % 

2017 
Aantal              % 

2018 
Aantal              % 

Tot 100%  n.b.  n.b.  705 8,3% 
100 tot 110% n.b.  n.b.  271 3,2% 
Totaal tot 110% 747 9,2% 897 10,8% 976 11,5% 
       
Overig 7.412 90,8% 7.438 89,2% 7.493 88,5% 
Totaal 8.159 100% 8.335 100% 8.469 100% 

Tabel 3.1.2 Inkomensbron kinderen in minimahuishoudens, inkomen tot 110%  

Inkomensbron 
2016 

Aantal              % 
2017 

Aantal              % 
2018 

Aantal              % 
Participatiewet 475 64% 530 59% 567 58% 
AOW 10 1% 11 1% 13 1% 
Ander inkomen 262 35% 356 40% 396 41% 
Totaal 747 100% 897 100% 976 100% 
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3.2. Verdeling naar kenmerken redelijk gelijk gebleven 

Net als in 2016 en 2017 woont de helft van de minimakinderen in een eenoudergezin en de 
andere helft in een gezin met twee ouders. Een op de drie heeft een Nederlandse achtergrond 
en 61 procent heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Deze laatste groep wordt de laatste 
jaren steeds wat groter. Naar wijk zijn er weinig verschuivingen, in Bolnes en Oost is het aantal 
minimakinderen het grootst.  
 
Sommige kinderen groeien vaker op in een minimahuishouden dan andere kinderen; bijna 4 op 
de 10 kinderen in een eenoudergezin groeit op in een minimahuishouden, terwijl dat onder 
kinderen in een meerpersoonshuishouden minder dan 1 op de 10 is. Ook kinderen met een 
niet-westerse migratieachtergrond groeien vaker (36 procent) op in een minimahuishouden dan 
kinderen met een andere achtergrond. Tenslotte kennen de wijken Centrum en Oost relatief 
veel minimakinderen (resp. 20 procent en 17 procent van alle kinderen). In onderstaande figuur 
staat per wijk het aandeel minimakinderen. 
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Verdeling naar kenmerken 
In de volgende tabel staat een aantal kenmerken van kinderen tot 18 jaar die opgroeien in een 
huishouden met een inkomen tot 110 procent Wsm. We vergelijken de minimakinderen met alle 
kinderen in de gemeente om zo per kenmerk het aandeel minimakinderen te kunnen 
weergeven (in de kolom ‘Aandeel minimakinderen.’). 

Tabel 3.2.1 Kenmerken minimakinderen, inkomen tot 110% 

Categorie      2016  2017 
2018 

Aantal                % 

Aandeel 

minima 

t.o.v. alle 

kinderen 

Huishoudtype      
Eenoudergezin 51% 50% 480 49% 39% 
Meerpers met kinderen 49% 50% 496 51% 7% 
Totaal 100% 100% 976 100% 12% 
      
Leeftijdscategorie       
Tot 4 jaar 19% 18% 175 18% 9% 
4 tot 12 jaar  49% 48% 486 50% 13% 
12 tot 18 jaar 32% 34% 315 32% 11% 
Totaal 100% 100% 976 100% 12% 
      
Herkomst      
Nederlandse achtergrond 35% 35% 326 33% 5% 
Westerse migratieachtergrond 7% 6% 60 6% 13% 
Niet-westerse 
migratieachtergrond 

58% 59% 590 61% 36% 

Totaal 100% 100% 976 100% 12% 
      
Wijk      
Rijsoord 2% 1% 13 1% 2% 
Centrum 16% 18% 168 17% 20% 
Bolnes 23% 21% 213 22% 16% 
Drievliet 14% 14% 141 15% 10% 
West 8% 8% 68 7% 14% 
Slikkerveer 14% 16% 156 16% 8% 
Oost 22% 21% 204 21% 17% 
Het Zand, Oostendam en 
Donkersloot 

1% 1% 13 1% 2% 

Totaal 100% 100% 976 100% 12% 
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3.3. Aantal minimakinderen met een indicatie voor de Jeugdwet stabiel 

In 2018 hadden nagenoeg evenveel minimakinderen een indicatie voor de Jeugdwet (JW) als in 
2017 (2018: 101, 2017: 103). Het totaal aantal kinderen met een indicatie is wel gestegen, van 
709 naar 770. Dat betekent dat in 2018 9,1 procent van alle kinderen in de gemeente 
Ridderkerk een indicatie voor de Jeugdwet had. Onder minimakinderen is dat aandeel hoger: 
10,3 procent.  
 
Ruim de helft van de minimakinderen met een indicatie voor de Jeugdwet woont in een gezin 
met een bijstandsuitkering, 61 procent woont in een eenoudergezin en 44 procent heeft een 
niet-westerse migratieachtergrond. De 101 minimakinderen zijn verdeeld over 88 huishoudens.  

Tabel 3.3.1 Aantal kinderen met indicatie voor Jeugdwet naar huishoudinkomen 

Categorie 
2017 

Aantal        Aandeel 
2018 

Aantal     Aandeel 

Aandeel kinderen 
in JW t.o.v. alle 

kinderen 
Kinderen tot 110% Wsm  103 14% 101 13% 10,3% 
Overige kinderen 606 86% 669 87% 8,9% 
Totaal 709 100% 770 100% 9,1% 

 

Tabel 3.3.2 Aantal huishoudens met indicatie voor Jeugdwet naar huishoudinkomen 

Categorie 
2017 

Aantal        Aandeel 
2018 

Aantal     Aandeel 

Aandeel 
huishoudens in 

JW t.o.v. alle 
huishoudens 

Huish. tot 110% Wsm 86 14% 88 13% 18,1% 
Overige huishoudens 549 86% 602 87% 13,9% 
Totaal 635 100% 690 100% 14,4% 

 

Tabel 3.3.3 Kenmerken minimakinderen met indicatie voor Jeugdwet 

Categorie 2018 
 Aantal                     % 
Inkomensbron   
Participatiewet 54 53% 
Andere inkomensbron 47 47% 
Totaal 101 100% 
   
Huishoudtype   
Eenoudergezin 62 61% 
Meerpersoonshuishouden met kinderen 39 39% 
Totaal 101 100% 
   
Herkomst   
Nederlandse achtergrond 47 46% 
Westerse migratieachtergrond 10 10% 
Niet-westerse migratieachtergrond 44 44% 
Totaal 101 100% 
   
Leeftijdscategorie   
0 tot 12 jaar 61 60% 
12 tot 18 jaar 40 40% 
Totaal 101 100% 
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4. Minimaregelingen 

4.1. Regelingen 

Minima konden in 2018 gebruikmaken van acht regelingen. De gemeente heeft per 2018 de 
regeling huishoudelijke ondersteuning afgeschaft.  

4.2. Het bereik van de meeste regelingen is gestegen 

 Het aantal kwijtscheldingen is gestegen van 841 in 2017 naar 870 in 2018, een bereik 
van 82 procent. Dat ligt iets boven het gemiddelde van 70 à 75 procent bij de meeste 
andere gemeenten;  

 Het bereik van de bijzondere bijstand is in de periode 2016 – 2018 gedaald van 37 procent 
naar 31 procent. Ook het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van de bijzondere 
bijstand is afgenomen. Gemiddeld is het bereik van de bijzondere bijstand bij andere 
gemeenten 25 à 30 procent;  

 De individuele inkomenstoeslag kent een bereik van 58 procent in 2018 en dat is flink 
hoger dan in 2017 (39 procent). Gemiddeld is het bereik bij andere gemeenten 55 à 60 
procent. Het aantal gebruikers is gestegen van 258 naar 398; 

 Het gebruik van de collectieve zorgverzekering is in de periode 2016 -2018 aanzienlijk 
gestegen van 614 huishoudens naar 1.022 huishoudens en wederom zijn er meer 
huishoudens verzekerd bij CZ dan bij DSW. Bij een geschatte doelgroep van 2.500 
huishoudens tot 130 procent Wsm, leidt dit tot een bereik van 41 procent. Dat ligt iets 
hoger dan in de meeste andere gemeenten. In 2016 was de inkomensgrens 110 procent 
Wsm, in 2017 is deze verhoogd naar 130 procent Wsm maar in dat jaar is de doelgroep 
(in de Armoedemonitor) onderschat. Hierdoor is vergelijking in de jaren niet goed 
mogelijk;  

 In 2018 hebben 1.213 huishoudens gebruikgemaakt van de Meedoenregeling voor 
volwassenen via de Ridderkerkpas; een bereik van 84 procent. Ten opzichte van 2017 
is het gebruik en bereik gestegen. Bij alle deelnemende winkels is in 2018 meer geld 
besteed dan in 2017, met name bij Van Haren. Het meeste geld is (net als in 2017) 
besteed bij de Hema; 

 In 2018 hebben 468 huishoudens gebruikgemaakt van de Meedoenregeling voor 
kinderen, 87 procent van de doelgroep. Dat ligt een stuk hoger dan het bereik van een 
kindregeling in andere gemeenten (meestal rond de 60 procent). Ten opzichte van 2017 
(het jaar waarin de regeling is ingevoerd) constateren we ook een stijging in het bereik 
en gebruik;  

 Het bereik van de Meedoenregeling schoolkosten is gestegen van 25 procent in 2017 
naar 30 procent in 2018. De regeling is in september 2017 ingevoerd, waardoor het bereik 
van 2017 niet over een heel kalenderjaar ging; 

 In 2018 hebben 121 huishoudens gebruikgemaakt van de regeling gratis openbaar 
vervoer voor AOW-gerechtigden. Afgezet tegen de doelgroep is het bereik 45 procent 
(2017: 37 procent); 

 In 2018 hebben vier huishoudens gebruikgemaakt van de individuele studietoeslag. De 
doelgroep kan op basis van de bestanden die gebruikt zijn niet worden vastgesteld;  

 Op de kwijtschelding en de bijzondere bijstand na, is het gebruik van alle regelingen 
gestegen. Dit heeft er tot geleid dat de gemeente meer minima met een inkomen tussen 
100 en 110 procent Wsm in beeld heeft. Het relatief hoge bereik van de meeste 
regelingen heeft ook tot gevolg dat het cumulatief gebruik in de gemeente Ridderkerk 
ook hoog te noemen is. Van de regelingen van volwassenen is gemiddelde gebruik 2,4 
regelingen, en het gemiddelde gebruik van alle regelingen (door gezinnen) is 3,0 
regelingen. Meerpersoonshuishoudens met kinderen, bijstandsgerechtigden en minima 
met een niet-westerse migratieachtergrond maken gemiddeld van meer regelingen 
gebruik dan minima met andere kenmerken.  
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Tabel 4.2.1 Gebruik en bereik regelingen 2016, 2017 en 2018 

Regeling 2016 2017 2018 
Kwijtschelding4   
Doelgroep 1.142 1.131 1.059 
Gebruik 757 841 870 
Bereik 66% 74% 82% 
    
Bijzondere bijstand    
Doelgroep 1.302 1.472 1.449 
Gebruik 482 500 448 
Bereik 37% 34% 31% 
    
Individuele inkomenstoeslag    
Doelgroep 621 658 688 
Gebruik 302 258 398 
Bereik 49% 39% 58% 
    
Collectieve zorgverzekering     
Doelgroep 1.302 1.6245 2.500 
Gebruik 614 845 1.022 
Bereik 47%6 52% 41% 
    
Meedoen volwassenen    
Doelgroep  - 1.472 1.449 
Gebruik  - 1.089 1.213 
Bereik  - 74% 84% 
    
Meedoen Kindpakket7    
Doelgroep  - 513 537 
Gebruik  - 397 468 
Bereik  - 77% 87% 
    
Meedoen schoolkostenregeling    
Doelgroep  - 235 241 
Gebruik  - 59 72 
Bereik  - 25% 30% 
    
Gratis openbaar vervoer AOW’ers    
Doelgroep  - 283 266 
Gebruik  - 104 121 
Bereik  - 37% 45% 
    
Individuele studietoeslag    
Doelgroep  - - Onbekend 
Gebruik  - - 4 
Bereik  - - - 

                                                      
4 De cijfers over 2016 en 2017 zijn met terugwerkende kracht aangepast. In de vorige Armoedemonitoren 
ontbraken de toegekende kwijtscheldingen die via het Inlichtingenbureau waren binnengekomen  
5 In de Armoedemonitor 2017 is de doelgroep (minima met een inkomen tot 130 procent) weergegeven die 
de gemeente in beeld had. De daadwerkelijke doelgroep zal groter zijn geweest. Waardoor het bereik in 
2017 lager zal zijn geweest dan weergegeven in de Armoedemonitor 2017. In 2016 was dit niet aan de 
orde, toen was de inkomensgrens voor de collectieve zorgverzekering 110 procent Wsm.  
6 De inkomensgrens voor de collectieve zorgverzekering in 2016 was 110 procent Wsm. Vanaf 2017 is de 
inkomensgrens verruimd naar 130 procent Wsm. Het bereik in 2016 is daarom niet een-op-een te 
vergelijken met de cijfers van 2017 en 2018. 
7 Het budget van de Meedoenregeling staat op de Ridderkerkpas en de Ridderkerkpas staat geregistreerd 
op naam van de ouder(s). Hierdoor is het niet mogelijk om het aantal kinderen dat gebruik heeft gemaakt 
van het Kindpakket weer te geven. 
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Hieronder volgt een tabel met het bereik per regeling van de drie BAR-gemeenten. Daarnaast 
wordt per regeling het gemiddelde bereik weergegeven dat we bij andere gemeenten zien. 

Tabel 4.2.2 Bereik regelingen BAR-gemeenten en gemiddeld bij andere gemeenten  

Regeling Ridderkerk Barendrecht 
Albrands-

waard 

Gemiddeld 
andere 

gemeenten 
Kwijtschelding 82% 78% 85% 70 à 75% 
Bijzondere bijstand 31% 27% 32% 25 à 30% 
Individuele inkomenstoeslag 58% 42% 50% 55 à 60% 
Collectieve zorgverzekering  41% 57% 35% 30 à 35% 
Meedoen: volwassenen 
(Ridderkerkpas) 

84% 
33% 36% 

35 à 40% 

Meedoen: Kindpakket 87% 64% 67% 50 à 55% 
Meedoen: schoolkosten  30% 37% 39% 40 à 45% 

Cumulatief gebruik regelingen voor volwassenen 
Gemiddeld maken minima gebruik van 2,4 van de volgende zes regelingen voor volwassenen: 
kwijtschelding gemeentelijke heffingen, bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, 
collectieve zorgverzekering, meedoen volwassenen en gratis openbaar vervoer voor AOW’ers8. 
Meerpersoonshuishoudens met kinderen, bijstandsgerechtigden en huishoudens met een niet-
westerse migratieachtergrond hebben een hoger gemiddeld gebruik, zoals in onderstaande 
figuur te zien is.  

Figuur 4.2.1. Gemiddeld gebruik zes regelingen, inkomen tot 110% 

 

Cumulatief gebruik alle regelingen 
De gemeente kent acht regelingen. Naast de zes regelingen waar iedereen (mits ze voldoen 
aan de inkomensnormen) gebruik van kan maken, zijn er twee Meedoenregelingen voor 
kinderen: het Kindpakket en de schoolkostenregeling.  
 
Gemiddeld maken minima van 3,0 van deze acht regelingen gebruik. 
Meerpersoonshuishoudens met kinderen, bijstandsgerechtigden en huishoudens tussen 45 jaar 
en de AOW-leeftijd maken gemiddeld van meer regelingen gebruik. Ook minimahuishoudens 
met een niet-westerse migratieachtergrond maken gemiddeld gezien van meer regelingen 
gebruik.  

                                                      
8 De individuele studietoeslag is niet meegenomen, omdat een beperkte groep recht heeft op de regeling.   
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Figuur 4.2.2. Gemiddeld gebruik acht regelingen, inkomen tot 110% 

 

4.3. Kenmerken gebruikers per regeling 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen  
Huishoudens kunnen kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en 
Onroerende Zaak Belasting (OZB). De doelgroep bestaat uit huishoudens met een inkomen op 
of rond het voor dat huishoudtype geldende sociale minimum. In 2018 hebben 870 huishoudens 
kwijtschelding toegekend gekregen:  

 Meerpersoonshuishoudens met kinderen maken het vaakst gebruik van de 
kwijtschelding, meerpersoonshuishoudens zonder kinderen blijven wat achter; 

 Huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond maken vaker gebruik van de 
kwijtschelding dan huishoudens met een andere achtergrond.  

Bijzondere bijstand 
Het bijzondere bijstandsbeleid van de gemeente Ridderkerk is erop gericht om mensen met een 
inkomen tot 110 procent Wsm die bijzondere noodzakelijke kosten hebben en deze niet zelf 
kunnen betalen, te ondersteunen. Bij een inkomen hoger dan 110 procent Wsm wordt 
draagkracht berekend. In 2018 hebben 448 huishoudens een verstrekking vanuit de bijzondere 
bijstand gekregen;  

 Bijstandsgerechtigden maken vaker gebruik van de bijzondere bijstand dan 
huishoudens met een andere inkomensbron;  

 Meerpersoonshuishoudens met kinderen maken het vaakst gebruik van de bijzondere 
bijstand. Het gebruik van de andere huishoudtypen is nagenoeg gelijk aan elkaar;  

 Huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond maken wat vaker gebruik van 
de bijzondere bijstand dan huishoudens met een andere achtergrond.  

Individuele inkomenstoeslag 
De individuele inkomenstoeslag is bedoeld als inkomensondersteuning voor mensen die 
langdurig afhankelijk zijn van een minimuminkomen. In de gemeente Ridderkerk behoort 
iedereen tussen de 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd, die gedurende drie jaar een 
inkomen heeft tot 110 procent Wsm, tot de doelgroep. Verder geldt als voorwaarde voor 
toekenning dat er in de afgelopen drie jaar geen mogelijkheden waren voor 
inkomensverbetering. Er hebben 398 huishoudens gebruikgemaakt van de individuele 
inkomenstoeslag;  

 Bijstandsgerechtigden maken vaker gebruik van de individuele inkomenstoeslag dan 
huishoudens met een andersoortig inkomen;  

 Meerpersoonshuishoudens met kinderen maken het vaakst gebruik van de toeslag; 
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 Huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond maken het vaakst gebruik 
van de individuele inkomenstoeslag.  

Collectieve zorgverzekering 
De gemeente biedt minima de mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve aanvullende 
zorgverzekering van DSW. Ze krijgen korting op de premie en profiteren van extra 
vergoedingen voor zorgkosten. Minima kunnen kiezen twee aanvullende pakketten. Om deel te 
nemen aan de collectieve zorgverzekering mag het huishoudinkomen niet hoger zijn dan 130 
procent Wsm. 

Tabel 4.3.1 Gebruik pakketten collectieve zorgverzekering, aantal huishoudens 

Verzekeraar 2016 2017 2018 
CZ 529 713 894 
DSW 85 132 133 
Totaal 614 845 1.022 

 
De kenmerken van de 1.022 huishoudens die gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering 
zijn als volgt:  

 Huishoudens met een AOW-uitkering maken vaker gebruik van de collectieve 
zorgverzekering dan huishoudens met een andere inkomensbron; 

 Meerpersoonshuishoudens maken het vaakst gebruik van de collectieve 
zorgverzekering. Eenoudergezinnen blijven wat achter in gebruik; 

 Huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond maken vaker gebruik van de 
collectieve zorgverzekering dan huishoudens met een andere achtergrond.  

Meedoen volwassenen 
Met de regeling meedoen kunnen minima een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van 
onder andere deelname aan sport, deelname aan sociale en culturele activiteiten of 
lidmaatschap bibliotheek. Huishoudens met een inkomen tot 110 procent Wsm kunnen 
gebruikmaken van de Meedoenregeling. Het budget voor meedoen wordt verstrekt via de 
Ridderkerkpas. De pas staat alleen geregistreerd op volwassenen. In 2018 hebben 1.213 
huishoudens een tegemoetkoming vanuit de Meedoenregeling gekregen;  

 Bijna alle bijstandsgerechtigden zijn in bezit van een Ridderkerkpas en hebben budget 
voor de Meedoenregeling voor volwassenen. Het gebruik van AOW’ers blijft wat achter; 

 Meerpersoonshuishoudens met kinderen maken het vaakst gebruik van de 
Meedoenregeling; 

 Huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond maken vaker gebruik van de 
Meedoenregeling dan huishoudens met een andere achtergrond.  

 

Meedoen Kindpakket 
Minima met kinderen kunnen een tegemoetkoming krijgen voor kosten die zij maken zodat hun 
kind kan meedoen. Vanuit het Kindpakket kunnen kosten worden vergoed voor lidmaatschap 
van een vereniging, muziekles of bijvoorbeeld een fiets. De doelgroep bestaat uit huishoudens 
met kinderen tussen 0 en 18 jaar en een inkomen tot 110 procent. Ook gezinnen in de 
schuldhulpverlening komen in aanmerking voor het Kindpakket. In 2018 hebben 468 
huishoudens gebruikgemaakt van het Kindpakket:  

 Bijna alle bijstandsgerechtigden maken gebruik van het Kindpakket;  

 Eenoudergezinnen maken vaker gebruik van het Kindpakket dan 
meerpersoonshuishoudens met kinderen; 

 Huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaker gebruikgemaakt 
van het Kindpakket dan huishoudens met een andere achtergrond.  
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Meedoen schoolkosten  
Minima met kinderen op het voortgezet onderwijs kunnen gebruikmaken van de regeling 
meedoen schoolkosten. De tegemoetkoming is voor een kind in het brugklasjaar € 250 en € 100 
voor de schooljaren die volgen. De doelgroep bestaat uit minimahuishoudens met kinderen op 
het voortgezet onderwijs en een inkomen tot 120 procent Wsm hebben. In 2018 hebben 
72 huishoudens gebruikgemaakt van Meedoenregeling schoolkosten;  

 Huishoudens met een bijstandsuitkering maken gemiddeld vaker gebruik van de 
regeling dan huishoudens met een andere inkomensbron; 

 Meerpersoonshuishoudens maken vaker gebruik van de regeling dan 
eenoudergezinnen; 

 Huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond maken het vaakst gebruik van 
de regeling. 

Uitgaven Meedoen  
In de volgende tabel staat een overzicht van de bestedingen die vanuit de Meedoen regeling 
(via de Ridderkerkpas) zijn gedaan.  

 Bestedingen Meedoen  

Besteed bij 2017 2018 
Alternate € 75.780 € 82.289 
Gem. Ridderkerk – Vakondersteuning € 45.249 € 60.503 
Hema € 185.165 € 190.439 
Sport 2000 € 83.980 € 84.698 
Facet - € 38.818 
Van Haren € 5.567 € 72.765 
Karaat - € 100 
C&A - € 20.642 
WE - € 2.717 
Coolcat € 18.228 - 
Sport & Welzijn € 31.140 - 
Totaal € 445.109 €  552.969  

 
Bij alle deelnemende winkels is in 2018 meer geld besteed dan in 2017, met name bij Van 
Haren. Het meeste geld is (net als in 2017) besteed bij de Hema. 

Gratis openbaar vervoer AOW-gerechtigde minima  
De regeling gratis openbaar vervoer is bedoeld voor inwoners van de gemeente Ridderkerk met 
een AOW-uitkering en een inkomen tot 110 procent Wsm. Deze groep minima kan gratis 
gebruikmaken van het openbaar vervoer van RET, waardoor ze geen belemmering ervaren in 
het bezoeken van een arts of het onderhouden van hun sociale contacten. In 2018 hebben 121 
huishoudens gebruikgemaakt van de regeling gratis openbaar vervoer;  

 Meerpersoonshuishoudens maken iets vaker gebruik van de regeling gratis openbaar 
vervoer dan alleenstaanden, maar de verschillen zijn klein;  

 Naar herkomst zijn de verschillen klein.  
 
In de volgende tabel staat voor 2017 en 2018 het aantal ritten en het aantal kilometers dat is 
gemaakt met de regeling gratis openbaar vervoer. 

 Informatie ritten regeling gratis AOW-vervoer 2017 en 2018 

Vervoermiddel 
2017 

Aantal                   Aantal  
ritten            kilometers 

2018 
Aantal                Aantal  
ritten         kilometers 

Bus 12.432 79.438 18.095 110.932 
Metro 4.030 15.662 5.613 21.323 
Tram 2.013 9.001 3.545 14.445 
Totaal 18.475 104.101 27.253 146.699 
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Ten opzichte van 2017 is zowel het aantal ritten als het aantal kilometers behoorlijk gestegen. 
Dat is gezien de stijging van het aantal gebruikers ook logisch. De meeste ritten worden 
(wederom) met de bus gemaakt.  

Individuele studietoeslag 
Minima met een arbeidshandicap die niet in staat zijn tot het verdienen van het Wettelijk 
minimumloon (WML), maar wel mogelijkheden hebben tot arbeidsparticipatie kunnen een 
aanvraag indienen voor een studietoeslag. De doelgroep bestaat uit personen van 18 jaar of 
ouder, met een arbeidsbeperking. Door deze beperking kunnen zij de studie en 
arbeidsparticipatie combineren. Op basis van de voor dit onderzoek gebruikte bestanden 
kunnen we de doelgroep niet bepalen.  
 
In 2018 hebben 4 huishoudens gebruikgemaakt van de individuele studietoeslag9.  
  

                                                      
9 Om de privacy te borgen geven we geen kenmerken van de gebruikers weer.  
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5. Wmo en schuldhulpverlening 

5.1. Ruim een op de vijf minimahuishoudens maakt gebruik van de Wmo 

In 2018 hebben 2.846 huishoudens gebruikgemaakt van een of meerdere Wmo-voorzieningen, 
een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Daarvan heeft 11 procent (320 huishoudens) 
een minimuminkomen. Dat betekent dat ruim een op de vijf (22 procent) van alle 
minimahuishoudens een Wmo-voorziening heeft. In 2017 was dat 19 procent van alle minima. 
Bij andere gemeenten zien we dat gemiddeld 20 à 25 procent van de minimahuishoudens 
gebruikmaakt van de Wmo, de overlap in Ridderkerk ligt hiermee in lijn. Onder niet-minima is 
het gebruik van de Wmo een stuk lager; 13 procent van de huishoudens met een hoger 
inkomen maakt gebruik van de Wmo.  
 
Van de 320 minimahuishoudens met Wmo is 63 procent alleenstaand en heeft 16 procent 
thuiswonende kinderen. Een op de drie heeft de AOW-gerechtigde leeftijd en 63 procent heeft 
een Nederlandse achtergrond.  
 

Tabel 5.1.1 Inkomensverdeling Wmo-gebruikers 

Wmo 
2016 

Aantal          % 
2017 

Aantal          % 
2018 

Aantal           % 

Aandeel Wmo 
t.o.v. alle 

huishoudens 
Tot 110% Wsm 251 9% 282 11% 320 11% 22% 
Overige 
huishoudens 

2.486 91% 2.296 89% 2.526 89% 13% 

Totaal 2.737 100% 2.578 100% 2.846 100% 14% 

Tabel 5.1.2 Kenmerken minimahuishoudens tot 110% met Wmo 

Categorie      2016  2017 
2018 

Aantal                % 

Huishoudtype     
Alleenstaand 65% 66% 200 63% 
Eenoudergezin 5% 7% 24 7% 
Meerpers zonder kinderen 23% 21% 68 21% 
Meerpers met kinderen 7% 6% 28 9% 
Totaal 100% 100% 320 100% 
     
Leeftijdscategorie      
Tot 27 jaar 2% 4% 10 3% 
27 tot 45 jaar  17% 15% 61 19% 
45 tot AOW-leeftijd 38% 41% 135 42% 
AOW-leeftijd 43% 40% 114 36% 
Totaal 100% 100% 320 100% 
     
Herkomst     
Nederlandse achtergrond 69% 67% 201 63% 
Westerse migratieachtergrond 10% 11% 33 10% 
Niet-westerse 
migratieachtergrond 

21% 22% 86 27% 

Totaal 100% 100% 320 100% 
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5.2. Ruim een op de tien minimahuishoudens krijgt hulp bij schulden 

Schulddienstverlening (SDV) is bedoeld voor inwoners die zelf hun problematische schulden 
niet meer kunnen oplossen. Het belangrijkste onderdeel van schulddienstverlening betreft een 
minnelijke schuldregeling, uitgevoerd door PLANgroep. Wanneer een minnelijk traject niet 
mogelijk is kan een aanvraag worden gedaan voor toelating tot de WSNP (het wettelijk traject).  
 
In 2018 kregen 286 huishoudens een vorm van schulddienstverlening, een daling ten opzichte 
van een jaar eerder. Meer dan de helft (56 procent) van deze huishoudens heeft een inkomen 
tot 110 procent, een aandeel dat overeenkomt met dat in 2017. Afgezet tegen alle minima 
betekent dit dat 11 procent van de minimahuishoudens een vorm van schulddienstverlening 
heeft gekregen. Dat ligt in lijn met de gemiddelde overlap van 10 procent die we bij andere 
gemeenten zien. 
 
51 procent van de minimahuishoudens die een SDV-traject doorloopt heeft thuiswonende 
kinderen en 50 procent heeft een Nederlandse achtergrond.   
 

Tabel 5.2.1 Inkomensverdeling SDV-gebruikers 

SDV 
2016 

Aantal          % 
2017 

Aantal          % 
2018 

Aantal           % 

Aandeel SDV 
t.o.v. alle 

huish. 
Tot 110% Wsm 119 50% 201 56% 159 56% 11,0% 
Overige 
huishoudens 

120 50% 156 44% 127 44% 0,7% 

Totaal 239 100% 357 100% 286 100% 1,4% 

 

Tabel 5.2.2 Kenmerken minimahuishoudens tot 110% met SDV 

Categorie      2016  2017 
2018 

Aantal                % 

Huishoudtype     
Alleenstaand 48% 40% 50 31% 
Eenoudergezin 23% 27% 47 30% 
Meerpers zonder kinderen 13% 16% 29 18% 
Meerpers met kinderen 16% 17% 33 21% 
Totaal 100% 100% 159 100% 
     
Leeftijdscategorie      
Tot 27 jaar 4% 2% 1 1% 
27 tot 45 jaar  43% 48% 77 48% 
45 tot AOW-leeftijd 49% 45% 78 49% 
AOW-leeftijd 4% 5% 3 2% 
Totaal 100% 100% 159 100% 
     
Herkomst     
Nederlandse achtergrond 58% 53% 79 50% 
Westerse migratieachtergrond 10% 11% 19 12% 
Niet-westerse 
migratieachtergrond 

32% 36% 61 38% 

Totaal 100% 100% 159 100% 
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Bijlage 1. Methodiek Armoedemonitor 

Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van registratiegegevens van de verschillende lokale 
en landelijke regelingen die de gemeente uitvoert. Daarbij gaat het om de volgende 
voorzieningen: Participatiewet, minimaregelingen en kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen. Alle brongegevens zijn via encryptie versleuteld aangeleverd zodat ze niet te 
herleiden zijn tot individuele natuurlijke personen. 
 
Onderstaand beschrijven we de wijze waarop het onderzoeksbestand is aangemaakt. 

Stap 1 
In de eerste bewerkingsstap wordt de informatie uit de genoemde registratiebronnen aan het 
actuele BRP-bestand (dat ook is versleuteld) gekoppeld. Op deze wijze wordt inzichtelijk welke 
personen gebruik maken of gebruik hebben gemaakt van welke voorziening.  

Stap 2 
In stap 2 wordt aan de hand van de BRP een analysebestand op huishoudniveau gemaakt. We 
onderscheiden 4 huishoudtypes: alleenstaanden, eenoudergezinnen, 
meerpersoonshuishoudens met kinderen en meerpersoonshuishoudens zonder kinderen. De 
operationele definities van deze begrippen treft u verderop in deze verantwoording aan. 

Stap 3 
Het feitelijke gebruik van voorzieningen in het jaar voorafgaand aan het peilmoment van de 
BRP wordt op huishoudniveau vastgesteld. Indien één persoon binnen het huishouden gebruik 
heeft gemaakt van een bepaalde voorziening, wordt dit toegerekend naar het hele huishouden. 

Statistisch kader 
In tegenstelling tot wat gangbaar is bij sociaalwetenschappelijk onderzoek is dit rapport 
gebaseerd op gegevens van de totale bevolkingspopulatie. Dat betekent dat de vermelde 
aantallen en percentages niet getoetst hoeven te worden op statistische betrouwbaarheid en 
altijd de feitelijke situatie weergeven. 

Operationele definitie huishouden 
Het bepalen van het soort en type huishouden gebeurt aan de hand van gegevens uit de 
bevolkingsadministratie en wel op de volgende wijze: 

 indien één persoon op een adres woont, is duidelijk dat er sprake is van een 
alleenstaande; 

 personen op één adres waartussen geregistreerde ouder-kindrelaties of echtrelaties 
bestaan worden tot een gezamenlijk huishouden gerekend; 

 indien er één meerderjarige op een adres woont met een ouder-kindrelatie tellen we 
een eenoudergezin; 

 indien er meer meerderjarige op een adres wonen waarbij één meerderjarige ouder is 
en er een ouder-kindrelatie bestaat met de andere meerderjarige (en/of minderjarige) 
tellen we een eenoudergezin;  

 als er vier of meer meerderjarigen op een adres wonen, gaan we ervan uit dat er 
meerdere huishoudens op dit adres gevestigd zijn; 

 indien er drie meerderjarigen zonder echtrelatie op één adres wonen, kijken we naar de 
gemiddelde leeftijd. Ligt die onder de 27 jaar dan rekenen we iedere persoon als een 
afzonderlijk (studenten)huishouden. Ligt deze boven de 27 jaar dan tellen we één 
meerpersoonshuishouden. 

 als er minimaal 20 personen op een gezamenlijk adres wonen, registreren we een 
institutioneel huishouden, tenzij de gemiddelde leeftijd van alle bewoners hoger is dan 
de AOW-leeftijd. Iedere bewoner wordt dan als afzonderlijk huishouden meegeteld 
(gehuwden tellen als één huishouden). 
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Zelfstandig huishouden 
Een zelfstandig huishouden bestaat uit een of meer personen die alleen of samen in een 
woonruimte gehuisvest zijn en zelf in hun dagelijkse levensbehoeften voorzien. 

Institutioneel huishouden 
Tot de institutionele huishoudens behoren adressen met minimaal 20 personen, waarbij de 
gemiddelde leeftijd jonger is dan de AOW-leeftijd. Hiertoe behoren bijvoorbeeld opvangcentra, 
penitentiaire inrichtingen, kindertehuizen en internaten. 
In de bevolkingsoverzichten in deze rapportage zijn deze personen meegeteld. In de 
hoofdstukken waar de inkomensverdeling in termen van huishoudens wordt besproken blijven 
zij buiten beschouwing. 

Besteedbaar inkomen (CBS) 
Besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies sociale zekerheid en 
andere betaalde overdrachten (zoals alimentatie) en de loon-, inkomsten- en 
vermogensbelasting. Het bruto-inkomen omvat winst uit onderneming, bruto-inkomsten uit 
arbeid, inkomsten uit vermogen en bruto ontvangen overdrachten (zoals AOW, Anw, WAO/WIA, 
studiefinanciering, kinderbijslag en huursubsidie). 

Inkomensbron 
In dit onderzoek worden de termen Participatiewet, AOW en ‘ander’ inkomen gebruikt. Voor de 
bijstandsgerechtigden is de inkomensbron direct vast te stellen. De AOW-inkomensgrondslag is 
bepaald op basis van de leeftijd van de huishoudoudste. De AOW-gerechtigde huishoudens die 
tevens een aanvullende bijstandsuitkering ontvangen rekenen we eveneens tot deze categorie. 
Alle overige inkomens zijn vervolgens onder de noemer ‘ander’ inkomen gebracht. 
 
Wanneer het inkomen van een huishouden alleen bestaat uit AOW dan wordt het huishouden 
tot de minimapopulatie gerekend.  

Berekening van de duur van het minimuminkomen 
De duur van de periode waarin een huishouden op het minimuminkomen leeft, wordt berekend 
aan de hand van een combinatie van gegevens uit verschillende bronnen. Een sluitende 
definiëring in termen van een volledig onafgebroken periode is niet altijd mogelijk. Indien de 
periode tussen het gebruik van de ene regeling en de andere maximaal 30 dagen is, wordt dit 
daarom toch als aaneengesloten periode gezien.  

Wettelijk sociaal minimum  
Het wettelijk sociaal minimum is de actuele bijstandsnorm voor het betreffende huishoudtype. 
Deze normbedragen worden halfjaarlijks vastgesteld. Voor AOW-huishoudens is de netto AOW-
uitkering het normbedrag voor het wettelijke sociale minimum. 

Herkomst (CBS) 
Voor bepaling van herkomst wordt gekeken naar het geboorteland van de ouder(s). Iemand met 
een migratieachtergrond is iemand waarvan minimaal een van de ouders in het buitenland is 
geboren. Inwoners afkomstig uit Europa, Noord-Amerika, Australië, Japan en Indonesië worden 
als mensen met een westerse migratieachtergrond gezien. Andere landen worden gezien als 
niet-westers. 
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Bijlage 2. Bevolkingskarakteristieken 

In deze bijlage staat een aantal kenmerken van de bevolkingspopulatie, op 31 december 
van het desbetreffende jaar. 

Alle huishoudens 
Onderstaande tabel geeft het aantal inwoners en huishoudens weer. 
 
Tabel B2.1 Aantal huishoudens en inwoners Ridderkerk10 

Categorie 2016 2017 2018 
Aantal huishoudens 20.682 20.923 20.987 
Aantal personen 45.393 45.780 46.168 
Gemiddelde huishoudgrootte 2,2 2,2 2,2 

 

Kenmerken 

Tabel B2.2 Kenmerken alle huishoudens 2016, 2017 en 2018 

Categorie 
     2016  

% 

2017 

% 

2018 

Aantal                % 

Huishoudtype     
Alleenstaand 34% 34% 7.135 34% 
Eenoudergezin 3% 4% 753 4% 
Meerpers zonder kinderen 44% 43% 9.046 43% 
Meerpers met kinderen 19% 19% 4.053 19% 
Totaal 100% 100% 20.987 100% 
     
Leeftijdscategorie      
Tot 27 jaar 3% 3% 542 3% 
27 tot 45 jaar  22% 23% 4.806 23% 
45 tot AOW-leeftijd 37% 38% 8.039 38% 
AOW-leeftijd 38% 36% 7.600 36% 
Totaal 100% 100% 20.987 100% 
     
Herkomst     
Nederlandse achtergrond 82% 81% 16.810 80% 
Westerse migratieachtergrond 10% 10% 2.107 10% 
Niet-westerse 
migratieachtergrond 

8% 9% 2.070 10% 

Totaal 100% 100% 20.987 100% 
     
Wijk     
Het Zand 6,3% 6,4% 1.348 6% 
Rijsoord 5,9% 5,8% 1.218 6% 
Centrum 10,7% 11,3% 2.236 11% 
Bolnes 17,9% 17,9% 3.765 18% 
Drievliet 17,7% 17,3% 3.610 17% 
West 8,8% 8,7% 1.825 9% 
Slikkerveer 18,2% 18,1% 3.930 19% 
Oost 13,1% 13,1% 2.773 13% 
Oostendam 1,1% 1,1% 240 1% 
Donkersloot 0,2% 0,2% 40 0% 
Totaal 100% 100% 20.987 100% 

 

                                                      
10 Alle gegevens in de tabellen in deze monitor zijn gebaseerd op gemeentelijke registratiegegevens, tenzij 
anders aangegeven. Landelijke cijfers zijn afkomstig van het CBS. 
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Bijlage 3. Kenmerken kinderen 

In deze bijlage staat een aantal kenmerken van de kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar 
in de gemeente Ridderkerk.  

Kenmerken  
 
Tabel B3.1 Kenmerken alle kinderen 2016, 2017 en 2018 

Categorie 
     2016 

% 

2017 

% 

2018 

Aantal     Aandeel 

Huishoudtype     
Eenoudergezin 13% 14% 1.220 14% 
Meerpers met kinderen 87% 86% 7.249 86% 
Totaal 100% 100% 8.469 100% 
     
Leeftijdscategorie     
Tot 4 jaar 21% 22% 1.876 22% 
4 tot 12 jaar  44% 44% 3.737 44% 
12 tot 18 jaar 35% 34% 2.856 34% 
Totaal 100% 100% 8.469 100% 
     
Herkomst     
Nederlandse achtergrond 77% 76% 6.363 75% 
Westerse migratieachtergrond 6% 6% 480 6% 
Niet-westerse 
migratieachtergrond 

17% 18% 1.626 19% 

Totaal 100% 100% 8.469 100% 
     
Woonwijk     
Het Zand 7% 7% 542 6% 
Rijsoord 7% 7% 595 7% 
Centrum 10% 10% 837 10% 
Bolnes 16% 16% 1.316 15% 
Drievliet 16% 16% 1.420 17% 
West 6% 6% 493 6% 
Slikkerveer 22% 22% 1.859 22% 
Oost 14% 14% 1.236 15% 
Oostendam 2% 2% 150 2% 
Donkersloot 0% 0% 21 0% 
Totaal 100% 100% 8.469 100% 
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Bijlage 4. Kenmerken minima tot 100% Wsm 

In deze bijlage geven we kenmerken weer van minimahuishoudens met een inkomen tot 
100 procent Wsm die de gemeente in beeld heeft.  

Tabel B4.1 Aantal huishoudens en inwoners Ridderkerk 

Inkomenspercentage 
t.o.v. Wsm 

2016 
Aantal              % 

2017 
Aantal              % 

2018 
Aantal              % 

Tot 100%  1.142 5,5% 1.131 5,4% 1.059 5,0% 
       
Overig 19.540 94,5% 19.792 94,6% 19.928 95,0% 
Totaal 20.682 100% 20.923 100% 20.987 100% 

 

Kenmerken 

Tabel B4.1 Kenmerken minima tot 100% Wsm 2016, 2017 en 2018 

Categorie 2016 2017 2018 
   Aantal % 
Inkomensbron     
Participatiewet 63% 69% 769 72% 
AOW 17% 15% 113 11% 
Overig inkomen 20% 16% 177 17% 
Totaal 100% 100% 1.059 100% 
     
Huishoudtype     
Alleenstaand 48% 50% 493 47% 
Eenoudergezin 16% 16% 185 17% 
Meerpers zonder kinderen 22% 20% 211 20% 
Meerpers met kinderen 14% 14% 170 16% 
Totaal 100% 100% 1.059 100% 
     
Leeftijdscategorie      
Tot 27 jaar 6% 7% 70 6% 
27 tot 45 jaar  32% 32% 347 33% 
45 tot AOW-leeftijd 46% 47% 529 50% 
AOW-leeftijd 16% 14% 113 11% 
Totaal 100% 100% 1.059 100% 
     
Herkomst     
Nederlandse achtergrond 48% 46% 441 42% 
Westerse migratieachtergrond 12% 11% 115 11% 
Niet-westerse 
migratieachtergrond 

40% 43% 503 47% 

Totaal 100% 100% 1.059 100% 
     
Woonwijk     
Het Zand 2% 2% 16 2% 
Centrum 22% 21% 215 20% 
Bolnes 21% 21% 226 21% 
Drievliet 14% 14% 157 15% 
West 7% 7% 77 7% 
Slikkerveer 16% 16% 172 16% 
Oost 15% 17% 178 17% 
Rijsoord, Oostendam en 
Donkersloot 

3% 2% 18 2% 

Totaal 100% 100% 1.059 100% 
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Bijlage 5. Afkortingen 

Tabel B5.1 Afkortingenlijst 

Afkorting  
AOW Algemene Ouderdomswet 
BRP Basisregistratie Personen 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CPB Centraal Planbureau 
SHV Schuldhulpverlening 
VT Vakantietoeslag  
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 
Wsm Wettelijk sociaal minimum 
WSNP Wet schuldsanering natuurlijke personen 
WW Werkloosheidswet 
ZZP Zelfstandige zonder personeel 
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