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Hierbij ontvangt u de Armoedemonitor 2018 en de Inkomenseffectrapportage 2019 die jaarlijks door het 
onderzoeksbureau Kwiz worden opgesteld. De armoedemonitor geeft veel informatie over het bereik van 
de minimaregelingen en de omvang van de doelgroep. De inkomenseffectrapportage laat zien wat 
landelijke en gemeentelijke regelingen doen met het inkomen in verschillende gezinssituaties. 

Armoedemonitor en Ridderkerk 
Hieronder zijn een aantal opvallende zaken uit de Armoedemonitor gezet. 

Het aantal huishoudens met een laag inkomen is licht gedaald in Ridderkerk en komt over 2018 
uit op 6,9% en is daarmee iets hoger dan vergelijkbare gemeenten (5%). 
Het aantal kinderen in een gezin met een laag inkomen is gestegen van 10,8% naar 11,5% van 
alle kinderen in Ridderkerk. 
Er zijn veel minima die langdurig (3 jaar of langer) een laag inkomen hebben, namelijk 64% van 
alle minima. Dit percentage is gelijk gebleven met 2017. 
Het aantal minimakinderen met een indicatie voor jeugdzorg is stabiel gebleven ten opzichte van 
2017. Het totaal aantal kinderen met een indicatie is gestegen. Dit is bij meerdere gemeenten 
een punt van zorg. 

Bereik minimaregelingen 
Het onderdeel Meedoen heeft een hoog bereik. In vergelijkbare gemeenten is het bereik van een 
vergelijkbare regeling vaak lager. Het automatisch toesturen van de Ridderkerkpas aan 
bijstandsgerechtigden en de inzet op de communicatie en van partners helpt hierbij enorm. 
Het aantal kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen is gestegen, het bereik van deze regeling is ook 
hoog. Door de stijging van het gebruik van de meeste regelingen heeft de gemeente meer minima in 
beeld gekregen en belangrijker nog is de financiële kwetsbaarheid van deze minima licht gedaald . 
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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 het gemiddelde 
gebruik 2,4 regelingen, en het gemiddelde gebruik van alle regelingen (door gezinnen) is 3 regelingen. 

Meerpersoonshuishoudens met kinderen, bijstandsgerechtigden en minima met een niet-westerse 
migratieachtergrond maken gemiddeld van meer regelingen gebruik dan minima met andere kenmerken. 

Over deze positieve cijfers kunnen we tevreden zijn omdat we op deze manier als lokale overheid een 
kwetsbare doelgroep beter kunnen ondersteunen. Tegelijkertijd kan het altijd nog beter en daar gaan we 
ons de komende periode dan ook op richten. 

Hieronder is in de tabel te zien wat de resultaten zijn van het bereik van de gemeentelijke 
minimaregelingen in vergelijking met Barendrecht, Albrandswaard en de landelijke cijfers. 

Tabel bereik regelingen gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en het gemiddelde bij 
andere gemeenten 

Kvlli jtscheldiinq 82% 78% 85% 70 à 75% 
Bijzondere bijstand 31% 2n··ó 32% 25 à 30% 
Individuele inkomenstoeslag 58% 42% 50% 55 à 60% 
Collectieve zorgverzekering 41% 57% 35% 30 à 35% 
l\.'leedoen: volwassenen 84% 33% 36% 35 à 40% 
( Ridderkerkpas) 
Meedoen: Kïndpakket 87% 64% 67% 50 à 55% 
Meedoen: schoolkosten 30% 37% 39% 40 à 45% 

Cijfers minimakinderen en jeugdhulp 
Van alle minimakinderen heeft 1 O 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. 

Bevolkingskenmerken 
In Ridderkerk is het aantal AOW-gerechtigden met een laag inkomen gedaald van 14% naar 11%. De 
grootste groep minima hebben een leeftijd van 45 tot de AOW-leeftijd (50%). Bij de verschillende 
huishoudtypen is de groep 'alleenstaanden' (47%) het hoogst. 

Inkomenseffectrapportage en Ridderkerk 
Het bedrag dat minima aan toeslagen van het Rijk kunnen ontvangen is veel hoger dan het bedrag dat ze 
aan lokale minimaregelingen kunnen ontvangen. Financieel gezien is de invloed van de gemeente 
daarom kleiner dan van het Rijk. Het bedrag aan mogelijke landelijke toeslagen neemt geleidelijk af bij 
een hoger inkomen. 

De lokale minimaregelingen, zoals bijvoorbeeld Meedoen en bijzondere bijstand, kennen een specifieke 
inkomensgrens. Het recht op de meeste minimaregelingen vervalt bij een inkomen boven 11 O procent 
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van het Wettelijk Sociaal minimum (hierna afgekort als Wsm). Het Wsm is gelijk aan de bijstandsnorm. 
De bijstandsnorm voor een echtpaar is per 1 juli 2019 € 1.398,43 p.m. (excl. 5% vakantietoeslag). 

De gemeentelijke minimaregelingen zorgen er voor dat huishoudens (meer) ruimte overhouden voor het 
doen van vrije bestedingen. Per huishoudtype en inkomen verschilt het bedrag dat ze overhouden wel 
aanzienlijk. Paren (zonder kinderen en met kinderen) met een bijstandsuitkering hebben zonder 
gemeentelijke bijdrage het laagste bedrag over voor vrije bestedingen. 

Werken loont meestal 
Belangrijke informatie voor de gemeente is of werken loont bij het huidig aanbod van minimaregelingen. 
Dat blijkt zo te zijn in de meeste gevallen: wanneer huishoudens vanuit de bijstand gaan werken tegen 
een loon gelijk aan 110, 120, 130 of 140 procent Wsm, gaan de meeste minima er in totaal inkomen op 
vooruit. Maar niet evenredig. Landelijke toeslagen lopen terug en het recht op gemeentelijke 
minimaregelingen vervalt. Het totaal inkomen bestaat uit netto-inkomen, vakantietoeslag, gemeentelijke 
regelingen en landelijke toeslagen van de belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag 
en kindgebonden budget). 

Uitzondering zijn paren met kinderen. Zij gaan er niet op vooruit als zij een loon verdienen dat gelijk is 
aan 120 of 140 procent van het Wsm. Zij gaan er 1 % op achteruit ten opzichte van de bijstand. Dit komt 
doordat de landelijke toeslagen bij paren sneller teruglopen en zij relatief het meest verliezen aan 
gemeentelijke regelingen. Voor paren zonder kinderen geldt dat zij een hoger totaal inkomen hebben bij 
een loon gelijk aan 130 procent Wsm dan bij een loon gelijk aan 140 procent Wsm. Al gaan zij er in alle 
situaties nog wel op vooruit in vergelijking met de bijstandssituatie. 

Alleenstaanden gaan er relatief het meest op vooruit bij werkaanvaarding vanuit de bijstand, maar ook 
een alleenstaande ouder ziet een inkomensgroei tegemoet wanneer de ouder gaat werken. 

Meer informatie over het bereik van de minimaregelingen en de omvang van de doelgroep kunt u vinden 
in de rapportages. 

wij de resultaten van de Armoedemonitor en de Inkom 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebbe 

ing aan u voorgelegd. Hierbij zullen 
rtage betrekken. 

dhr. H.W.J. Klaucke 
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