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 Betreft: Evaluatie Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2020 

 

Geachte raadsleden, 

 

Hierbij ontvangt u de Evaluatie Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2020. Deze evaluatie geeft weer 

wat er bereikt is in 2020 op deze onderwerpen. Via deze brief willen wij u hierover informeren.  

 

Grondslag van de evaluatie 

De grondslag voor deze evaluatie is het ‘Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening Ridderkerk 2020- 

2024’. Daarnaast zijn er verordeningen en beleidsregels die richting geven aan de uitvoering van het 

beleid.  

 

Een bijzonder jaar 

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest waarin corona een grote rol heeft gespeeld. Een jaar met 

veel onzekerheid voor inwoners die niet meer zeker waren van een inkomen, het bedrijf moesten sluiten, 

jongeren die niet meer naar school konden en thuisonderwijs moesten gaan volgen, etc.  

 

Inwoners konden aanspraak maken op de ondersteuningsregelingen vanuit het Rijk, denk aan de Tozo 

en Tonk. Sommige inwoners zijn ook geconfronteerd met de gevolgen van de 

Kinderopvangtoeslagenaffaire. Ook hebben we ondernemers een heroriënteringsgesprek aangeboden. 

Vorenstaande regelingen hebben wij in opdracht van het Rijk uitgevoerd. 

 

Doelstellingen van het beleid 

We hebben naar aanleiding van de coronacrisis veel aandacht gehad voor de eventuele gevolgen voor 

de inwoner en dus ook voor de dienstverlening. We hebben mondkapjes verstrekt en ondersteuning bij 

de aanschaf van producten aangeboden. Ook hebben we in kaart gebracht of organisaties, alsook onze 

eigen organisatie, voorbereid waren op meer vragen van hulpvragers. Lange tijd waren we in de 

veronderstelling dat het aantal hulpvragers significant zou stijgen. Tot op heden blijft deze stijging uit.  
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Naast de extra werkzaamheden ten gevolge van de coronacrisis, is er toch gewerkt aan de doelstellingen 

van het beleid. Zo is er een nieuwe verordening Meedoen van kracht geworden per 1 januari 2021 

waarbij de regeling op onderdelen is uitgebreid. Zo kan het tegoed op de pas door volwassenen ook 

worden gebruikt voor de kosten van een dierenarts en is er voor kinderen een zwemlesregeling aan 

toegevoegd. Er zijn meer aanbieders en scholen aangesloten op de Ridderkerkpas. Door de lockdown in 

2020, kon het tegoed niet besteed worden bij de winkels. Om die reden is eenmalig het restant tegoed op 

de passen doorgeschoven naar 2021.  

 

Voor wat betreft schuldhulpverlening, hebben we aandacht gehad voor de aansluiting van het wijkteam 

op schuldhulpverlening en vice versa. De preventie-activiteiten uitgevoerd door MoneyWays van 

Diversion en MoneyMaker van Jonge Krijger hebben doorgang gevonden.  

 

We hebben o.a. onderzocht op welke wijze de schuldhulpverlening verbeterd kan worden, waaronder op 

het gebied van vroegsignalering. We sluiten dan ook aan in 2021 bij het Landelijk Convenant 

Vroegsignalering Schulden. 

 

De overeenkomsten met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) hebben we nader vorm gegeven; 

deze zijn in 2021 bekrachtigd. Niet langer is enkel Bbz de toegang voor schuldhulpverlening voor 

ondernemers. Ook ondernemers die niet voldoen aan de Bbz-voorwaarden, kunnen voor 

schuldhulpverlening in aanmerking komen. RBZ werkt samen met Zuidweg en Partners. 

 

Cijfers bereik regelingen 

In de bijlagen bij de evaluatie is een samenvatting te lezen van de armoedemonitor. De armoedemonitor 

is een online monitor geworden zodat er nu een samenvatting is gemaakt van de belangrijkste resultaten. 

De resultaten van de zorgverzekering voor minima zijn ook in de bijlage te zien. Steeds meer mensen 

sluiten zich aan bij deze collectiviteit en waarderen het aanbod in de aanvullende verzekering en 

ontzorgen rondom het wettelijk eigen risico. Ook worden er inwoners met een schuldtraject geholpen die 

door de schulden niet kunnen overstappen naar onze collectiviteit. Deze inwoners kunnen dan een losse 

aanvullende verzekering krijgen bij DSW als wordt voldaan aan de betalingsvoorwaarden. De stijgende 

uitgaven op dit onderdeel laat zien dat de behoefte aan deze minimaregeling groot is. 

 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris de burgemeester, 
 
 
 
 
 

 
 
 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
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