
RIDDERKERK

Gemeenteraad van Ridderkerk
p/a griffie

Uw brief van:
Uw kenmerk:

Bijlage(n): 4

Ons kenmerk:
Contact:

455502
Mw. S. Zoek
Mw. A. van der Plaat

Doorkiesnummer +31 180451569
E-mailadres: a.v.d.plaat@bar-organisatie.nl
Datum: 9 september 2022

Betreft: Evaluatie minimabeleid en schuldhulpverlening 2021

Geachte raadsleden

HierbIj ontvangt u de Evaluatie Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2021. Deze evaluatIe geeft weer
wat er in 2021 bereikt is op deze onderdelen en welke bijzonderheden zich voordeden. Via deze brief
willen wij u hierover informeren

Het jaar 2021 is net als 2020 een bijzonder jaar geweest waarin de gevolgen van corona een belangrijke
rol speelden. Naast het uitvoeren van diverse tijdelijke regelingen voor zelfstandigen (Tozo) en voor de
vaste lasten (Tonk), was het goed merkbaar dat sociale activiteiten zeer beperkt waren. De tijdelijke
regelingen die veel ondernemers hebben gesteund waren blijkbaar toereikend. Winkels waren soms
dicht, sportclubs en scholen waren tIjdelijk dicht en zwemlessen werden uitgesteld. De gevolgen zijn ook
zichtbaar in de regeling Meedoen; het gebruik was zeer laag. Het contact met de inwoners moest veelal
digitaal of telefonisch plaatsvinden

Op het gebied van de vroegsignalering zien we in 2021 ten opzichte van 2020 geen ander beeld. Ten
aanzien van de aanmeldingen zien we ten opzichte van 2020 een stijging; het aantal vragen over
problematische schulden is licht gedaald ten opzichte van 2020,

De verwachte stijging van het aantal hulpvragen is uitgebleven. Desondanks was 2021 een onrustig jaar
waarbij de gevolgen van de kinderopvangtoeslagaffaire in volle omvang zichtbaar waren. De
minimaregelingen zijn coulant toegepast daar waar het nodig was. Vanuit schuldhulpverlening hebben we
voor de gedupeerden schulden gesaneerd waarna regelingen werden afgesloten
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Ook al was 2021 een jaar met lage uitgaven op het minimabeleid en was er geen sprake van een
substantiële toename van problematische schulden, blijft de verwachting dat er een groep inwoners met
problemen gaat komen als alle steunmaatregelingen stoppen en achterstallige vorderingen weer geïnd
gaan worden. Ook verwachten we door alle prijsstijgingen, dat een steeds grotere groep in de financiële
problemen gaat komen

In de bijgaande rapporten kunt u informatie lezen over het bereik van de verschillende onderdelen van
het minimabeleid en informatie over de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening
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