
Artikel 41 vragen over aanpassingen uitvoering Participatiewet 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 41) 

Datum 

27-06-2022 

Onderwerp 

Aanpassingen uitvoering Participatiewet 

Vragensteller 

Arianne Ripmeester, PvdA-GroenLinks Ridderkerk 

Inleiding 

Het Centraal Planbureau (CPB) stelt dat door de flink stijgende prijzen voor energie en 

boodschappen 1,2 miljoen huishoudens onder het bestaansminimum komen. Dat is een op de zes 

huishoudens. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) meldt dat 2,5 miljoen 

huishoudens steeds meer moeite hebben om hun huishoudboekje sluitend te krijgen, dat is zelfs 

een op de drie huishoudens. Inzetten op preventie, vroegsignalering, ruimhartig gebruik maken 

van de mogelijkheden die er zijn en effectieve werkwijze kunnen grotere problemen voorkomen 

In Ridderkerk zijn er 4600 huishoudens met betalingsachterstanden waarvan er 600 bekend zijn 

bij Plangroep. Er is zorg dat wanneer de huizenprijzen dalen veel huishoudens in een huis wonen 

dat ‘onder  water’ staat omdat het gekocht is in een overspannen woningmarkt. Deze  

huishoudens kunnen dan tegenslag moeilijk opvangen. . 

Het kabinet wil minder streng worden voor mensen in de bijstand. Zo moeten zij bijvoorbeeld 

giften kunnen ontvangen of voor een langere periode wat kunnen bijverdienen, zonder dat dit 

direct gevolgen heeft voor hun uitkering. Minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) wil op die 

manier de scherpe kantjes van de zogeheten Participatiewet afhalen. Maar ook wordt er gekeken 

naar bijvoorbeeld de Kostendelersnorm. 

Divosa is blij dat de minister onderkent dat de huidige Participatiewet niet doet wat hij zou moeten 

doen – een vangnet bieden voor mensen die zelf niet kunnen voorzien in hun levensonderhoud – 

en dat de huidige regels knellen. Divosa ziet de voorgestelde versoepelingen evenwel als eerste 

reparaties aan de wet. De reparaties bieden nog geen uitkomst voor inwoners waar het gaat om 

bestaanszekerheid bij dakloosheid, woningnood, mantelzorg en armoede en schulden. 

Vragen 

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen: 



1. Kunt u een overzicht geven van de wijzigingen die het kabinet overweegt? En de termijn 

waarop dit gerealiseerd zou moeten zijn?  

2. Veel gemeenten versoepelen vooruitlopend op de nieuwe regels hun lokale beleid en de 

uitvoering. Kunt u aangeven per punt genoemd in het antwoord op vraag 1 welke stappen 

Ridderkerk zal ondernemen vooruitlopend op de nieuwe regels? 

3. Het langdurig uitvallen van medewerkers kan ertoe leiden dat een afdeling onder druk komt 

te staan en daarmee ook de dienstverlening aan onze inwoners. Is de capaciteit op de 

afdeling Schulddienstverlening en bij de Klantmanagers Werk en inkomen op volle sterkte 

of zijn er medewerkers langdurig uitgevallen? Mochten medewerkers langdurig zijn 

uitgevallen, overweegt u dan om deze op korte termijn tijdelijk te vervangen? Graag uw 

antwoord toelichten.   

4. Kunt u aangeven of de huidige verwachtingen reden zijn om het Beleid ten aanzien 

Voorkomen Problematische Schulden aan te scherpen? Graag uw antwoord toelichten. 

Gelet op het bepaalde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om alle vragen 

afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 

Achtergrondinformatie 

 Kabinet versoepelt 'hardvochtig' bijstandsbeleid | Topics.nl 

 Bijstand moet simpeler en soepeler, vindt kabinet (binnenlandsbestuur.nl) 

 Participatiewet in balans: uitkomsten beleidsanalyse | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 

 

https://www.topics.nl/kabinet-versoepelt-hardvochtig-bijstandsbeleid-a17361459parool/4f8c085729b558966395f6fcd44d7c296632b528eacb3c720aeeb5146280f3dc/?referrerUserId=aff7208e-06bf-4f50-8081-3a88472d3fa7
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/schouten-wil-af-van-boete-op-compassie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/21/bijlage-rapport-participatiewet-in-balans
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