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Betreft: Beantwoording artikel 40 vragen 'Rapport niet-gebruik van de algemene bijstand”

Geachte heer Van der Duijn Schouten,

Op 2 september jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over het 'Rapport niet gebruik algemene bijstand’
van de inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder treft u onze
antwoorden aan op de door u gestelde vragen.

Vraag l
Hoe kijkt het college aan tegen het door de inspectie SZW uitgebrachte rapport in zijn algemeenheid en
specifiek voor de gemeente Ridderkerk?

Antwoord:

Wij hebben het rapport met interesse gelezen. De stand van zaken rondom het niet-gebruik in Ridderkerk
is onbekend. We gaan er echter vanuit dat dit ook in Ridderkerk zal voorkomen. Er zijn een aantal
specifieke groepen genoemd in het onderzoek die hoog scoren in het niet-gebruik. Hier willen wij nader
op ingaan voor de situatie in Ridderkerk:

Jongeren (70%); de Participatiewet heeft specifieke uitsluitingsgronden voor jongeren tot 27 jaar.
Als een jongere kan studeren of werken is er geen recht op bijstand. Alleen in individuele
bijzondere omstandigheden kan er bijstand worden verstrekt. Ouders hebben in principe een
wettelijke onderhoudsplicht tot 21 jaar. Deze groep is in Ridderkerk deels in beeld via de
registratie 'voortijdig schoolverlaten’ bij het Regionaal MeId- en Coördinatiepunt voortijdige
schoolverlaters (RMC/ Jonge Krijger). In Ridderkerk krijgt deze doelgroep speciale aandacht via
ingekochte projecten bij de Jonge Krijger.

Zelfstandigen (86%); een ondernemer kan de ene periode meer winst genereren dan de andere
periode. Een specifiek kenmerk van ondernemers is dat deze onzekerheid wordt geaccepteerd
en dat ervoor wordt gereserveerd . Als de inkomsten structureel minder zijn of als er persoonlijke
omstandigheden zijn, kan er een beroep worden gedaan op het Bbz2C)04. Voor deze
ondersteuning gelden weer aparte wettelijke voorwaarden zoals de levensvatbaarheid van een
bedrijf. De zelfstandigen weten sinds de tijdelijke corona-maatregelen de weg naar de gemeente
goed te vinden. Dit zien we bij de uitvoering van de tijdelijke Tozo regeling. Er zijn veel
ondernemers in beeld gekomen die ook gewezen zijn op andere mogelijke ondersteuning.
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De groep werkenden met (wisselende) inkomsten onder bijstandsniveau vinden het vaak lastig
om de juiste inkomensondersteuning aan te vragen. Zowel de regelingen bij de gemeente als de
landelijke regelingen zijn soms vrij complex en sluiten niet goed op elkaar aan. De burger kan
afzien van het aanvragen van aanvullende bijstand en toeslagen om fouten te voorkomen en
omdat het bij iedere wijziging veel werk is. Deze problematiek is bekend en kan alleen structureel
worden opgelost als de landelijke wetgeving versimpeld wordt. In afwachting van landelijke acties
is er in Ridderkerk individuele hulp mogelijk via de professionals, wijkteams, partners en
vrijwilligers

Vraag 2
Is bekend hoe hoog het niet-gebruik in Ridderkerk is en wat de oorzaken hiervan zijn? Zo niet bent u
voornemens hier onderzoek naar te laten doen?

Antwoord:
Het 'niet-gebruik’ in Ridderkerk is niet bekend. We bekijken de mogelijkheden om dit extern te laten
onderzoeken.

Vraag 3
Op welke wijze ziet het college mogelijkheden het niet-gebruik in Ridderkerk – dat er ongetwijfeld zal zijn
– terug te dringen?

Antwoord:
In Ridderkerk zijn er verschillende acties in het beleid opgenomen die tevens het 'niet-gebruik’ kunnen
tegengaan:

Er wordt extra ingezet op betalingsachterstanden via de vroegsignalering. Betalingsachterstanden
worden verstrekt aan de gemeente en de gemeente biedt vervolgens hulp aan. Ma deze weg
komen ook mensen in beeld die mogelijk recht hebben op een uitkering
In het door de raad vastgestelde 'Plan extra inzet voorkomen van problematische schulden
gemeente Ridderkerk 2021’ zijn acties opgenomen ter voorkoming van schulden en armoede die
tevens ook een positief bijeffect kunnen hebben op het opsporen van het niet-gebruik’ in
Ridderkerk
In het armoedebeleid is opgenomen dat we extra aandacht geven aan 'laaggeletterdheid’ en
mensen met een verstandelijke beperking. Het niet goed kunnen lezen of het niet begrijpen van
de wettelijke regels kan tot gevolg hebben dat een inwoner niet weet waar hij recht op heeft.
Er zijn verschillende partners, vrijwilligers en professionals in Ridderkerk die regelmatig contact
hebben met de doelgroep die mogelijk recht heeft op bijstand. Het niet-gebruik wordt
gesignaleerd en de inwoner wordt gewezen op de mogelijkheden en daarbij ook ondersteund.
De integrale aanpak via de wijkteams en andere interne afdelingen zoals participatie, Wmo,
jeugd en schuldhulp, zorgen voor meer signalering van eventueel niet-gebruik.
De sociaal raadslieden zijn kosteloos en laagdrempelig te bereiken, ook hier wordt eventueel
niet-gebruik gesignaleerd en de hulpvrager door verwezen.
We hebben in 2021 een nieuwe minimafolder laten ontwikkelen die in begrijpelijke taal is
geschreven. Via deze informatie hopen we het niet-gebruik tegen te gaan
In 2021 is de Nibud-krant huis aan huis verspreid, hierin wordt gewezen op mogelijke financiële
ondersteuning binnen de gemeente .
We gaan een digitale bijstandsaanvraag mogelijk maken. In het eerste halfjaar van 2022 wordt
hiermee gestart. Dit is een verbetering van de toegang tot bijstand en andere regelingen.
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Vraag 4
Het effectief terugdringen van Niet-gebruik leidt tot hogere uitgaven voor de gemeente. Welke
mogelijkheden ziet u tot dekking van de eventueel hiermee gemoeide kosten?

Antwoord :

Gemeenten proberen het aantal mensen in de bijstand zo laag mogelijk te houden om zo de financiële
balans te kunnen behouden. Enerzijds door goed te kijken bij de poort of er recht is en anderzijds door
mensen die een uitkering ontvangen aan het werk te helpen. Het Rijk stelt jaarlijks een macrobudget vast
dat volgens een vaste verdeelsystematiek onder de gemeenten wordt verdeeld. Dat budget is
ongeoormerkt: een gemeente mag een overschot vrij besteden, maar moet een tekort in beginsel ook zelf
opvangen. Gemeenten met grote tekorten kunnen een beroep doen op gedeeltelijke compensatie: de
vangnetuitkering. In Ridderkerk is er over het uitkeringsjaar 2018 voor het laatst een vangnetuitkering
aangevraagd. Over 2019 was de overschrijding van het Buigbudget te laag om een vangnetuitkering aan
te vragen. Over 2020 was er geen overschrijding van het Buigbudget.
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