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            Burgerplatform Minima Ridderkerk (BMR)  

        In Ridderkerk klinkt elke stem           

                              In Ridderkerk wordt elke stem gehoord 

 

                           Ridderkerk, 31 juli 2017 

                    Beste leden van het Minimaplatform Ridderkerk, 

 

Op de laatst gehouden bijeenkomst van het Minima Platform hebben wij afgesproken dat we de eerstvolgende                        

bijeenkomst zullen gebruiken om na te denken over ons zijn en bestaan van het Minimaplatform. 

Om ons daarin te helpen had ik beloofd om een documentje op te stellen dat als onderlegger voor de besprekingen 

gebruikt wordt.  

 

 wat doen we nu eigenlijk in het burgerplatform en waarom? Visie, doelstelling(en) 

 hoe doen we dat? Vertegenwoordigen we eigenlijk wel alle minima?  

 waar en hoe zouden we platform willen versterken? (kwantitatief, maar ook kwalitatief). 

 taken, rollen en verantwoordelijkheden deelnemers platform.   

 wat willen we in 2017/2018 bereiken c.q. bereikt hebben? En wie of wat hebben we dan nodig? 

 

Ik stel voor om tijdens het eerstvolgende overleg alléén dit onderwerp op de agenda te zetten zodat wij hieraan                

voldoende tijd kunnen besteden en we aan het einde van dat overleg een gezamenlijk vertrekpunt hebben v.w.b.  

- Doel 

- Doelgroepen 

- Vertegenwoordiging van de doelgroepen 

- Samenstelling platform 

- Aandachtspunten 2017/2018 

Wat mij betreft vragen wij die avond ook een aantal belangrijke betrokkenen aan te schuiven bij het overleg om met ons 

te verrijken: m.n, Ada van der Plaat, Esther Jonker. Misschien kan Shanna hen eens polsen?  

 

Hartelijke groet, 

Martin Verhoeve 

 

Onderliggende documenten: (niet meegestuurd, wel in jullie bezit) 

 Participatieverordening Sociaal Domein Ridderkerk 2016 

 Participatie in Ridderkerk (procesdocument) 

 Convenant Burgerplatform Minima (getekend 14.10.2016) 

 Armoedemonitor Ridderkerk 2016  
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Participatieverordening Sociaal Domein Ridderkerk 2016 

SAMENVATTING VERORDENING (schematisch) 

 

         

 

         Organiseert 

                                    inspireren                                        Faciliteert                       inspireren 

                                                     informeren                                                                                        informeren 

                

 

 

Maatschappelijk Burgerlijk Platform Ridderkerk    Burgerplatform voor de Minima Ridderkerk 

                                              (MBR)             (BMR)  

 

 

                           Burgerplatform  

                                              Minima 

                        Ridderkerk 

 

 

 

         

 

  

              Sociaal Domein (exclusief armoedebeleid)                                       Armoedebeleid/Schuldhulpverlening 

 
 Gevraagd advies beleidskaders gemeenteraad                               *  Gevraagd advies beleidskaders gemeenteraad                                 

 Ongevraagd advies realisering beleid                                                     *  Ongevraagd advies realisering beleid 

 Signalen vanuit de samenleving vertalen                                                            *  Signalen vanuit de samenleving vertalen 

 Niet bevoegd advies bij klachten individuele cliënten                                            *  Niet bevoegd advies bij klachten individuele cliënten 

 Gevraagd/ongevraagd informeren gemeenteraad                                                  * Belangen doelgroep als geheel en niet van organisatie(s) 

Belangen doelgroep en niet van organisatie(s)                                     *  Gevraagd/ongevraagd informeren gemeenteraad                                   

 

          

                           

              Doelen, taken en verantwoordelijkheden                                   Doelen, taken en verantwoordelijkheden  

 
  

                                       

 

 

   

 

                                    Vastgelegd in Convenant                                                                     Vastgelegd in Convenant 

                      Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk                                         Burgerplatform Minima Ridderkerk 
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            Burgerplatform Minima Ridderkerk (BMR) 

In Ridderkerk klinkt elke stem 

                            In Ridderkerk wordt elke stem gehoord  

Wat is armoede? (Sociaal Plan Bureau) 

Er is sprake van armoede wanneer iemand gedurende een langere tijd niet de middelen heeft om te kunnen beschikken over de 

goederen en voorzieningen die in zijn samenleving als minimaal noodzakelijk gelden. 

Het SCP ziet armoede als een absoluut tekort, dat objectief kan worden bepaald op basis van de beschikbare middelen. Dit wordt 

hieronder nader toegelicht.  

Een absoluut tekort 

Armoede is absoluut wanneer mensen niet in staat zijn met hun inkomen een minimale levensstandaard te behalen. Er is 

onvoldoende geld voor bijvoorbeeld voeding, een goede woning of kleding. In ontwikkelingslanden gaat het om een 

levensstandaard waaronder het fysieke bestaan wordt bedreigd; in Nederland en andere westerse samenlevingen ligt die grens 

gewoonlijk hoger. De absolute definitie van armoede kijkt alleen naar de eigen situatie van mensen. Of iemand als ‘arm’ telt hangt 

alleen af van zijn eigen budget. Er vindt geen vergelijking plaats met het inkomen van een bepaalde referentiegroep.  

Objectieve benadering 

‘Objectief’ betekent dat de hoogte van de armoedegrens niet afhangt van de manier waarop mensen hun situatie ervaren. De norm 

is ‘extern’ gedefinieerd, door wetenschappers en budgetdeskundigen. Het SCP baseert zijn armoedegrens op een lijst met minimaal 

noodzakelijke goederen en voorzieningen. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft die lijst samengesteld op 

grond van wetenschappelijk onderzoek en meningen van deskundigen. De prijzen van de goederen en voorzieningen geven samen 

het budget dat minimaal noodzakelijk is om in het levensonderhoud te voorzien.  

Beschikbare middelen als maatstaf 

Armoede is een kwestie van te weinig financiële mogelijkheden om de minimaal noodzakelijke goederen en voorzieningen te 

bekostigen. Er is bijvoorbeeld sprake van armoede wanneer iemand onvoldoende inkomen heeft voor voeding of een goede 

woning. Het maakt niet uit of hij de goederen en voorzieningen ook daadwerkelijk bezit. Als een persoon wel de middelen heeft, 

maar ervoor kiest het geld aan andere zaken te besteden, is er geen sprake van armoede.  

Armoede als contextueel verschijnsel 

Wanneer is iemand arm? Volgens de definitie hangt dat af van wat er in de eigen samenleving op een gegeven moment als minimaal 

noodzakelijk geldt. Dit betekent dat armoede in Nederland niet te vergelijken is met armoede in landen waar hongersnood en 

droogte heersen. Ook is armoede in het Nederland van nu heel wat anders dan armoede in het Nederland van net na de Tweede 

Wereldoorlog. De huidige maatschappij verschilt nu eenmaal van die van zeventig jaar geleden. Toen golden er heel andere normen 

voor wat minimaal noodzakelijke uitgaven zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.nibud.nl/
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            Burgerplatform Minima Ridderkerk (BMR) 
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                            In Ridderkerk wordt elke stem gehoord 

 

Doelgroep Burgerplatform Minima Ridderkerk 
 

4.2. Schatting minimahuishoudens per inkomensgrens 

Dit zijn minima met een vermogen binnen de grenzen van de Participatiewet. 

 

Tabel 4.2.1 Schatting minima tot 130 procent Wsm 

 

                                                Inkomen                                   Aantal huishoudens 

Tot 100 procent Wsm       1.142  1.142 

Tot 110 procent Wsm          160  1.302   

Tot 120 procent Wsm        178  1.480 

Tot 130 procent Wsm          154  1.625 

 

 

          Inkomen tot 110%  (pagina 8 monitor 2016) 

 

Type huishouding 2014 2015  2016 2016 Minima 

 

Alléénstaand 46% 48%  620 48% 9% 

Eénoudergezinnen 16% 15%  204 16% 30% 

Meer persoons zonder kinderen 22% 23%  291 22% 3% 

Meer persoons zonder kinderen  16% 14%  187 14%       5% 

Leeftijd 2014 2015  2016 2016 minima 

Tot 27 jaar 6% 6%        79 6% 15% 

27 tot 45 jaar 31% 30%  401 31% 9% 

45 tot 65 jaar 44% 44%  567 43% 7% 

65 jaar en ouder  19% 20%   255 20% 3% 

 

    Langdurige minima naar type huishouding  en leeftijd (pag. 11 monitor 2016) 

 

Type huishouding 2014  2015  2016 2016 Langdurig 

 

Alléénstaand 48%  48%  421 49% 68% 

Eénoudergezinnen 14%  15%  120 14% 59% 

Meer persoons zonder kinderen 22%  23%  202 24% 69% 

Meer persoons zonder kinderen  16%  14%  109 13% 58% 

        

Leeftijd 2014  2015  2016 2016 langdurig 

Tot 27 jaar 2%  2%        12 1% 15% 

27 tot 45 jaar 26%  26%  219 26% 55% 

45 tot 65 jaar 46%  44%  391 46% 69% 

65 jaar en ouder  26%  28%   230 27% 90% 
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 Schuld Hulpverlening (SHV) (pag. 24/25 monitor 2016) 

 

 

Schuldhulpverlening 

2014  2015  2016  

Tot 110% Wsm 167 48% 154 53% 119 50% 

Overige inkomens       178 52% 138 47% 120 50% 

Type huishouding SHV 2014  2015  2016 2016 

Tot 27 jaar 3%  3%        3%  

27 tot 45 jaar 43%  41%  39%  

45 tot 65 jaar 46%  47%  49%  

65 jaar en ouder 8%  9%  9%  

 

 

 

Overzicht en bereik regelingen minimabeleid 2016 (pag. 15/28 monitor 2016) 

                              

Instrumenten Financiële ondersteuning Inkomens Doelgroep 2016 Bereik 

Minimaregelingen grens huishoudens Ridderkerk 

Kwijtschelding 100% 1.142 63% 

Bijzondere bijstand 110% 1.302 37% 

Individuele inkomenstoeslag 110% 621 49% 

Collectieve zorgverzekering 130% 1.409 47% 

Maatschappelijk Participatiefonds 110% 1.302 16% 

Schoolgaande kinderen 110% 343 35% 

Regeling huishoudelijke ondersteuning 130% ??? ??? 

Ridderkerkpas 100% 723 82% 


