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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2020; 
 
overwegende dat: 
 
a. het proces van herindicatie van de zorgverlening van cliënten met een stabiele chronische 

aandoening en/of handicap veel energie kan vragen en hen veel stress en onzekerheid kan 
geven; 

b. het proces onder andere als belastend kan worden ervaren omdat: 
1. veel papierwerk moet worden ingevuld (20 tot 25 blaadjes); 
2. vaak gebruik wordt gemaakt van formulieren met een nieuwe lay-out, waardoor het zoeken is 

waar wat moet worden ingevuld; 
3. het opstellen en afstemmen van nieuwe doelen bij een nieuwe indicatie veel energie en tijd 

kost;  
4. na het inleveren van de formulieren een verplicht keukentafelgesprek volgt wat tijd en energie 

kost en zelden iets nieuws of extra’s brengt; 
c. van iemand met een niet veranderde handicap in veel gevallen de zelfredzaamheid niet veel zal 

verbeteren; 
 
is van mening dat het proces tot herindicatie van de zorgverlening zo min mogelijk belastend moet zijn 
voor cliënten en hun eventuele mantelzorgers; 
 
verzoekt het college: 
1. na te gaan hoe het proces tot herindicatie vereenvoudigd kan worden, zodat dit minder belastend 

wordt; 
2. daarbij ook te betrekken: 

a. de mogelijkheid om de duur van de onder de bevoegdheid van de gemeente vallende 
indicaties te verlengen; 

b. de mogelijkheid om voor cliënten met een stabiele chronische aandoening en/of handicap de 
duur vast te stellen op ‘voor onbepaalde tijd’ of ‘voor een duur met stilzwijgende verlenging’; 

3. de raad van de resultaten en de (on-)mogelijkheden op de hoogte te stellen vóór het vaststellen 
van het integraal beleidskader Sociaal Domein (gepland december 2020); 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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