
                Aan Burgemeester en Wethouders 
      door tussenkomst van de voorzitter van de raad. 
 
 

 
Ridderkerk, 2 september 2014 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders (RvO, 
artikel 40) over de wachtlijst bij Vivenz 
 
 
Geacht college, 
 
Naar aanleiding van signalen van cliënten die aangemeld zijn voor algemeen 
maatschappelijkwerk/hulp na huiselijk geweld heeft de fractie van Echt voor Ridderkerk de 
volgende vragen. 
 
1. Bent u er van op de hoogte dat er op dit moment 20 cliënten op de wachtlijst van 
 Vivenz staan, waarvan de langst wachtende is aangemeld op 9 april 2014 zodat de 
 gemiddelde wachttijd voor een intake gesprek inmiddels 4 maanden bedraagt? 
 
2. Als er cliënten voor hulp na huiselijk geweld aangemeld worden die nog een intake gesprek 
 moeten hebben, heeft dit voorrang op de cliënten die op de wachtlijst staan, zodat de 
 wachttijd toeneemt. Deelt u de mening van de fractie van Echt voor Ridderkerk  dat dit een 
 ongewenste situatie is? 
 
3. Door het korten van de subsidie aan Vivens is er dit jaar 1 fte minder beschikbaar wat 
 mede de oorzaak is van de toename van de wachttijd. Bent u van mening dat dit een 
 ongewenst effect is van de korting en bent u voornemens voorstellen te doen deze korting 
 terug te draaien, eventueel met terugwerkende kracht. 
 
4. Deelt u de mening van de fractie Echt voor Ridderkerk dat er met spoed  maatregelen 
 genomen moeten worden om de ongewenste wachtlijst op te heffen om aan de zorgplicht 
 van de gemeente aan de burgers te kunnen voldoen. Welke acties zult u op korte termijn 
 nemen. 
 
5. Bent u er van op de hoogte dat er inmiddels 2/3 van het budget voor 2014 ten behoeve van 
 gezins coaching is ingezet, wat er in kan resulteren dat er over 1 a 1,5 maand deze zorg 
 niet meer geboden kan worden. Deelt u de mening van de fractie van Echt voor  Ridderkerk 
 dat ook hier extra aandacht aan besteed moet worden om te voorkomen dat deze zorg  niet 
 meer aan de burgers van Ridderkerk geboden kan worden. 
 
6. De fractie van Echt voor Ridderkerk verzoekt u per kwartaal een overzicht van de aantallen 
 op de wachtlijsten van Vivens te verstrekken via de commissie Samenleven zodat wij de 
 vinger  aan de pols kunnen houden. Bent u hiertoe bereid? 
 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoeken wij u, 
binnen 30 dagen, om schriftelijke beantwoording van deze vraag. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Frans Romeijn 
Petra van Nes – de Man 
Fractie Echt voor Ridderkerk (EVR) 


