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

 
Ridderkerk, 22 september 2014 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders (RvO, 
artikel 40) over de WMO indicaties via BAR-dichtbij. 
 
 
Geacht college, 
 
Naar aanleiding van het voorstel huishoudelijke hulp 2015 en verder, heeft de fractie van Echt voor 
Ridderkerk de volgende vragen. 
 
Bij de behandeling van het voorstel in de raad van 11-09- jl., heeft de wethouder aangegeven dat 
de nieuwe (her) indicaties afgehandeld zullen worden middels inschakeling van BAR-dichtbij als 
onafhankelijke organisatie. In de praktijk blijkt nu (een week na de raadsvergadering) dat dit 
gebeurd door een ambtenaar van de gemeente. Dit terwijl naar ons idee anders is toegezegd. 
 
1. Wie indiceert nu opnieuw, en waarom is die keuze gemaakt? 
 
2. Indien dit BAR-dichtbij zou zijn, wat is dan de reden dat de raad niet eerder betrokken c.q. 
 geïnformeerd is geweest over het besluit om de WMO (her)indicaties uit te besteden aan 
 BAR-dichtbij. 
 
De kosten voor het uitvoeren van de indicaties en de bemiddeling door BAR-dichtbij bedragen 
€ 1,00 per inwoner per jaar. Voor de gemeente Ridderkerk betekent dit € 45.000,- per jaar. In de 
raadsvergadering gaf de wethouder aan “dat dit een keuze is geweest”.  
 
3. Kunt u aangeven waarop deze keuze is gebaseerd. 
 
4. Komen de kosten van € 45.000,- per jaar voor het uitvoeren van de (her) indicaties en de 
 bemiddeling door BAR-dichtbij ten laste van het WMO budget?  
 
5. Is er een overeenkomst aangegaan met BAR-dichtbij? Zo ja, wat is de duur van deze 
 overeenkomst en onder welke voorwaarden? Gelden deze voorwaarden ook voor 
 Barendrecht en Albrandswaard? 
 
6. Welke rechtspersoon is BAR-dichtbij? 
 
7. Welke personen vormen de directie, en het bestuur van BAR-dichtbij. 
 
8. Bent u ervan op de hoogte dat BAR-dichtbij, onderdeel is van “Lekker Leven” welke 
 gelieerd is aan een ziektekosten verzekeraar en derhalve niet onafhankelijk is? 
 

 
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 
Fractie Echt voor Ridderkerk (EVR) 


