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Vragen en antwoorden 

Vraag 1  

Kunt u puntsgewijs reageren op de input van Stichting Integratie Ridderkerk (voorheen het 

Vluchtelingenplatform) in bijgevoegde brief, die naar de fractievoorzitters is gestuurd op 29 

september?  

Waren zij betrokken bij het participatieproces? Waarom wel of niet? 

Antwoord  

Gelijktijdig met de bespreking van deze conceptnota in uw raadscommissie, ligt deze voor 

inspraak voor bij verschillende partners, waaronder de door u genoemde stichting. Op de input 

van de Stichting Integratie Ridderkerk zullen wij -evenals op de input van andere partners-  over 

enkele weken reageren. De input die wij ontvangen van onze partners en de wijze waarop wij 

deze input verwerken in de volgende versie van de nota, zal in een separate reactienota verwerkt 

worden tezamen met de ontwerpversie van de nota aan de gemeenteraad zal worden 

aangeboden. Zodoende krijgt de gemeenteraad inzicht in de aandachtspunten die in de 

inspraakronde naar voren zijn gekomen en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan.   

De Stichting Integratie Ridderkerk (destijds Platform Participatie Ridderkerk) is destijds een van de 

vele genodigden geweest voor de informele bijeenkomst die wij op 18 februari jl. hebben 

georganiseerd voor de doelgroepen in Ridderkerk om informatie op te halen voor deze 

conceptnota.   



Vraag 2 

Veel cijfers of kengetallen die genoemd worden zijn nogal gedateerd zoals het 

werkloosheidspercentage uit 2018 of andere cijfers zelfs uit 2013. Er zijn meer recente cijfers 

beschikbaar.  

Kunt u de meest recente cijfers doorgeven? 

Antwoord  

In de ontwerpnota worden de kwantitatieve gegevens voor zover mogelijk geactualiseerd. 

Vraag 3  

Paragraaf 8.2.2. Er wordt ingezet op innovatie en verbetering. Dit kan maar deels worden 

verkregen door kritisch reflecteren op eigen handelen en interne evaluaties.  

Op welke wijze stimuleert u het ophalen van kennis over verbeterpunten van buiten de eigen 

organisatie? Hoe laagdrempelig is dat?  

Antwoord  

Zoals aangegeven in de conceptnota wordt per maatschappelijk effect een opgavetafel ingericht. 

Partners aan deze opgavetafels zijn zowel relevante maatschappelijke partners als een 

(vertegenwoordiging van) de betrokken doelgroepen en/of inwoners van de gemeente.  

Intern evalueren is en blijft ons inziens zinvol. Daarnaast daarom zijn de opgavetafels van belang. 

Door participatie van verschillende partijen aan deze opgavetafels kunnen rapportages vanuit 

verschillende perspectieven worden besproken, geïnterpreteerd en geduid. Elders in de nota 

wordt dit ook ‘tellen en vertellen’ genoemd. Ervaringen van cliënten, voortkomend uit onder meer 

klantervaringsonderzoeken krijgen zeker ook een plaats in deze overleggen. Op welke wijze we 

op een laagdrempelige manier de doelgroepen en inwoners van onze gemeente kunnen 

betrekken wordt nader bezien. Voor de hierboven genoemde bijeenkomst op 18 februari jl. zijn 

onder meer vertegenwoordigers van doelgroepen uitgenodigd via de cliëntenorganisaties van 

onze zorgpartners.  

Vraag 4 

Wat is in uw visie de taak en rol van de burgerplatforms, mede in relatie tot klachten over 

problemen  en/of onvolkomenheden in het stelstel? 

Antwoord  

Vanuit de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet dient het voor 

cliënten en/of hun vertegenwoordigers mogelijk te zijn om invloed uit te kunnen oefenen op het 

lokale beleid. De burgerplatforms bestaan uit Ridderkerkse burgers die op persoonlijke titel 



deelnemen en ofwel tot de doelgroep behoren of andere burgers vertegenwoordigen die ertoe 

behoren of er affiniteit mee hebben. Zij worden door de gemeente betrokken bij de 

beleidsvorming.  

Beide platforms zijn uitgenodigd voor en hebben deelgenomen aan de inspraakbijeenkomst van 

18 februari jl. Tevens zijn beide burgerplatforms uitgenodigd om formeel advies uit te brengen 

over de concept beleidsnota integraal beleid sociaal domein. 

Vraag 5  

Pg 10 wordt gesproken over Inwoners zo lang mogelijk thuis wonen. Veel inwoners lukt dit niet 

omdat de gemeente bij het aanvragen van een WMO voorziening als een traplift uitspreekt uit te 

gaan van het Primaat van Verhuizen.  

Wordt het Primaat van verhuizen losgelaten of andere toegepast? Graag toelichten 

Antwoord  

In deze conceptnota is geen wijziging aangaande het primaat van verhuizen opgenomen. Bij het 

opstellen van de verordening zullen wij aandacht aan dit onderwerp besteden.   

Vraag 6  

Pg 19 Het eigen handelen van de organisatie heeft een grote invloed op het bereikte resultaat en 

de klanttevredenheid. Personeelswisselingen, te hoge caseloads, te weinig kennis van het rapport 

Weten is nog geen doen komen de inwoners niet ten goede.  

We missen bij de bullets over wat we gaan doen de bullet: Vergroten van kennis van 

stresssensitief werken en communicatie. 

Ook de bullet: we zorgen voor minder wisselingen in personeel en een passende caseload. 

Kunt u dit toelichten? 

Antwoord  

In de ontwerpversie van de nota zullen we het vergroten van kennis van stresssensitief werken en 

communicatie opnemen. De andere onderwerpen die u noemt beschouwen wij als onderdeel van 

de bedrijfsvoering en passen ons inziens niet in een integrale beleidsnota.  

Vraag 7  

Pg 33 Er wordt meer data gedreven gewerkt. Dat vraagt een extra deskundigheid van 

medewerkers. Er gaat veel mis met beleid waarbij de uitvoering gebeurt op basis van niet 

begrepen algoritmes.  



Is er kennis in de organisatie over data analyse? Is die kennis centraal of decentraal geplaatst in 

de organisatie? 

Antwoord  

Wij onderschrijven de veronderstelling in uw vraagstelling niet. Er is reeds kennis over 

datagedreven werken binnen onze organisatie aanwezig en deze kennis wordt steeds verder 

opgebouwd. Data analyse is centraal in de organisatie geplaatst maar er wordt aan gewerkt om 

deze kennis en vooral de toepassing ervan breed in de organisatie te verankeren. Deze data 

gebruiken we om ons beleid en verordeningen beter af te stemmen op de veranderende behoefte 

van onze inwoners.  

Vraag 8  

Pg 25 Mensen met een laag inkomen doen een groter beroep op zorg en WMO voorzieningen en 

ervaren meer eenzaamheid. Een investering op vergroten inkomen geeft veel rendement. Op 

welke wijze is dit opgenomen in dit plan? 

Antwoord 

Inwoners met een laag inkomen kunnen een beroep doen op de bestaande minimaregelingen (ik 

verwijs u naar het minimabeleid en plan schuldhulpverlening 2020 – 2024). We zetten o.a. in op 

een brede communicatie in samenwerking met onze partners met als doel onze regelingen meer 

bekendheid te geven en onze doelgroepen beter te bereiken (laaggeletterden, burgers met een 

beperking, werkende armen); we verstrekken actief informatie aan de inwoner over de regelingen.  

Vraag 9a  

Graag krijgen wij een beter zicht of en hoe het wijkteam een schakelfunctie vervult in het 

zorgstelsel sociaal domein. Dit was één van de kerndoelen van het vorig meerjarig beleidsplan 

maar dit aspect komt niet terug in het huidig meerjarig beleidsplan, ook niet in de 

evaluatiegegevens. 

Antwoord  

Voor wat betreft de schakelfunctie van het wijkteam verwijzen we naar bladzijde 35 van de 

conceptnota. Hier wordt o.i. aangegeven dat de wijkteams de ‘spil in de wijk’ zijn en blijven. 

Vraag 9b 

Vandaar onze vraag om de kwantitatieve gegevens te sturen over: 

Vragen naar kwantitatieve gegevens van de wijkteams.  

Wilt u onderstaande tabel invullen: 



jaar omschrijving jeugd wmo Particip. totaal 

2016 Info/advies/kort 
    

 

Één gezin –één plan 
    

 

Verwijzing voorveld 
    

 

Verwijzing 2de lijn 
    

 

samen met onderwijs 
    

 

Samen met huisarts 
    

 

totaal 
    

 

Wachtlijst 
    

jaar 
 

jeugd wmo Particip. totaal 

2017 Info/advies/kort 
    

 

Één gezin –één plan 
    

 

Verwijzing voorveld 
    

 

Verwijzing 2de lijn 
    

 

samen met onderwijs 
    

 

Samen met huisarts 
    

 

totaal 
    

 

Wachtlijst 
    

jaar 
 

jeugd wmo Particip. totaal 

2018 Info/advies/kort 
    

 

Één gezin –één plan 
    

 

Verwijzing voorveld 
    

 

Verwijzing 2de lijn 
    

 

samen met onderwijs 
    

 

Samen met huisarts 
    

 

totaal 
    

 

Wachtlijst 
    

jaar 
 

jeugd wmo Particip. totaal 

2019 Info/advies/kort 
    

 

Één gezin –één plan 
    

 

Verwijzing voorveld 
    

 

Verwijzing 2de lijn 
    

 

samen met onderwijs 
    

 

Samen met huisarts 
    

 

totaal 
    

 

Wachtlijst 
    

 

Antwoord 9b 

In reactie op uw vraag verwijzen wij naar de gegevens die u ontvangt via onze 

bestuursrapportages. In de bestuursrapportages vanaf komend jaar zullen meer gegevens 

omtrent jeugdhulp opgenomen worden.  
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