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Betreft:  Afdoening motie 2013-149

Geachte raadsleden,

Op 7 november 2013 jl, tijdens het bespreken van het voorstel van het college van BenW tot het 
vaststellen van de programmabegroting 2014-2017, is er een motie ingediend en aangenomen. Het 
betreft motie nummer 2013-149 inzake het onderwerp mentor voor doelgroepen Wmo zonder eigen 
netwerk. 

In de motie wordt het college verzocht om te onderzoeken welke meerwaarde de inzet van mentors, die 
voldoen aan het profiel van het Mentorschap Netwerk Nederland, zou kunnen hebben voor kwetsbare 
doelgroepen in Ridderkerk. Hierbij valt vooral te denken aan doelgroepen die verminderd wilsbekwaam 
zijn en geen eigen netwerk hebben. Een mentor kan dan ook als wettelijk vertegenwoordiger optreden. 

Met deze brief stellen wij u op de hoogte van onze bevindingen. Wij hebben over deze voorziening 
gesproken met enkele zorgaanbieders en de welzijnsstichting voor ouderen. Hieruit bleek dat deze 
organisaties inderdaad bekend zijn met deze voorziening, de voorziening zeer waarderen en cliënten 
zonder eigen netwerk ook wel doorverwijzen naar de regionale Stichting Mentorschap Rotterdam. 
Voor zover bij deze organisaties bekend worden deze mensen goed ondersteund. Wij denken daarom 
dat het aanbod op dit moment al toereikend is voor de Ridderkerkse doelgroepen. 

Wel is het mogelijk dat de vraag en ook de potentiele doelgroep in de toekomst zal stijgen. Onder de 
nieuwe Wmo is cliënt ondersteuning ook per wet geregeld. Hier wordt expliciet genoemd dat 
onafhankelijke cliënt ondersteuning beschikbaar moet zijn bij de toegang tot Wmo voorzieningen. 
Behalve de stichting MEE kan, voor cliënten zonder eigen netwerk, wellicht ook een mentor van het 
netwerk mentorschap een rol in vervullen. 

Wij hebben vastgelegd dat wij, samen met onze maatschappelijke partners, vraag gestuurd te werk gaan 
onder de nieuwe Wmo. Dit zou dus kunnen betekenen dat wij, bij een toenemende vraag, alsnog kunnen 
besluiten om extra ondersteuning te organiseren. 

Wij vertrouwen erop dat wij met dit antwoord de motie als afgedaan kunnen beschouwen. 

Hoogachtend,
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