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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 
en wethouders, Gemeentestukken 2013- 307, agendapunt 5 C, tot vaststelling van de 
Programmabegroting 2014 - 2017; 
 
overwegende dat: 
 
1. de nieuwe werkwijze Eigen kracht, de Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl, nieuw  

gemeentelijk beleid is waarbij uitgegaan wordt van de eigen kracht en eigen 
verantwoordelijkheid bij mensen met zorgbehoeften en/of welzijnsbehoeften; 

 
2. sommige mensen met zorgbehoeften en/of welzijnsbehoeften geen partner (huwelijk, 

geregistreerd partnerschap, samenwonend), broer, zus, kind of netwerk hebben die zijn 
of haar belangen kan of wil behartigen; 

 
3. een mentor – geschikt bevonden door een kantonrechter -  uitkomst kan bieden voor 

mensen die “er alleen voor staan” en niet voor zichzelf kunnen opkomen wanneer 
belangrijke beslissingen over behandeling, verpleging, verzorging en begeleidingen 
genomen moeten worden; 

 
is van mening dat: 
 
a. de inzet van een mentor ofwel een benoemd vrijwilliger met een wettelijke taak een 

ondersteuning kan bieden met betrekking tot het feit dat de gemeente nu en in de 
toekomst “meer moet doen met minder geld”; 

b. in Ridderkerk cliëntgroepen zijn die voldoen aan het profiel zoals wordt gehanteerd door 
Mentorschap Netwerk Nederland;  

 
verzoekt het college: 
 
1. te onderzoeken welke meerwaarde de inzet van mentors zou kunnen hebben voor – met 

name - de doelgroepen ouderen, mensen met een verstandelijke handicap en/of 
psychische problemen in Ridderkerk; 

2. te onderzoeken wat het bijbehorende kostenplaatje zou zijn; 
3. over de uitkomst van het onderzoek te rapporteren vóór 1 maart 2014; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
  
het raadslid, 
 
Aina B. van Houwelingen (PvdA)   Irene Parren (Leefbaar Ridderkerk)  Peter Meij (CDA)        
 

Aangenomen Verworpen
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