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MOTIE VAN RAADSLEDEN KESHIA VAN DER GEEST (LEEFBAAR RIDDERKERK), 
PETER KRANENDONK (SGP), ELS BERKHOUT (CDA) EN ARIANNE RIPMEESTER 
(PvdA) INZAKE JEUGDZORG/WIJKTEAMS 
 
Voorgesteld: 4 juli 2017 
 
Nr. 2017 – 123 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, raadsvoorstel nr. 1208618, agendapunt 6, over de Kadernota begroting 2018; 
 
overwegende dat: 
 

1. vanuit de scholen de wens bestaat voor meer zichtbaarheid en aanwezigheid vanuit het 
wijkteam;  
 

2. de samenwerking tussen het onderwijs en de wijkteams verbeterd kan worden door een 
medewerker van het wijkteam specifiek in te zetten op scholen in Ridderkerk; 

 
3.  deze inzet op de scholen zorgt voor eerdere signalering van lichte problematieken. Dit ter 

voorkoming van zwaardere problematiek hetgeen de werkdruk kan verminderen; 
 
4.  de inzet van een vaste wijkteammedewerker op scholen kan efficiënter en doelmatiger werken 

als men zelfstandig casussen oppakt, doorverwijst en waar nodig bespreekt in het wijkteam;  
 
is van mening dat: 
 
de verbinding tussen het onderwijs en de wijkteams verbeterd kan worden. De aanwezigheid van een 
vaste wijkteammedewerker op de scholen zorgt voor zichtbaarheid, bekendheid en betere 
toegankelijkheid voor ouders en kinderen naar het wijkteam;  
 
 
verzoekt het college om: 
 

a. een pilot te starten van 2 jaar waarbij elke school in Ridderkerk naar behoefte (maximaal) een 
dagdeel per week een wijkteammedewerker ter beschikking krijgt. De invulling van dit dagdeel 
is gebaseerd op de vraag van de school; 

 
b. deze pilot na een half jaar te evalueren waarbij beoordeeld wordt of deze inzet  van een 

wijkteammedewerker structureel nodig wordt geacht en de raad hierover vóór de 
begrotingsraad in 2018 te informeren; 

 
c. de financiële ruimte op basis van de meicirculaire 2017 gericht in te zetten op de specifieke 

taken ter verbetering/optimalisatie van de samenwerking en vroegtijdige signalering van het 
wijkteam; 

 
d. het benodigde budget op te nemen in de ontwerpbegroting van 2018-2021. 
 

       
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
 
 
 
 
Keshia van der Geest               Peter Kranendonk     Els Berkhout Arianne Ripmeester 
Leefbaar Ridderkerk                 SGP                       CDA  PvdA 
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Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Voor 19: LR, SGP, CDA, PvdA, CU, P18P, D66/GL 
Tegen 6: VVD, EvR 
 
Afgedaan in de commissievergadering Samen leven en Samen wonen d.d. 30 november 2017 n.a.v. 
raadsinformatiebrief stand van zaken openstaande moties (nr. 1283277) 

 
 


