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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 
en wethouders, nr. 89424, agendapunt 4 B, over de Aanbieding Programmabegroting 2015 
en het Collegeprogramma; 
 
 
constaterende dat, 

 de gemeente per 1 januari 2015 een grote verantwoordelijkheid erbij krijgt ten 

aanzien van de jeugdzorg, de Wmo en de Participatiewet; 

 

overwegende dat,  

 het gemeentebestuur zich hierop naar vermogen heeft voorbereid en dat in de 

praktijk duidelijk zal worden wat verbeterd dient te worden; 

 de ambtelijke organisatie heeft uitgesproken een lerende organisatie te willen zijn; 

 het voor iedereen goed is dat zaken alleen in bijzondere gevallen aan de rechter 

worden voorgelegd;   

 in veel gevallen al in een eerder stadium door een onafhankelijk gezag kan worden 

bemiddeld;  

 het aan het vertrouwen van de burger in de overheid bijdraagt wanneer bij zo’n grote 

verandering onze inwoners bij een laagdrempelige instantie een klacht in kunnen 

dienen, wanneer er onverhoopt naar hun mening iets mis is of gaat; 

 het van belang is dat de instantie waarbij eventuele klachten worden neergelegd zo 

onafhankelijk mogelijk tot een oordeel kan komen; 

 voor het waarborgen van deze onafhankelijkheid meer nodig is dan een 

vertrouwenspersoon die werkzaam is binnen dezelfde organisatie als waar de klacht 

zich tegen richt; 

 dit gezag in ieder geval de eerste vier jaren van transitie nodig is om noodzakelijke 

verbetering met een zo groot mogelijk draagvlak zo snel te kunnen doorvoeren; 

 

spreekt als  gemeenteraad uit: 

 een gemeentelijke ombudsfunctie in te willen stellen (zo mogelijk in overleg met de 

twee andere BAR-gemeenten), in ieder geval voor een periode van vier jaar, die 

klachten kan behandelen over instanties en personen waarvoor de gemeente 

verantwoordelijk is op het gebied van de Participatiewet, zorg en jeugdzorg; 

 de ombudsman de bevoegdheden te geven om direct in te kunnen grijpen wanneer 

partijen niet goed met elkaar samenwerken en deze toegang te geven tot het hoogste 

bestuurlijke niveau zodat waar mogelijk snel tot verheldering en/of verbetering van de 

situatie kan worden overgegaan   
 

verzoekt het college:  

 om zo spoedig mogelijk een profiel en begroting op te stellen voor de gemeentelijke 

ombudsman en voor te leggen aan de raad; 



 en dekking te zoeken  binnen de begroting van de Decentralisaties en/of waar nodig 

de reserve Sociaal Domein hiervoor aan te spreken. 

 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
 
 
Het raadslid, 
 
 
Arianne Ripmeester (PvdA)       
 
 
 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Tegen 25: LR, EVR, SGP, CDA, CU, VVD, P18P 
Voor 4: PvdA, D66/GL 

 


