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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, nr. 1051835, agendapunt 6, ter vaststelling van Integraal Jeugdkader ‘Gewoon 
Opgroeien’ Ridderkerk 2016-2020; 
 
overwegende dat: 
a. het Schoolmaatschappelijk werk (SMW) een belangrijk preventief instrument is in de aanpak van 

jeugd- en gezinsproblemen;  
b. sinds de decentralisatie de uren van het SMW zijn opgenomen in de Ridderkerkse gebiedsteams, 

waardoor deze laagdrempelige hulpverlening grotendeels is verdwenen; 

c. het welzijn van kinderen invloed heeft op schoolresultaten en er een duidelijke wederzijdse 

verantwoordelijkheid ligt tussen het sociaal domein en onderwijs;  

d. het SMW weer een verbindende schakel kan zijn tussen onderwijs en het gebiedsteam;  

van mening dat:  

1.   Het SMW een meerwaarde heeft;  

2.   de SMW'er in de huidige opzet als lid van het gebiedsteam blijft werken, maar dan op en vanuit 

scholen; 

3.   niet alle kinderen, die ondersteuning krijgen van het SMW, als zorgvrager in het     gebiedsteam 

geregistreerd of ondersteund hoeven te worden; 

4.   Het SMW vroegtijdig problemen op school of in de thuissituatie kan signaleren;  

5.   het SMW ook zonder tussenkomst van het gebiedsteam ouders en kinderen zouden moeten 

kunnen doorverwijzen; 

6.   Ook het advies van Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (MBR) m.b.t. de intensievere 

samenwerking tussen scholen en gebiedsteams hierin mee te nemen; 

verzoekt het college om:  

a.    de verantwoordelijkheid voor de inzet van de SMW'er primair bij de scholen te leggen; 

b.    de SMW'er de ruimte te bieden om, in samenspraak met school en ouders, zorg op maat te 

bieden en waar nodig te kunnen door verwijzen; 

c.    de functie van SMW weer terug te brengen op school, vanuit de gedachte dat de ontwikkeling van 

het kind centraal staat; 

d.    de SMW’er wel in de huidige opzet als lid van het gebiedsteam te laten werken, niet meer volledig 

vanuit de ankerplaats, maar zichtbaarder op scholen.  

e.    ook het advies van de MBR hierin mee te nemen dit op te nemen in het nader vast te stellen 

uitvoeringsprogramma; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Het raadslid, 

Keshia van der Geest, Leefbaar Ridderkerk  
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