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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en wethouders, 
Gemeentestukken: 2012 - 148, agendapunt 10, tot het vaststellen van de startnotities inzake de 
decentralisaties van de Wet Werken Naar Vermogen, de begeleiding AWBZ en de Jeugdzorg; 
 
overwegende dat: 
 

 gemeenten financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk worden voor de uitvoering van drie 
grote decentralisaties, te weten de transities Jeugd, AWBZ begeleiding en Wet werken naar 
vermogen; 

 gemeenten gebaat zijn bij een soepel verlopende overgang voor cliënten, waarbij goede kwaliteit 
van de zorg gegarandeerd kan worden tijdens en na invoering van deze decentralisaties en er 
duidelijkheid moet zijn over de gevolgen voor ieders persoonlijke situatie; 

 gemeenten voorbereidingen moeten treffen voor de gefaseerde overgang van deze decentralisaties; 

 gemeenten kosten moeten maken om hun ambtenaren op te leiden om deze nieuwe taken goed te 
kunnen uitvoeren;  

 
is van mening dat: 
 

 het bestuur van deze gemeente zijn verantwoordelijkheid serieus en daadkrachtig wil uitvoeren; 
 
 over de decentralisaties nog teveel onduidelijkheden bestaan en dit onrust met zich meebrengt in de 

samenleving; 
 

 om de drie door het Rijk opgelegde transities verantwoord en daadkrachtig uit te kunnen voeren, het 
Rijk voldoende budget aan de gemeenten beschikbaar dient te stellen en de gemeenten dienen te 
beschikken over een zo groot mogelijke beleidsvrijheid; 

 
verzoekt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk,  
om zich samen met de andere BAR gemeenten sterk te maken voor een kostendekkende overdracht van 
taken vanuit het Rijk en dit standpunt met kracht kenbaar te maken bij de Tweede Kamer en de 
verantwoordelijke bewindslieden,van het ministerie van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 
  
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Het raadslid, 
 
 
Irene Parren     
Leefbaar Ridderkerk    
 

Aangenomen Verworpen  
 

Stemverhouding:  
Voor 23: LR, SGP, PvdA, CU, D66GL, CDA 
Tegen 2: VVD 
 
Afschrift van de verstuurde brieven v.k.a. Commissie Samen leven d.d. 12 april 2012  en motie 
daarmee afgedaan. 
 
 


