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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en
wethouders, Gemeentestukken: 2011-151, agendapunt 5, tot het vaststellen van de Verordeningen
wetswijzigingen Wwb 2012;
overwegende dat :
 het een goede zaak is dat er op alle terreinen wordt gekeken of er efficiënter en dus goedkoper
beleid gevoerd kan worden;
 het een goede zaak is dat er ook op dit beleidsterrein intensief wordt samengewerkt in BAR
verband;
 met deze aanscherping van de Wwb per 1 januari 2012 een proces begint, dat vermoedelijk
gevolgd zal worden door meerdere wijzigingen in de Wwb, die weer zullen nopen tot verdere
wijziging van het gemeentelijke beleid;
 het doel is de overgang, als gevolg van de nieuwe Wwb, zo “beleidsarm” mogelijk te laten
plaatsvinden;
 dit inhoudt dat het huidige gemeentelijke beleid zoveel mogelijk in stand wordt gehouden en
slechts het minimaal noodzakelijke aan nieuw of gewijzigd beleid wordt vastgesteld. Eén en
ander in afwachting van een diepgaande integrale heroverweging later in 2012;
 de gevolgen van het economische klimaat en de bezuinigingsplannen van het huidige kabinet al
goed voelbaar zijn voor de bevolking en het aantal mensen dat daardoor in de problemen komt al
fors is toegenomen;
is van mening dat:
 erg onduidelijk is welke wetswijzigingen er ten aanzien van de Wwb nog zullen komen in de loop
van 2012;
 het de intentie van het college was en is om de aanpassingen zo min mogelijk als belastend voor
betrokkenen te laten verlopen;
 de aanpassingen van Ridderkerkse beleidsregels op grond van Barendrechtse inbreng
merkwaardig te noemen is, daar Barendrecht geen deel uitmaakt van de samenwerking op dit
terrein;
 er eerst helderheid moet zijn over de effecten van de vervolgstappen, zodat een eerlijke verdeling
van mogelijke lastenverzwaring gevonden kan worden;
 de zwaksten in de samenleving zoveel mogelijk gespaard moeten worden van de gevolgen van
deze wetswijzigingen en bijbehorende beleidsregels;
verzoekt het college in zijn beleidsregels alleen die wijzigingen door te voeren die gegrond zijn op
wettelijk voorgeschreven regels en alle overige wijzigingen, die het college formeel zelf kan
doorvoeren, te laten wachten totdat er meer bekend is over de wetswijzigingen Wwb, zodat er dan
een evenwichtige afweging gemaakt kan worden;
en gaat over tot de orde van de dag
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