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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Participatieverordening sociaal domein Ridderkerk 2016 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Wij stellen u voor om:  

1. De Participatieverordening sociaal domein Ridderkerk 2016 vast te stellen en gelijktijdig de 
verordening Wmo Participatie Ridderkerk 2013 en de Verordening Klantenparticipatie Sociale 
Zaken gemeente Ridderkerk 2009 in te trekken. 

 
Inleiding 
Met de invoering van de nieuwe Participatiewet (Pw), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
(Wmo), de Jeugdwet (Jw) en de Wet sociale werkvoorziening (WSW) zijn de wettelijke grondslagen 
veranderd voor de manier waarop wij de wettelijk voorgeschreven vormen van participatie organiseren. In 
deze vier wetten is bepaald dat de gemeenteraad ‘bij verordening regels vaststelt over de wijze waarop 
personen worden betrokken bij de uitvoering van deze wetten’. De niet wettelijk verplichte participatie die 
we in Ridderkerk toepassen, werken we momenteel verder uit.  
 
Beoogd effect 
De verordening zorgt voor basisafspraken over hoe personen worden betrokken bij de uitvoering van de 
bovengenoemde wetten: 

1. De gemeente Ridderkerk voldoet aan de wettelijke voorschriften voor participatie zoals die zijn 
verwoord in de Participatiewet (artikel 47 Pw), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
(artikel 2.1.3 Wmo 2015), de Jeugdwet (artikel 2.10 Jw) en de Wet sociale werkvoorziening 
(artikel 2, lid 3 WSW).  

2. Er zijn afspraken over de invulling van cliëntenparticipatie. 
 
Relatie met beleidskaders 
De afspraken die we in de verordening maken, hebben een relatie met alle beleidskaders in het sociale 
domein en met het burgerparticipatiebeleid.   
 
Argumenten 
Zie kanttekeningen 
 
Overleg gevoerd met 

a. In deze verordening wordt uitvoering gegeven aan de wettelijk voorgeschreven 
cliëntenparticipatie. De concept verordening is voorgelegd aan beide platforms. De verordening 
heeft geen invloed op werkafspraken met platforms. 

 
Kanttekeningen 
Cliëntenparticipatie 



 
 

Cliënten – mensen die een beroep doen op ondersteuning - en hun achterbanorganisaties willen we 
raadplegen, niet alleen omdat bovengenoemde wetten dat voorschrijven.  

 Veel informatie van cliënten en hun achterbanorganisaties krijgen we al, omdat Ridderkerk veel 
van die organisaties heeft, en we die organisaties ook kennen en hen spreken.  

 Het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (hierna: Maatschappelijk Burgerplatform) en het 
Burgerplatform voor de Minima van Ridderkerk (hierna: Minimaplatform) bestaan – zoals 
afgesproken – uit mensen die behoren tot de doelgroep, burgers vertegenwoordigen die ertoe 
behoren, of daarmee affiniteit hebben.  

Hoewel er veel informatie en adviezen worden opgehaald die afkomstig zijn van cliënten, moet er 
daarnaast de ruimte zijn om cliënten ook op andere manieren te raadplegen. Jaarlijks worden een (of 
meerdere) bijeenkomsten georganiseerd, waarvoor inwoners die een beroep op ondersteuning doen, 
worden uitgenodigd. Zij kunnen dan  vertellen wat zij kwijt willen over zaken m.b.t. het sociaal domein.  
 
Twee platforms  
We constateren dat we nu twee platforms hebben; het Burgerplatform voor de Minima van Ridderkerk en 
het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk. We zagen de afgelopen jaren ontwikkelingen bij beide 
platforms. Bij het Minimaplatform spitsten de adviezen zich meer toe op de wensen van de doelgroep. 
Het Wmo-Burgerplatform verbreedde zijn focus – kantelingsvisie - naar Wmo, Jeugdwet, Participatiewet 
en wijkontwikkeling en vormde om tot het Maatschappelijk Burgerplatform.  
 
Het afgelopen jaar zijn er intensieve gesprekken geweest tussen het Maatschappelijk Burgerplatform, het 
Minimaplatform en collegeleden. Die gesprekken gingen niet  alleen om betrokkenheid, inzet, kennis en 
knowhow, maar ook over efficiency en effectiviteit. Bij de enorme kantelingsopgave, die zowel voor 
inwoners als ook voor bestuurders en ambtenaren geldt, is efficiency steeds belangrijker. Daarnaast 
vraagt de kantelingsvisie er ook om integraal met opgaven in het sociale domein om te gaan. De 
gesprekken leidden tot de bestuurlijke wens om één platform te hebben, dat op het sociale domein 
functioneert als gesprekspartner van het bestuur.  
 
Helaas hebben de gesprekken niet geleid tot samensmelting van beide platforms. De verordening noemt 
dan ook nog steeds beide platforms. In 2016 zal er veel aandacht geschonken worden aan de groep 
minima en armoedebeleid, waarbij de inbreng van het Minimaplatform van grote waarde is. 
Adviesaanvragen met betrekking tot de decentralisaties worden voorgelegd aan het Maatschappelijk 
burgerplatform. 
 
Verordening en convenant 
In de verordening nemen we de afspraken op voor de wettelijke opdracht. In de convenanten met de 
platforms legt het college als directe gesprekspartner de afspraken met het platform vast. Het college en 
het platforms ondertekenen de convenanten.  
 
Gelijktijdig met het vaststellen van de nieuwe verordening worden de verouderde verordening Wmo 
Participatie Ridderkerk 2013 en de Verordening Klantenparticipatie Sociale Zaken gemeente Ridderkerk 
2009 ingetrokken (zie bijlagen). 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na vaststelling van de verordening, worden door ons convenanten afgesloten met het Maatschappelijk 
Burgerplatform en het Minimaplatform. De convenanten worden na ondertekening u ter kennisname 
toegestuurd. 
 
Evaluatie/monitoring 
n.v.t. 
 
Financiën  



 
 

n.v.t. 
 
Juridische zaken 
De afdeling Juridische Zaken heeft de verordening gecheckt op juridische correctheid. 
 
Duurzaamheid 
Uitgangspunt van deze afspraken is een duurzame relatie tussen samenleving en gemeentebestuur.  
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Nadat u een besluit heeft genomen, wordt de verordening bekendgemaakt in de voorgeschreven media, 
in “Besluiten van de raad”. Met de betrokken platforms zullen gesprekken volgen met als doel: 
duidelijkheid over ieders doel, taak en samenstelling van de platforms, evenals efficiënte werkafspraken. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
 

1. Participatieverordening sociaal domein Ridderkerk 2016 (1047962) 
2. Raadsbesluit (1048320) 

 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 


