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Onderwerp 
Startnotitie integraal welzijnskader 
 
Geadviseerde beslissing raad 
De startnotitie integraal welzijnskader vast te stellen, conform bijgaande bijlage. 
 
Inleiding 
De gemeente Ridderkerk heeft momenteel geen actueel welzijnskader. Er is echter wel behoefte aan 
een gedragen en samenhangend welzijnsbeleid.  
In het collegeprogramma staat vermeld: wij willen de beweging maken van zorg verlenen naar 
versterken van de eigen kracht en het eigen netwerk van inwoners, eventueel gecombineerd met zorg. 
De rol van de overheid is aan het veranderen, waarbij preventie steeds belangrijk wordt. Wij willen 
staan aan de voorkant van het probleem en niet aan de achterkant van de oplossing. 
 
Beoogd effect 
Het doel is om een zo sterk mogelijk maatschappelijk veld te creëren in Ridderkerk. Hiervoor is o.a. 
een beleidskader nodig, dat de te onderscheiden onderdelen in een logische verhouding tot elkaar 
plaatst, zodat we gebruik kunnen maken van een maximale synergie. Daarnaast moet dit beleid de 
omslag van zorg naar welzijn faciliteren. Als resultaat  biedt dit kader dan een toetsingskader voor 
nieuwe initiatieven.  
 
Het welzijnskader is primair gericht op volwassenen. Samen met het jeugdbeleid moet dit een 
totaalbeeld geven. Sleutelwoorden zijn hierbij zelfredzaamheid, samenredzaamheid en sociale 
samenhang. Bij samenredzaamheid wordt gedoeld op zelfredzaamheid ondersteund door 
mantelzorgers en vrijwilligers. Vrijwillige inzet is van wezenlijk belang om de sociale samenhang te 
versterken. Voor mantelzorgers is het van belang dat zij zich gewaardeerd voelen en tijdig 
ondersteuning kunnen krijgen. 
 
Relatie met beleidskaders 
Beleidsplan Wmo 2015 
Mantelzorgbeleid 
Jeugdbeleid 
Werk en Inkomen 
Vrijwilligersbeleid 
Startnotitie participatie 
 
Argumenten 
Om de maatschappelijke participatie te behouden of te versterken hebben we belang bij een sterke 
infrastructuur op het gebied van 0

de
 en 1

ste
 lijns zorg- en welzijnsdiensten. Wij willen samen met onze 

partners een versterking en verbinding van de 0
de  

en 1
ste

 lijn (verbinding tussen informeel en formeel) 
waardoor en maatwerk geleverd kan worden en het beroep op individuele voorzieningen kan worden 
verminderd of worden uitgesteld.  
 
De nieuwe taken die vanuit de decentralisaties naar de gemeente toe zijn gekomen en de vraag van 
het Maatschappelijke burgerplatform Ridderkerk om beleid te ontwikkelen op informele zorg vormen 
de aanleiding om een nieuwe welzijnskader te ontwikkelen. Het welzijnskader biedt een 
overkoepelende visie waar nieuwe (beleids)ontwikkelingen aan opgehangen kunnen worden. 
 
Overleg gevoerd met 
Portefeuillehouder 



Beleidsambtenaren 
 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 

Formeren werkgroep: trekker: Joselien Simons 
Leden: Jeanet van Vliet, Marjoleine Wezemer, Liedeke Verburg 
 
Intensief betrekken van Sport en Welzijn, Karaat en het Wmo-
burgerplatform bij de ontwikkeling van het welzijnskader. 

Juli 2015 

Inspiratiesessie Raad organiseren: september 2015 September 2015 

Aanhaken Ideeën dag in de Wijk om op deze manier input op de 
halen: september 2015 

September 2015 

Aanhaken Ideeën dag in de Wijk om op deze manier input op de 
halen (via Ankie Feldbrugge) : september 2015 

September 2015 

Nota Integraal Welzijnskader aanbieden bij college ter 
vaststelling oktober 2015 

Oktober 2015 

Nota Integraal Welzijnskader aanbieden bij raad ter vaststelling 
december 2015 

December 2015 

 
Evaluatie/monitoring 
n.v.t. 
 
Financiën  
Het welzijnskader zal ontwikkeld worden binnen de bestaande budgeten zoals opgenomen in het 
collegeprogramma. 
 
Juridische zaken 
n.v.t 
 
Duurzaamheid 
n.v.t 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Tijdens het ontwikkelen van de kadernota wordt een communicatieplan gemaakt. Na het vaststellen 
van de startnotitie wordt een project/werkgroep geformeerd bestaande uit een breed palet van 
stakeholders. Ook het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk wordt hierbij betrokken. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Startnotitie integraal welzijnskader 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

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


