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 Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen leven, gehouden op 
donderdag 2 oktober 2014 in het gemeentehuis 
 
Aanwezig:  
Mevrouw C. van Vliet (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier). 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: de burgemeester mevrouw A. Attema en de wethouders H. Dokter en 
mevrouw T. Keuzenkamp. 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Op verzoek van de burgemeester worden 
de voorstellen uit haar portefeuille als eerste behandeld. 
  
De agenda wordt met in achtneming van dit verzoek gewijzigd vastgesteld. 
 
2. Voorstel Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio (MRDH)  
In haar toelichting geeft de burgemeester aan dat was afgesproken het voorstel weer aan de raad 
voor te leggen als de Tweede Kamer had ingestemd met het wetsvoorstel afschaffing WGR+. 
Inmiddels is in de Eerste Kamer de eerste schriftelijke ronde geweest. Ook in de Eerste Kamer is 
discussie gevoerd of de vervoersautoriteit niet bij de provincie zou moeten worden ondergebracht. Het 
ziet er naar uit dat de Eerste Kamer toch ook zal instemmen met het wetsvoorstel. De provincie heeft 
nu ook haar zienswijze gegeven. De regeling zal naast de pijler vervoer ook de pijler economisch 
vestigingsklimaat bevatten. Daarnaast zijn er bestuurstafels waaraan vrijwillig overlegd kan worden 
over bepaalde thema’s. Deze zijn niet in de regeling opgenomen. 
 
De burgemeester deelt de zorg uit de commissie dat bij de pijler economisch vestigingsklimaat meer 
onderwerpen worden betrokken. Als deelnemer zitten we echter wel zelf bij de besluitvorming. Het 
terrein is breed, zo is het belangrijk dat onderwijs aansluit op de arbeidsmarkt. Er worden op dit terrein 
echter geen bevoegdheden van gemeenten aan de regio overgedragen. 
 
In de stukken wordt genoemd dat de bijdrage per inwoner € 2,45 en € 2,95  is. Het laatste bedrag 
dateert uit eerdere stukken. Dit is teruggebracht tot € 2,45. De burgemeester geeft aan dat de leden 
van het Bestuursforum zich hebben laten overtuigen dat het bedrag van € 2,45 nodig is. Iedereen let 
daar ook scherp op. Het verschil met de huidige bijdrage aan de Stadsregio is € 2,20 per inwoner. De 
burgemeester geeft aan dat dit bedrag achter de hand wordt gehouden voor de zogeheten weestaken. 
Een aantal taken van de Stadsregio wordt niet overgenomen door de Metropoolregio. De 
burgemeester ziet de € 2,20 als een maximum bedrag. Dat de directeur van de regio het functieniveau 
moet hebben van een secretaris-generaal van een departement, vindt de burgemeester logisch. Als 
een functionaris Europees en zelfs mondiaal moet opereren, dan dient dat op een gelijk niveau te zijn. 
 
De burgemeester geeft aan dat het Bestuursforum een dringend beroep op de provincie heeft gedaan 
om mee te doen. Het is belangrijk dat de provincie meedoet. Tot nu toe neemt ze echter het standpunt 
in dat ze geen verlengd lokaal bestuur is. 
 
Op voorstel van de heer Van der Spoel wordt besloten het Presidium te adviseren dit agendapunt en 
het agendapunt Zienswijze voorstellen Metropoolregio in de raad als één agendapunt te behandelen, 
met afzonderlijke stemming. 
 
Advies: ter debat. 
 
3. Zienswijze voorstellen Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
Wethouder Dokter geeft aan dat in de gesprekken met de kwartiermaker economie Ridderkerk 
aandacht heeft gevraagd voor de banden met de Drechtsteden erbij te betrekken en het belang van 
Nieuw Reijerwaard. 
 
Op vragen laat de burgemeester weten dat voor alle deelnemers het uitgangspunt is dat de BDU-
gelden naar de nieuwe regeling zullen gaan. Als het rijk een ander besluit neemt, is er alle grond de 
vorming van een Metropoolregio te heroverwegen. Wat in de Agenda Economisch Vestigingsklimaat, 
blz. 27, onder ‘Structuur in regionaal economisch beleid’, onder een triple helix organisatie wordt 
verstaan, zal de burgemeester nog laten weten. 
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Als in de Agenda Economisch Vestigingsklimaat genoemd wordt de spreiding van de 
consumentengerichte economie, dan denkt de burgemeester ten aanzien van Ridderkerk aan het 
fenomeen dat meer mensen van buiten Ridderkerk de centrumwinkels bezoeken, dan Ridderkerkers.  
Reëel begroten houdt naar de mening van de burgemeester in dat ook wordt geïndexeerd. Dat geldt 
ook voor de inwonerbijdrage. 
 
De burgemeester laat weten dat de tram en enkele in de stukken genoemde verbindingen voor het 
college niet aan de orde zijn. 
 
4. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Ingesproken wordt door de heer E. Rondelez, namens het WMO-Burgerplatform Ridderkerk. Zijn 
bijdrage is bijgevoegd. 
 
5. Vaststellen verslagen vergadering commissie Samen leven van 4 september 2014 
 
Ten aanzien van de Lijst van toezeggingen wordt besloten: 
1. Sportpark R’kerk: wethouder Keuzenkamp deelt mee dat als streefdatum kan worden ingevuld in 

commissie november. 
2. Aanbesteding en WSW: mevrouw Ripmeester heeft informatie van wethouder Dokter ontvangen en 

zal hier op een ander moment meer mee doen. De toezegging is hiermee afgedaan. 
3.  Evaluatie schuldhulpverlening: wordt behandeld in de raad van 11 december. 
4.  RKC rapport Hulp nodig. Wethouder Dokter heeft nog geen reactie van het Wmo burgerplatform 

ontvangen. De wethouder zal proberen in gesprek te komen en zal in de volgende vergadering 
laten weten of dat is gelukt. Toezegging blijft staan. 

6.  Afdoeningsbrief motie 2013 – 117 inzake Fairtrade. Is geagendeerd voor de raad van 16 oktober 
en is daarmee afgedaan. 

11.Schuldhulpverlening. Raad krijgt recidivecijfer vóór 1 januari. 
12.Schuldhulpverlening. Raad krijgt informatie over totaal aantal vóór 1 januari. 
13.Huishoudelijke Hulp. Het gevraagde historische overzicht zal zitten bij de Wmo-factsheets die de 

raadsleden vrijdag a.s. per mail zullen ontvangen. 
14.Huishoudelijke Hulp. Evaluatie herindicatie kan pas ter kennis worden gebracht aan de raad als de 

bezwaren zijn behandeld. Als streefdatum kan vóór 1 maart 2015 worden opgenomen. 
15.Huishoudelijke Hulp. Evaluatie Drechtsteden heeft raad ontvangen. Is afgedaan. 
16.Huishoudelijke Hulp. Mail Wmo Burgerplatform heeft de raad ontvangen. Is afgedaan.  
 
Ten aanzien van de Lijst van actiepunten wordt besloten: 
2.  RIB beëindiging Pilot Samen Werken. Mw. Ripmeester zal vóór 1 december een gespreksnotitie 

doen toekomen aan de griffie. 
4. Politie. De avond voor een bezoek aan de politie is 15 december 2014. Is afgedaan. 
  
6. Eventuele mededelingen rond de BAR-samenwerking 
Besloten wordt dit als vast agendapunt te laten vervallen. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan verwacht 
de commissie informatie van het college bij het agendapunt ‘Eventuele mededelingen van het college’.  
 
7. Beleidskader Participatiewet 
In zijn toelichting geeft wethouder Dokter aan dat op basis van dit beleidskader de raad een aantal 
verordeningen ter vaststelling zal worden voorgelegd. Ten aanzien van het Leerwerkbedrijf en het 
Werkgeversservicepunt wil het college eerst nog informatie uitwisselen, voordat een voorstel wordt 
uitgebracht. De planning dat dit 27 november in de raad komt, wijzigt. Er geldt overigens een 
overgangsperiode tot 1 juni. Er is dus nog voldoende tijd. In verordeningen kan worden opgenomen 
dat zij gelden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. 
 
De wethouder is van mening dat het Leerwerkbedrijf niet bij de gemeente moet komen. Samen met 
het bedrijfsleven dient dit te worden opgezet. De gemeente wil regisseren en mogelijk faciliteren. De 
huidige sociale werkplaatsen blijven bestaan. Ten aanzien van de mensen die in het bestand zitten, is 
het de bedoeling te kijken wat hun loonwaarde is en waar zij geplaatst zouden kunnen worden. 
Betrokkenen moeten worden voorbereid om ook weer uit te stromen. De loonwaarde wordt bepaald 
door het UWV. In Barendrecht wil de gemeente samen met 3 bedrijven iets opzetten. In 
Albrandswaard wil men iets doen met Delta. Ten aanzien van de werkplaats aan de P.C. Hooftstraat, 
merkt de wethouder op dat de P.C. Hooftstraat niet het Leerwerkbedrijf is of wordt. Het zou er een 
onderdeel van kunnen zijn. Het ‘hangt’ ook niet onder de ambtelijke organisatie, maar is zelfstandig.  
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De wethouder zegt toe dat de gemaakte kanttekeningen (het advies) bij het beleidskader van het 
WMO Burgerplatform en het Burgerplatform voor de Minima worden toegezonden. Het is juist dat 
wordt voorgesteld het college de bevoegdheid te geven om, naar aanleiding van deze kanttekeningen, 
het beleidskader nog aan te passen. 
 
Dat in de tabel Wsw (pagina 7) het aantal voor Ridderkerk relatief zo hoog is, heeft volgens de 
wethouder alles te maken met de historie. Toen Ridderkerk uit de gemeenschappelijke regeling voor 
Drechtwerk stapte zijn er afspraken met Drechtwerk gemaakt. Ridderkerk zou bijvoorbeeld bij 
Drechtwerk 130 plaatsen krijgen. Ridderkerk kan daar niet meer plaatsen. De wethouder gaat na voor 
welke periode deze toen gemaakte afspraken gelden. 
De raad wordt geïnformeerd welk deel van het budget voor participatie beschikbaar is voor de WSW-
plaatsen. 
 
Voor hoe de gemeente haar voortrekkersrol laat zien, verwijst de wethouder naar het laten 
schoonmaken van het gemeentehuis. De gemeente kijkt ook naar andere mogelijkheden om 
werkzaamheden door de doelgroep te laten uitvoeren. De staatssecretaris heeft nog geen quota 
vastgesteld. Zijn de resultaten onvoldoende, dan zal hij dit alsnog doen. Op pagina 8, onder het kopje 
‘tegenprestatie’ staat een onduidelijke zin. Deze moet volgens de wethouder zo worden gelezen dat 
wat je doet geen belemmering mag zijn voor een volgende stap. Er komt geen actief beleid om 
nuggers op te sporen. Dit zijn zij die geen uitkering hebben en er ook geen beroep op doen. Het beleid 
is geen extra inspanning te doen hen op te sporen. Hoe het ministerie de verdringing van reguliere 
arbeid gaat meten, is voor de wethouder ook een vraag. Dat te meten is lastig. Naar de mening van de 
wethouder moet worden uitgekeken dat mensen in een leerwerkproject niet komen ‘vast te zitten’. Het 
is de bedoeling dat zij herplaatst worden en doorschuiven. Bij sommigen kan dat na 3 jaar en bij 
anderen bijvoorbeeld al na 6 maanden. Voor wat betreft de evaluatie verwijst de wethouder naar de 
kernfactoren die straks in de verordeningen te vinden zullen zijn.  
 
De wethouder zegt toe dat de raad wordt geïnformeerd over de effectiviteit van het gevoerde 
re-integratiebeleid tot nu toe. Als mensen zelf een plan voorleggen voor hun tegenprestatie, dan is 
daar volgens de wethouder een luisterend oor voor. Ten aanzien van de inzet van de poortwachters 
merkt spreker op dat zij worden getraind. Daarbij is aandacht voor de contacten met het bedrijfsleven. 
Bij het bedrijfsleven moet worden doorgevraagd naar wat daar nodig is. Van belang is te weten wat er 
op de markt te doen is. Het Regionaal werkbedrijf Rijnmond is één van de 35 werkbedrijven in het 
land. Wat nu in BAR-verband wordt opgepakt is aanvullend hieraan. 
 
De wethouder laat weten te zullen respecteren als vrijwilligerswerk wordt gedaan. Maar het mag het 
traject om werk te krijgen niet in de weg staan. Bij de beoordeling van de cliënt is de vraag aan de 
orde wat cliënt kan en wat van hem/haar verwacht mag worden. Veel werkgevers staan in de stand 
‘we doen het niet meer’. De werkwijze van de gemeente is echter een andere geworden. De 
gemeente kijkt nu wat de werkgever nodig heeft en hoe de gemeente daarbij kan helpen. 
 
Advies: ter debat. 
 
8. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 
  
Volgens wethouder Keuzenkamp betreft het technische wijzigingen. 
 
Advies: ter vaststelling 
 
9. Meerjarenbeleidskader 2.0 Jeugdhulp gemeente Ridderkerk 2015 – 2018 / Verordening 
Jeugdhulp Ridderkerk 2015 / Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2015 Ridderkerk  
In reactie op vragen geeft wethouder Keuzenkamp aan de kwaliteit van de aanbieders van belang te 
vinden. Deze moet worden gemonitord. Als niet voldaan wordt aan de kwaliteitseisen dan vindt zij dat 
afscheid van de aanbieder genomen moet worden en gebruik moet worden gemaakt van een andere 
aanbieder. Gelet op het transitiearrangement is dit mogelijk na 2015. Den Haag heeft verplicht een 
arrangement aan te gaan met de huidige aanbieders.  
 
In de stukken staat als planning dat in november de contracten met aanbieders zullen worden 
aangegaan. Volgens de wethouder gaat dit lukken, stadsregionaal en lokaal liggen we op schema. 
Het Burgerplatform adviseert een onafhankelijke procesregisseur in te schakelen. De wethouder geeft 
aan nog niet te weten wie dat zal zijn, dat is uitvoering. De notitie ‘Thuis in de wijk’ wordt opgesteld 
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waarin meer informatie over deze functie is opgenomen. De bedoeling is dat de in te stellen teams 
zelfsturend zijn. Het kan zijn dat er ‘concurrerende’ zorgaanbieders in zitten. De mensen in een team 
moeten echter anders gaan werken dan voorheen. 
 
Als voor 2015 een indicatie is afgegeven, heeft men gelet op het transitiearrangement dezelfde 
zorgaanbieder. Voor 2016 zou men met een indicatie een andere zorgaanbieder kunnen krijgen of 
men krijgt een PGB. De wethouder geeft aan dat er al iets aan respijtzorg wordt gedaan. Het 
Diagnostisch team werkt op regionaal niveau, het Jeugdbeschermingsplein werkt op BAR-niveau. Aan 
het steunteam informele zorg wordt gewerkt. 
 
Voor degenen die 18 jaar worden is er binnen het sociaal domein extra aandacht. Zij zullen niet ‘los 
worden gelaten’. De wethouder bevestigt dat er een beroep op jeugdhulp kan worden gedaan, ook als 
het gemeentelijk budget niet toereikend is (openeinderegeling). Als binnen een team sprake is van 
verstoorde verhoudingen, dan heeft de gemeente de regie. De wethouder verwacht dat er eind dit jaar 
een privacyreglement is. Dat wordt vastgesteld door het college en zal ter kennis worden gebracht van 
de raad. Er is al een klachtenregeling, maar we willen in Ridderkerk een regeling met een 
laagdrempelige toegang. Hieraan wordt nog gewerkt. 
 
Ten aanzien van de oproep van inspreker om te investeren in informele zorg, merkt de wethouder op 
dat inspreker daartoe een subsidieaanvraag heeft ingediend. Deze is in behandeling. 
 
De wethouder geeft aan dat het beleidskader voldoet aan de eisen die de wetgever stelt. Op 
onderdelen zal verdere uitwerking plaatsvinden. Dit beleidskader ligt ook voor bij de raden van 
Albrandswaard en Barendrecht. In de uitvoering zullen met name verschillen optreden. Dit zal o.a. te 
zien zijn bij de omvang van de budgetten en de samenstelling van de teams. 
Of iemand beschikt over de vaardigheid om de regie te voeren over een Pgb bepaalt het Jeugd- en 
gezinsteam. Er wordt ingekocht bij de huidige aanbieders. Alvorens een bezwarenprocedure wordt 
doorlopen wordt het gesprek aangegaan en zo mogelijk een oplossing gezocht via mediation. Het 
Consultatie Advies en Diagnose Team is nieuw en is regionaal. Het is samengesteld uit zelfstandige 
professionals. Voor de hulp wordt uitgegaan van de woonplaats van het kind. Alle schoolbesturen van 
het basisonderwijs in Ridderkerk zijn vertegenwoordigd in het RiBa. De wethouder onderstreept het 
van belang te vinden dat er, zowel ten aanzien van de Wmo als de jeugdhulp, een nulmeting is.  
 
10. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 
Geen 
 
11. Mededelingen college 
Geen 
 
12. Rondvraag leden 
Geen 
 
13. Ter afdoening: afdoeningsbrief motie(s) 
De PvdA-fractie vindt de reactie van het college te vaag en de vraag of extra ondersteuning nodig is, 
vooruit geschoven is. Op verzoek van de PvdA-fractie wordt de afdoeningsbrief geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 27 november a.s. 
 
14. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 
De overgelegde raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering rond 23.15 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 november 2014,  
de griffier,     de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 

Bijgewerkt t/m 2 oktober 2014 
 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 3-12-13 
19-6-14 
4-9-14 
2-10-14 
 

Sportpark R’kerk Voorstel is in voorbereiding, wordt over 
ongeveer 2 weken in benw behandeld en 
kan daarna voor besluitvorming naar de 
raad. 
 

Keuzen- 
kamp 

Commissie 
November 
2014 
  

3. 19-6-14 
2-10-14 

Evaluatie 
schuldhulpverle- 
ning 
 

22 Augustus zijn raadsleden 
geïnformeerd dat RIB op de website 
staat. 
 

Dokter Wordt 
betrokken bij 
behandeling 
van 
beleidskader 
in raad 11 
december 
 

4. 19-6-14 
4-9-14 

RKC rapport 
Hulp nodig 
 

Bij de uitvoering van de door het college 
overgenomen aanbevelingen zal het 
Wmo burgerplatform worden betrokken. 
Wethouder heeft nog geen reactie van 
platform ontvangen. Hij zal trachten met 
platform in gesprek te komen en zal in 
volgende vergadering laten weten of dat 
gelukt is. 
 

Dokter Commissie 13 
nov 2014 

5. 19-6-14 Drank- en 
horeca-
verordening 2014 
 

Beleid wordt na één jaar geëvalueerd. Attema Juli 2015 

7. 26-6-14 Sportnota/ 
Beweegnota 

Wordt eind dit jaar aan de raad 
aangeboden. 

Keuzen 
kamp  

Vóór 1 jan 
2015 
 

8. 26-6-14 Grondexploitaties Er wordt een meerjarenplan opgesteld 
dat de raad meer inzicht geeft in risico’s 
en maatregelen die genomen kunnen 
worden als risico’s zich voordoen. 
 

Keuzen 
kamp 

Vóór 1 jan 
2015 

9. 26-6-14 Formatie  
management  
BAR-organisatie 

Zoveel als beschikbaar zal informatie, 
zoals deze was bij de start, hierover 
worden meegedeeld. 
 

Dokter Vóór 1 jan 
2015 

10. 4-9-14 Regionaal 
Beleidsplan 
 

Het lokale plan zal aan de 
commissie/raad worden voorgelegd voor 
bespreking. 
 

Attema Vóór 1 jan 
2015 

11. 4-9-14 
2-10-14 

Schuldhulp- 
verlening 
 

De raad krijgt het recidivecijfer te weten. Dokter Vóór 1 jan 
2015 

12. 4-9-14 
2-10-14 

Schuldhulp- 
Verlening 
 

De raad krijgt te weten het totaal aantal 
schuldaanvragen dat bij de regisseur 
schuldhulpverlening is ingediend. 
 

Dokter Vóór 1 jan 
2015 

14. 4-9-14 
2-10-14 

Huishoudelijke 
Hulp 
 

De evaluatie van de herindicatie wordt ter 
kennis gebracht van de raad. 

Keuzen- 
kamp 

Vóór 1 maart 
2015 

15. 2-10-14 MRDH De raad wordt geïnformeerd wat onder Attema  
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

een triple helix organisatie dient te 
worden verstaan. 
 

16. 2-10-14 Beleidskader 
Participatiewet 

De raad ontvangt de adviezen van het 
Wmo Burgerplatform en het 
Burgerplatform voor de Minima 
 

Dokter  

17. 2-10-14 Beleidskader 
Participatiewet 
 

Voor hoelang gelden de indertijd 
gemaakte afspraken met Drechtwerk 

Dokter  

18. 2-10-14 Beleidskader 
Participatiewet 
 

De raad wordt geïnformeerd welk deel 
van het budget voor participatie 
beschikbaar is voor de WSW-plaatsen. 
 

Dokter  

19. 2-10-14 Beleidskader 
Participatiewet 
 

Raad wordt geïnformeerd over de 
effectiviteit van gevoerde re-
integratiebeleid tot nu toe. 
 

Dokter  

20. 2-10-14 Klachtenregeling 
3D 

De dit jaar door het college vast te stellen 
klachtenregeling zal ter kennis worden 
gebracht aan de raad.  
 

Keuzen- 
kamp 

 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
1. Blijvende 

afspraak 
Bijtincidenten De raad ontvangt jaarlijks een 

raadsinformatiebrief met een overzicht 
van de bijtincidenten van het voorgaande 
jaar. 
 

Attema Cie juni 2015 

2. 19-6-14 
2-10-14 

RIB beëindiging 
Pilot Samen  
Werken 

Agenderen volgende commissie als mw. 
Ripmeester gespreksnotitie heeft overge- 
legd. 
 

Ripmees- 
ter/griffier 

Vóór 1 dec 
2014 

3. 26-6-14 Tussenrappor- 
tages BAR 

Worden voortaan standaard 
geagendeerd voor de commissie Samen 
leven 
 

Griffier 2 x per jaar, 
juni en nov 

 

 

 
Inspreekbijdrage van de heer E. Rondelez, namens het WMO-burgerplatform Ridderkerk, in de 
commissie Samen leven d.d. 2 oktober 2014 

 
Geachte voorzitter, wethouder(s) en raadsleden, 
 
Het WMO-burgerplatform denkt mee met het gemeentebestuur over belangrijke maatschappelijke 
thema’s, zoals de decentralisatie en de transformatie van de jeugdzorg. Het WMO-burgerplatform 
behartigt niet de belangen van individuele inwoners of van instellingen. In het WMO-burgerplatform 
zitten ervarings- en materie deskundigen. Wij stellen onze kennis graag ten dienste van het 
gemeentebestuur. 
Als WMO-burgerplatform zijn we tussentijds betrokken bij het tot stand komen van de plannen over de 
jeugdhulp. U heeft kennis kunnen nemen van onze eerder uitgebrachte adviezen. Allereerst onze 
waardering voor het resultaat dat er nu ligt. Dat mag wel eens worden gezegd, temeer omdat er veel 
en ingewikkeld werk moest worden verricht, en dit onder grote tijdsdruk. Lof voor de ambtenaren die 
hieraan hebben gewerkt.  
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Met onze opmerkingen willen we een bijdrage leveren aan meer kwaliteit en effectiviteit van de 
jeugdhulp. Dit in het belang van de kinderen en de ouders in Ridderkerk.  
We hebben een 4-tal kanttekeningen bij de voorliggende stukken, namelijk: 

1. Het Algemeen Maatschappelijk Werkers in het Jeugd- en Gezin Team; 

2. Een tijdelijke onafhankelijke inzet op het samenwerkingsproces in het JGT;  

3. Een investering in de informele zorg (mantelzorg, vrijwilligerswerk, lotgenotenhulp); 

4. Een routekaart voor de afstemming tussen het Jeugd en Gezin Team en Sociaal Wijk Team. 

Ik ga nu nader in op deze vier punten. 
 
1. Het Algemeen Maatschappelijke Werkers in het Jeugd- en Gezin Team 
Zes van de tien cliënten van het Algemeen Maatschappelijk Werk hebben kinderen. Driekwart van de 
hulpvragen zijn van invloed op de opvoeding van de kinderen, namelijk huiselijk geweld, 
relatieproblemen, problemen in de opvoeding, gezondheid en financiële problemen. Als de Algemeen 
Maatschappelijke Werkers die hulp verlenen aan deze gezinnen geen onderdeel uitmaken van het 
Jeugd en Gezin Team, dan komt er weinig terecht van ‘één gezin, één plan, één casemanager’. 
Instellingen blijven in die situatie naar elkaar verwijzen en langs elkaar heen werken, en dat was juist 
een groot probleem.  
Ons is overigens onduidelijk waarom het Algemeen Maatschappelijk Werk wel participeert in het 
aankomend Sociaal Wijk Team, maar bij het Jeugd- en Gezin Team wordt gepositioneerd in het 
zogenaamde ‘voorveld’. 
 
2. Een tijdelijke onafhankelijke inzet op de samenwerking in het JGT 
De Jeugd en Gezin Teams worden bemand door hulpverleners die afkomstig zijn van verschillende 
hulpverleningsorganisaties met (voorheen) verschillende culturen, werkwijzen en belangen. Zij moeten 
zich nu smeden tot een effectief functionerend team van Jeugd en Gezin Coaches, ook al blijven ze in 
dienst van hun oude werkgever. Volgens het meerjarenbeleidsplan is de procesregisseur van het 
Jeugd en Gezin Team verantwoordelijk voor vier aspecten, namelijk het samenwerkingsproces (met 
wie), het werkproces (het hoe), het productieproces (het wat, het resultaat) en de kostenbeheersing 
(het rendement).  De samenwerking is o.i. echter voorwaardelijk (de motor) om het werkproces en het 
productieproces goed te laten functioneren, en om het beoogde rendement te doen behalen. In het 
samenwerkingsproces is de procesregisseur zelf een belangrijke (f)actor. Hier ligt een reëel 
afbreukrisico.  
Wij achten de opzet haalbaar, maar adviseren wel om in de opbouwfase van het JGT een 
onafhankelijke coach in te zetten om de samenwerking tussen de nieuwe Jeugd- en Gezin Coaches 
goed van de grond te krijgen.  
 
3. Een investering in de informele zorg (mantelzorg, vrijwilligerswerk, lotgenotenhulp)  
De grootste opgave in de transformatie van de jeugdzorg is dat de ouders en kinderen sneller en beter 
zelfredzaam worden (‘in hun eigen kracht komen’), zo mogelijk met de hulp van hun sociale omgeving 
die eveneens in haar zelfredzaamheid en eigen kracht moet wordt versterkt. Dit is de grootste 
kanteling van de gehele operatie. In het Meerjarenbeleidsplan 2.0 wordt een Steunpunt Informele zorg 
wel genoemd als een instrument dat hierin een rol kan vervullen, maar in het uitwerkingsplan komt dit 
in het geheel niet terug. Zes samenwerkende organisaties hebben reeds een goed onderbouwd plan 
ingediend. Hier liggen mooie kansen. 
 
4. Een routekaart voor de afstemming Jeugd en Gezin Team en Sociaal Wijk Team 
Veel gezinnen en huishoudens hebben problemen op het terrein van zowel de jeugdzorg als van de 
nieuwe WMO. In de plannen is voorzien in een afstemming tussen beiden, maar een routekaart 
ontbreekt. Zonder sturing op dit proces is de kans groot dat de hulp in gezinnen en huishoudens langs 
elkaar heen blijft lopen en dat de schotten blijven bestaan.  
Wij adviseren om nog een goed te kijken naar deze vier punten.  Wij wensen u als gemeentebestuur 
veel succes met deze belangrijke operatie. 
 
 
 


