
 1 

Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden op 
dinsdag 5 februari 2008 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mw. A. Ripmeester (voorzitter),  
Alle fracties, behalve Ridderkerks Belang, zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: wethouders mw. H. van den Berg en H. Zwiers en dhr. J.W. Steeman 
(SPO). 
Dhr. J. van Straalen, griffier. 
 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
Mw. Ripmeester opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Presentatie over het ontwerp Wmo-beleidsplan 2008-2011 
Dhr. Steeman verzorgt samen met dhr. D. Brand de presentatie. De aanwezigen ontvangen hiervan 
een hand-out. 
 
3. Spreekrecht 
Namens de Stichting Gehandicaptenraad Ridderkerk (GRR) en de adviescommissie Beleidsplatform 
Gehandicapten Ridderkerk wordt ingesproken door mevrouw A. Ouwens (zie bijlage). Op vragen uit 
de commissie laat zij weten dat de GRR bij het ontwerp betrokken is als deelnemer van de conferentie 
van 11-7-2007 en daarna door een schriftelijke reactie te geven. Sinds een half jaar brengt de GRR 
schriftelijke adviezen uit aan de Wmo-raad. Dit heeft te maken met de beschikbare capaciteit. Wat niet 
of onvoldoende uit het advies is overgenomen betreft het voorstel tot inclusief beleid, de gestelde 
vragen t.a.v. de vraag hoe de verbeteringen na 4 jaar te constateren en de nulmeting als basis voor 
de komende vier jaar. 
 
Namens het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) spreekt in dhr. R. van Doorn. Al eerder is door het 
IDB aangegeven dat voor hem kwaliteit in de Wmo centraal zal dienen te staan. Onder die kwaliteit 
wordt verstaan “menselijkheid”, “warmte”, hulp en meegaandheid met de vragensteller. De reactie van 
het college op dit uitgangspunt betreurt spreker. Hij had verwacht dat het gemeentebestuur zich meer 
over deze visie zou uitlaten. Het is niet zo dat deze “warmte” wordt gemist in de acties. De indruk is 
dat in het plan voorbij wordt gegaan aan de vraag die komt van Rotterdammers. Spreker doet een 
oproep mensen actief  “op te sporen”  en voorzieningen ook naar de mensen aan huis te brengen. Hij 
merkt op dat het goed zou zijn als de Wijzerplaats ook te vinden zou zijn in de wijken. Hij heeft in het 
plan een reactie gemist op het verzoek tot ondersteuning van het maatschappelijk werk met een 
levensbeschouwelijke oriëntatie. Het IDB zal binnenkort een beleidsplan presenteren voor de 
komende vijf jaar.  
 
4. Wmo-beleidsplan 2008-2011 
In zijn toelichting spreekt dhr. Zwiers zijn waardering uit over de inzet van de Wmo-raad. Hij geeft voor 
het advies een groot compliment.  
 
Mw. Van den Berg laat weten dat de basis voor het plan alles is wat al wordt gedaan en Wmo 
gerelateerd is. Over de subsidieaanvraag voor het door dhr. Van Doorn genoemde maatschappelijk 
werk merkt zij op dat de aanvraag hiervoor al eerder is afgewezen omdat het maatschappelijk werk 
wordt betrokken van de Stichting Opmaat. 
 
Dhr. Zwiers benadrukt dat de Wmo kansen biedt. Kansen om zaken met elkaar te verbinden tot één 
keten. Een voordeel daarbij is o.a. dat dubbelingen kunnen worden voorkomen. 
 
Dhr. Onderdelinden vraagt naar de gevolgen van de verplichting die het rijk opgelegd heeft aan 
woningcorporaties om rond de 2,5 miljard te investeren voor de taken uit de Wmo. Mw. Van den Berg 
doet de suggestie deze vraag te stellen bij het komende bezoek aan Stichting Woonvisie. 
 
Dhr. Steeman licht toe dat het plan met name gaat over de uitgangspunten. Het Actieplan 2009 zal 
ook de acties voor 2010 bevatten. De Actieplannen geven ook de mogelijkheid, bij nader inzien, acties 
te schrappen of toe te voegen. Het Sociaal Platform is gevraagd zich te willen ontwikkelen tot 
aanbiedersplatform voor de Wmo. Deze vraag is in beraad, hierover moet in 2008 duidelijkheid 
komen. De uitgaven voor 2008 van de per 1 januari 2007 naar de gemeente overgekomen Wmo-
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taken staan vermeld op blz. 22 van het plan. Benw denken voor rond 4,5 miljoen deze taken te 
kunnen uitvoeren. In de begroting is daarvoor dekking opgenomen van 4,3 miljoen plus de opbrengst 
eigen bijdragen. Naast die 4,5 miljoen bevat de begroting uiteraard veel meer uitgaven die ook 
behoren tot de prestatievelden van de Wmo.  
 
In reactie op vragen laat mw. Van den Berg weten dat het tevredenheidsonderzoek verder ontwikkeld 
zal worden in overleg met de Wmo-adviesraad, de GRR en de SWOR. Voor de nulmeting zal o.a. 
gebruik worden gemaakt van een aantal metingen waarvan reeds gebruik wordt gemaakte, zoals die 
van het SGBO. Op blz. 10 van bijlage 5 staat geen reactie van het college op gemaakt opmerkingen 
van Dynamiek en de SWOR. Deze opmerkingen zijn wel gemaakt in het contact met beide 
organisaties. Dit jaar zal een evaluatie over de huishoudelijke hulp verschijnen. In de 
Wijkontwikkelingsplannen zal aandacht besteed worden aan specifieke ontwikkelingen in de wijk die 
gevolgen kunnen hebben voor de Wmo-taken. De wethouder is het er niet mee eens dat er geen 
gehandicaptenbeleid is. In de Wmo-verordening zijn elementen uit de WVG opgenomen en deze 
bevatten het gevoerde beleid. Het gaat daarbij om een taak die de gemeente al had. De suggestie om 
cliënten een informatiepakket te verstrekken heeft de sympathie van mw. Van den Berg. Hierbij dient 
ook aandacht te zijn voor de laaggeletterden. 
 
Dhr. Steeman licht toe dat de brugfunctionaris niet één persoon is, maar alle mensen in de keten die 
de brug vormen naar de volgende schakel in deze keten. Alle mensen in de keten dienen zich bewust 
te zijn dat zij deze functie hebben.  
 
Mw. Nooijen geeft aan dat zij een manifest geschreven heeft met actiepunten. Zij zal dit doen 
toekomen aan de wethouders en de fractievoorzitters en hier in de raadsvergadering op terugkomen. 
 
Dhr. Van Houcke geeft aan dat er in de nota gesproken wordt over de categorie 0 – 27 jarigen. Hij 
betwijfelt of de juiste leeftijdscategorie wordt genoemd. Dit wordt nagegaan. Hij geeft aan het gevoel 
te krijgen dat het beleid er op gericht is “openvallende gaten” te “vullen” met mantelzorgers en 
vrijwilligers, die vooral geprofessionaliseerd moeten worden. Mw. Van den Berg geeft aan dat het het 
doel van de Wmo is om de druk op de Awbz te verminderen en de zorg meer te laten komen van 
partners e.d. Het is juist een taak van de gemeenten die mantelzorgers en ook de vrijwilligers te 
ondersteunen. De Wmo biedt naar haar mening de kans meer inzicht te krijgen in de gelden die met 
name met de zorg zijn gemoeid.  
 
Op de vraag waarom niet wordt ingegaan op de opmerking over het verhuizen in plaats van het 
aanpassen van de woning, merkt mw. Van den Berg op dat de keus voor het primaat van verhuizen 
als beleid is opgenomen in de Wmo-verordening 2006. Ieder geval wordt afzonderlijk beoordeeld. Bij 
dit oordeel speelt leeftijd ook een rol. Binnen de gemeente zijn voldoende woningen voor deze 
doelgroep voorradig. Ook wordt gekeken naar de hulp die iemand uit de directe omgeving ontvangt en 
de mogelijkheid of deze mee kan verhuizen. Een opmerking wordt gemaakt dat dit toch op gespannen 
voet staat met de wens dat mensen zo lang mogelijk moeten kunnen blijven meedoen. 
 
Mw. Van den Berg laat weten dat de vraag van de burgers bekend is via de gehouden conferentie en 
het advies van de Wmo-adviesraad. Dat inzicht zal zeker niet compleet zijn en het blijft een zoektocht 
dat inzicht zo goed mogelijk te krijgen. Bij de evaluatie van De Wijzerplaats zal bekeken worden of de 
huidige locatie daarvoor ook de juiste is. Aan de Wijzerplaats kunnen ook vragen per mail worden 
gesteld. Het Meldpunt Huiselijk Geweld zal ook worden geëvalueerd. De suggestie wordt 
meegenomen daarbij te betrekken de ervaring van de aangevers/omgeving. 
 
Het voorstel gaat voor DEBAT naar de raad. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen sluit de vergadering om 22.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van                        
de griffier,          de voorzitter, 
 
 


