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Verslag van de openbare vergadering van de gecombineerde  
commissies Samen leven en Samen wonen, gehouden  
op donderdag 7 februari 2013 in het gemeentehuis 
 
 
 
 
Aanwezig:  
Mevrouw A. Ripmeester (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: burgemeester A. Attema en de wethouders H. van Houcke en P. van der 
Sluijs. 
Bij agendapunt 5 zijn aanwezig mevrouw M. Dozy en mevrouw A. van Dijke van Vivenz.  
Bij agendapunt 6 is aanwezig de ambtenaar de heer A. Breedveld. 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Aangezien de vergadering gecombineerd is met de commissievergadering Samen wonen, wordt als 
agendapunt 10. toegevoegd ‘Beëindiging Gemeenschappelijke Regeling Oliver, Volwassenen 
Educatie’.  
 
Aangezien wethouder Den Ouden verhinderd is, zal de raadsinformatiebrief, d.d. 8 januari 2013, over 
de Programmabegroting 2013, niet in de commissievergadering worden behandeld. De brief is 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 februari a.s. De brief zal daarin behandeld worden als 
‘debatpunt’. Eventuele vragen over de brief kunnen dan in de raadsvergadering worden gesteld. 
 
2. Spreekrecht 
Over agendapunt 7. Wmo-participatie wordt ingesproken door: 

1. mevrouw A. Ouwens, namens de GehandicaptenRaad Ridderkerk (GRR); 
2. de heer H. van der Jagt, voorzitter van de Wmo-adviesraad, op persoonlijke titel. 

Hun bijdrage treft u aan, aan het eind van dit verslag. 
 
Op verduidelijkingsvragen uit de commissie laat mevrouw Ouwens weten dat zij via het Meldpunt van 
de GRR vaak terugkrijgt dat cliënten, van wie al een dossier bestaat, het gevoel hebben dat 
consulenten hen met wantrouwen bejegenen en een houding aannemen alsof zij met potentiële 
misbruikers te maken hebben. Een mogelijke indruk dat de GRR binnen de Wmo-adviesraad een 
aparte actiegroep vormt, wil mevrouw Ouwens tegenspreken. Zij geeft aan dat de GRR er zich binnen 
de adviesraad voor heeft ingezet om zaken te verbeteren. De GRR speelt geen aparte of negatieve rol 
in de adviesraad. Zij geeft aan dat er sinds 2006/2007 ook heel wat is veranderd voor de ambtelijke 
organisatie. Deze heeft te maken gekregen met meekijkende burgers. Gegeven visies worden door de 
ambtelijke organisatie verschillend ontvangen en soms is terughoudendheid merkbaar. Zij is van 
mening dat ten aanzien van een aantal zaken de grondhouding van de gemeente, in haar relatie tot 
de burger, dient te veranderen, om het vertrouwen te herstellen. Met de opmerking dat ‘in centen 
wordt gedacht’ bedoelt zij dat het wenselijk is dat de indicatiestelling grondig gebeurt en dat daarbij 
ook naar de toekomst wordt gekeken. Een voorziening kan aanvankelijk minder kosten, maar op 
termijn kunnen de kosten toch hoger zijn. De verordening, op basis waarvan voorzieningen worden 
verstrekt, wordt naar haar mening vaak onjuist toegepast. Bij de ene cliënt wordt wel volgens het 
boekje gewerkt en bij de andere weer niet. Mevrouw Ouwens erkent de verschillen tussen de 
resultaten van het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek dat de gemeente laat uitvoeren en de klachten 
die het meldpunt krijgt. Door cliënten wordt mager op onderzoeksvragen gereageerd. Dat is iets 
waarop de GRR haar achterban ook aanspreekt. Spreker betwijfelt of voor het onderzoek voldoende 
gegevens worden aangeleverd en ze vindt het aantal geënquêteerden te klein. Ze betwijfelt of de 
gegevens uit dit onderzoek zinvolle gegevens oplevert. 
 
De heer Van der Jagt spreekt in op persoonlijke titel. Op verduidelijkingsvragen uit de commissie laat 
hij weten dat alle negen prestatievelden uit de Wmo nog niet zijn ondergebracht binnen de Wmo-
adviesraad. Hiermee is de raad aan de slag, maar dit is nog niet gelukt. Bij aanvang richtte de raad 
zich met name op zorg en vervoer. Het vergaren van deskundigheid binnen de adviesraad over alle 
velden levert problemen op en de raad heeft daarmee veel moeite. Van leden wordt op dat punt heel 
veel gevraagd. Het is zijn ervaring dat bij beantwoorden van onderzoeksvragen cliënten terughoudend 
zijn. Mensen laten niet duidelijk zien wat ze op hun hart hebben. Bij klachten spelen de bezuinigingen 
naar zijn mening ook een rol. Cliënten krijgen het daardoor steeds moeilijker en in de toekomst zal ook 
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de eigen bijdrage daarin een rol gaan spelen. De heer Van der Jagt erkent dat er binnen de 
adviesraad verschillende visies zijn, die uiteen kunnen lopen.  
 
3. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 10 januari 2013 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 
- 2. Verslag Studiereis Kent. Is maandag 4 februari naar ieder gemaild. Is afgedaan. 
- 6. en 7. Oud- en Nieuw. De burgemeester wordt gevraagd te laten weten wat de streefdata zijn. 
- 8. Opheffing HALT. Vóór de raadsvergadering is hierover per mail mededeling gedaan. Is 

afgedaan. 
 
Ten aanzien van de lijst van actiepunten zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
1. Rapport Tevredenheid Wwb-klanten 2011. Vervalt op voorstel van mevrouw Fräser. 
3. RIB Wmo benchmark 2011. Vervalt op voorstel van mevrouw Van Houwelingen. 
4. Wijzerplaats. Presentatie wordt in deze vergadering gegeven. Is afgedaan. 
 
4. Eventuele mededelingen rond de BAR-samenwerking 
De burgemeester laat weten dat de bonden hebben ingestemd met het sociaal plan. Dit gaat nu eerst 
naar de stuurgroep en daarna ter vaststelling naar de colleges. De stuurgroep komt morgen bijeen en 
beraadt zich ook over o.a. de notitie regie, de financiële verdeelsleutel en de inrichting van de 
organisatie. Na de stuurgroep gaan de voorstellen naar de colleges en zo nodig daarna naar de 
raden. Alles verloopt volgens planning, maar er moet veel werk worden verricht. 
 
5. Presentatie door ‘Vivenz’ over algemeen maatschappelijk werk  
De gegeven presentatie is bijgevoegd. Vivenz is werkzaam in zes gemeenten, Dordrecht, Zwijndrecht, 
Hendrik-Ido-Ambacht, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, met overal een eigen kantoor. De 
inzet van vrijwilligers bij professionele krachten wordt groter. Deze vrijwilligers worden wel eerst 
gescreend op geschiktheid. De GGD en de politie doen vaak een beroep op de Crisisdienst. 
Scheidende ouders krijgen geregeld door de rechter mediation opgelegd. Dit met het oog op het 
belang van de kinderen. Mevrouw Dozy geeft aan het zorgelijk te vinden dat, als gevolg van de 
gemeentelijke bezuinigingen, de formatie omlaag moet met dit aantal hulpvragen. Thans wordt met 
ambtenaren overlegd waar ‘gesneden’ zal moeten worden. De kaasschaafmethode zal niet voldoende 
zijn, er dienen keuzes te worden gemaakt. Zij acht de kans aanwezig dat in de toekomst met 
wachtlijsten gewerkt zal moeten worden. Wachtlijsten betekenen mogelijke escalatie. Of iemand op de 
wachtlijst kan komen te staan, zal beoordeeld worden aan de hand van criteria. De noodzaak om, als 
gevolg van gemeentelijke bezuinigingen, de formatie te moeten terugbrengen, is in het werkgebied 
gelukkig nog uniek. Mevrouw Dozy zal nog laten weten hoe de verhouding is tussen formatie en 
inwoners in de andere gemeenten. 
Het bureau sociale raadslieden werkt pas 3 jaar in Ridderkerk. Betrokken juristen zijn in dienst van 
Vivenz. Van de verwijzingen is 40% afkomstig van huisartsen. Een goede vorm van integraal werken 
is volgens spreekster te vinden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Bij een intake wordt altijd goed 
geïnformeerd of er ook hulp door anderen wordt verleend of dat deze is aangevraagd. Dat een 
verdere ontschotting tussen diverse organisaties in de toekomst ook gevolgen kan hebben voor de 
organisaties zelf, sluit mevrouw Dozy niet uit. Welzijn Nieuwe Stijl is een werkwijze waarbij bij een 
signaal sneller direct op zaken wordt afgestapt. Dit om te voorkomen dat zaken escaleren. Dit is een 
duidelijke trendbreuk met vroeger, toen in welzijnskringen gewacht werd tot mensen zelf gemotiveerd 
waren om met een hulpvraag aan te kloppen. 
 
6. Presentatie over De Wijzerplaats 
De heer A. Breedveld verzorgt een presentatie die is bijgevoegd. Hij geeft aan dat De Wijzerplaats niet 
alleen een loket, maar ook een afdeling is. Het is ook de back-office voor Albrandswaard. De kosten 
van € 825.000,- worden voor een deel ook door Albrandswaard betaald. Het aantal afwijzingen geeft 
in vergelijking met voorgaande jaren een constant beeld. Het totaal aantal aanvragen is rond de 2400. 
Aanvragen met een termijnoverschrijding hebben veelal betrekking op gecompliceerde aanvragen, 
zoals voor een verbouwing. Dat 76% van de aanvragen binnen de 6 weken wordt afgedaan, is 
volgens de heer Breedveld een behoorlijk goede score. Het aantal unieke cliënten is rond de 2500. Bij 
het overzicht van de uitgaven merkt spreker op dat de gemeente voor dit takenpakket rond de 5 mln. 
van het rijk ontvangt. De kanteling eist veel van vragers en consulenten. Het tussen hen gevoerde 
gesprek richt zich er nu met name op wat vrager zelf kan. Van vrager wordt verlangd dat hij zelf regie 
neemt over zijn eigen hulpvraag. Deze nieuwe wijze geeft ook weerstand. Bij een nieuwe aanvraag 
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volgt tegenwoordig altijd een huisbezoek. Alleen bij herindicatie en als de aanvraaggegevens voor 
zich spreken, volgt telefonische indicatie. 
 
Het klanttevredenheidsonderzoek wordt verricht door SGBO. In vergelijking met andere gemeenten 
scoort Ridderkerk beter. De heer Breedveld is van mening dat het onderzoek representatief is. De 
enquête wordt anoniem ingevuld. De resultaten vormen voor de gemeente een goede indicator van de 
dienstverlening. De dienstverlening is volgens spreker netjes op orde en scoort in vergelijking met 
landelijke cijfers goed. De Wijzerplaats zal er in de communicatie o.a. meer aandacht aan besteden 
wat men van De Wijzerplaats mag verwachten. Het voornemen is om in de nieuwe BAR-organisatie 
een afdeling te belasten met de gesprekken en een andere afdeling met de levering. Vanuit het rijk is 
nog niet duidelijk wat bij de overdracht van de huishoudelijke hulp de kaders worden.  
 
Jaarlijks worden rond de 700 keukentafelgesprekken gehouden. Deze worden gehouden bij 
aanvragen voor vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en huishoudelijke verzorging. Uit eerdere 
opmerking in deze vergadering begrijpt de heer Breedveld dat klachten over De Wijzerplaats met 
name de houding en het gedrag van medewerkers betreffen. Hij ervaart dit niet zo, maar ziet vooral 
dat er sprake is van lastige kwesties. Klachtafhandeling verloopt via de directeur. Hij neemt aan dat de 
raad hierover gegevens ontvangt bij de rekening. 
 
De samenwerking met Stichting Woonvisie is prima. De nazorgcheck is een instrument dat in 2013 
verder moet worden uitgebouwd.  
 
De raad krijgt in 2013 een voorstel voorgelegd tot vaststelling van een nieuwe Wmo-verordening, 
evenals de raden van de twee andere BAR-gemeenten. Gesprekken om te onderzoeken wat mensen 
zelf nog kunnen, mogen op basis van de huidige regelgeving al worden gevoerd. Training en scholing 
van de medewerkers is een constant aandachtspunt. Dit geldt te meer omdat de aard van de 
gesprekken anders wordt en verwacht mag worden dat de weerstand groter zal worden. 
 
Naar aanleiding van het verzoek van de voorzitter zegt de heer Breedveld toe dat de gestelde vragen, 
die in deze presentatie niet beantwoord zijn, nog schriftelijk beantwoord zullen worden. 
 
7. Wmo-participatie / WMO-Adviesraad / Wijzerplaats 
Mevrouw Van Houwelingen en de heren Onderdelinden en Louter, geven als schrijvers van de 
gespreksnotitie, een toelichting op hun notitie. Zij geven aan zich zorgen te maken over de participatie 
rond de Wmo. Zij verwijzen hiervoor ook naar de bijdragen van insprekers hedenavond. Zij willen 
vooral ook naar de toekomst kijken en hopen dat de behandeling tot een beter functioneren van de 
Wmo-adviesraad leidt. 
 
Wethouder Van der Sluijs wil zijn ervaringen na twee weken wethouderschap graag met de commissie 
delen. Hij geeft aan zich als aanvrager in de organisatie te hebben gemeld en het hele aanvraagtraject 
daarna te hebben doorlopen. Zijn indruk is dat (aan-)vragen op goede wijze behandeld worden. 
 
Hij heeft in deze twee weken al overleg gehad met en een vergadering bijgewoond van respectievelijk 
de GehandicaptenRaad Ridderkerk en de Wmo-adviesraad. Zware termen zoals vanavond wel geuit, 
deelt hij niet. Dat ambtenaren in de discussie worden betrokken, vindt hij niet terecht. Als wethouder is 
hij verantwoordelijk voor de ambtenaren. Het uiten van bepaalde kwalificaties over ambtenaren acht 
hij niet juist.  
 
De wethouder wil graag het mandaat om aan de slag te kunnen gaan. Hij roept op vooral vooruit te 
kijken. Vóór de zomervakantie wil hij graag nog een slag maken. Op basis van het convenant en de 
participatieregels wil hij verdere afspraken maken om betrokkenen uit alle negen Wmo-velden bij de 
participatie te betrekken. Hij noemt dat bijvoorbeeld Karaat en Woonvisie niet in de Wmo-adviesraad 
zijn vertegenwoordigd. Hij wil daarvoor de personele inzet en tijd hebben om dit vóór de komende 
Wmo-conferentie te realiseren. De te maken afspraken wil hij graag in een nieuw convenant 
vastleggen. Als zaken te ingewikkeld zijn, dan moet het volgens hem mogelijk zijn een beroep te doen 
op deskundigen elders. 
Hij wil graag afspreken dat nog niet beantwoorde brieven worden beantwoord, maar dat we ook verder 
snel aan de slag gaan. Ook de Gehandicaptenraad heeft hij dit vanmorgen in een overleg laten weten. 
Hij wil niet blijven ‘hangen’ in een discussie hoe het ook anders had gekund. De discussie moet naar 
zijn mening niet verlamd worden door een discussie over de vorm en bijvoorbeeld vergoedingen. De 
interne verschillen hebben naar de mening van de wethouder alles te maken met hoe je met elkaar 
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omgaat en of je elkaar vertrouwt. De wethouder heeft er vertrouwen in dat we met elkaar de volgende 
stappen kunnen maken. Dat is ook nodig, want er komt veel op ons af. 
  
Adviezen komen naar de mening van de wethouder, gevraagd en ongevraagd van de Wmo-
adviesraad, waarin de Gehandicaptenraad participeert. Met de Gehandicaptenraad zelf heeft hij als 
wethouder vier maal per jaar overleg, waarbij o.a. gesproken wordt over de door de 
Gehandicaptenraad ontvangen klachten.  
De te houden Wmo-conferentie zal voor het eerste deel een conferentie in BAR-verband zijn en 
daarna in een deel voor de lokale situatie. Met name beleidsproblemen zullen aan de orde komen. Als 
er vanuit de commissie/raad belangrijke punten zijn, dan hoort de wethouder deze graag. 
 
Ten aanzien van De Wijzerplaats is de wethouder van mening dat in de nabije toekomst ‘de vraag’ op 
meerdere plaatsen moet kunnen worden ‘neergelegd’. Hij noemt o.a. de mogelijkheid van digitale 
intake. Zijn verwachting is niet dat allerlei steunpunten in de wijken zullen ontstaan. 
 
Als mede-schrijver van de gespreksnotitie merkt de heer Onderdelinden op begrepen te hebben dat 
de wethouder met name naar de toekomst wil kijken en dat de wethouder positieve verwachtingen 
heeft. De heer Onderdelinden spreekt deze hoop ook uit. 
 
8. Bundeling transitiegelden AWBZ en Jeugdzorg BAR-gemeenten 
Wethouder Van der Sluijs geeft een korte toelichting op het voorstel. Hij geeft aan dat het college 
aanvullend voorstelt dat het overschot reïntegratiegelden 2012 wordt doorgeschoven naar 2013.  
 
Over inboeken van voordeel als gevolg van de BAR-samenwerking merkt de wethouder op dat eerst 
moet worden geïnvesteerd en dat de winst wordt behaald in 2017. Naar de mening van de heren Van 
der Spoel en Onderdelinden wordt in het voorstel alleen uitgegaan van overschotten. Dat bevreemdt 
hen. 
 
Volgens het voorstel worden eventuele overgebleven middelen naar rato van het ingebrachte bedrag 
over de drie gemeenten verdeeld en teruggestort. De wethouder is niet voor een verdeling naar rato 
van verbruik. Dit leidt naar zijn mening tot te veel berekeningen. 
 
De verplichtingen die voor 2013 zijn aangegaan hebben betrekking op inhuur, afspraken met 
leveranciers en aanbieders. Volgens de wethouder zijn gelden niet aangewend voor andere zaken. 
Voor de heer Van der Duijn Schouten blijft onduidelijk wat dan bedoeld wordt met de zin onder 3. 
Aspecten: ‘in de afgelopen periode zijn er door de afzonderlijke gemeenten ook eigen kosten vanuit dit 
budget betaald.’ 
 
advies: voor debat naar de raad 

 
9. Raadsinformatiebrief, d.d. 8 januari 2013, over de Programmabegroting 2013 
Advies: voor debat naar de raad. 
 
10. Beëindigen Gemeenschappelijke Regeling Oliver, Volwassenen Educatie Rijnmond 2011-
2014 
Vóór de raadsvergadering zal wethouder Van Houcke laten weten wat bedoeld wordt met de 
omschrijving dat het lichaam na ontbinding blijft bestaan en dan met de afwikkeling van het vermogen 
is belast. Daarbij zal hij aangeven wat dit vermogen is. 
  
Advies: ter vaststelling 
 
11. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 
Er zijn geen mededelingen. 
 
11. Mededelingen college 
Geen 
 
12. Rondvraag leden 
De aan de commissies Samen leven en Samen wonen aangeboden stukken, zijn voor kennisgeving 
aangenomen. Op verzoek van de heer Neuschwander wordt wel besloten raadsinformatiebrief, d.d. 21 
december 2012, over de inzet van Stadstoezicht Rotterdam als BOA in de gemeente, te agenderen 
voor een volgende commissievergadering. 
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Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
 
 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.45 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 maart 2013,  
de griffier,       de voorzitter, 
 
 
 

 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 10 januari 2013 

 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 15-12-11 PGB Als bekend is welke vrijheid de wetgever 
de gemeenten laat, communiceert het 
college hierover met de raad. 
 

Dokter geen 
streefdatum 
mogelijk 

2. 30-8-12 Quick Scan CJG 
Tevredenheid 
 

Resultaten worden de raad meegedeeld. Dokter December 
2012 

3. 30-8-12 Plan van aanpak 
tegengaan 
jeugdwerkloosheid 
  

Als dit gemaakt is, wordt de raad op de 
hoogte gesteld. 

Dokter 1 maart 2013 

4. 29-11-12 Regieteams BAR  Nadere informatie krijgt de raad vóór 
besluitvorming gemeenschappelijke 
regeling. 
 

Attema Maart 2013 

5. 10-01-13 Oud- en Nieuw Kosten verwijderen afvalbakken etc. Attema 
 

 

6. 10-01-13 Oud- en Nieuw Mededelingen politie over afschaffen 
vuurwerkvrije gebieden. 
 

Attema  

7. 7-2-13 Vivenz Mw. Dozy laat nog weten hoe de 
verhouding is tussen formatie en 
inwoners in de andere 5 gemeenten 
 

V.d.Sluijs  

8. 7-2-13 OLIVER Wat betekent dat lichaam blijft bestaan, 
en wat is vermogen. 
 

 Vóór raad 21 
febr. 2013 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

1. 12-04-12 Bijtincidenten De raad ontvangt jaarlijks een 
raadsinformatiebrief met een overzicht 
van de bijtincidenten van het voorgaande 
jaar. 

Attema April 2013 
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INSPREEKBIJDRAGE VAN MEVROUW A. OUWENS, NAMENS DE GEHANDICAPTENRAAD 
RIDDERKERK, D.D. 7 FEBRUARI 2013 
 
Geachte commissieleden, 
 
De GRR heeft op 13 jan. jl. u een prioriteitenadvies aangeboden. Deze week is op verzoek van een 
aantal van u, de GRR Meldpunt & Wijzerplaats-rapportage gevolgd die uit 3 delen bestaat. De GRR 
heeft dit niet met de intentie gedaan om personen onderuit te halen, maar heeft zich gebaseerd op de 
feitelijke procesgangen. De uitkomst van de rapportages hebben het GRR bestuur nog meer 
verontrust dan dat zij al waren. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat de uitvoering van uw 
vastgestelde beleid schreeuwt om verandering en verbetering. Dit mag u niet als een berisping of 
verwijt beschouwen. U heeft als gemeenteraadsleden vanaf 2006 veel nieuwe taken op u af zien 
komen. U moest beslissingen over onderwerpen en zaken nemen waar u niet eerder mee te maken 
had. Dan horen daar “kinderziektes” bij die bij evaluaties opgepakt hadden moeten worden tot 
bijstelling en verbetering van het uitvoerende beleid. Helaas is dit onvoldoende gebeurd. 
 
In 2006 heeft de GRR haar eerste verkiezingsdebat met u georganiseerd. A.d.h.v diverse inleidingen 
hebben we met elkaar de aankomende Wet maatschappelijke ondersteuning bediscussieerd. De GRR 
heeft in dit debat de participatie m.b.t. de prestatievelden 5 en 6 door een inleiding aan de orde 
gesteld, welke de kern van deze wet betreft. Meedoen als mens met een beperking, zo zelfredzaam 
en zelfstandig mogelijk. We hebben u voorgelegd dat leren participeren om zorgvuldige aandacht, 
inzicht en inzet vraagt. Niet alleen voor u als bestuurders, maar vooral ook voor de gemeentelijke 
organisatie, die met een totaal nieuwe werkwijze werd geconfronteerd. De GRR heeft u gevraagd om 
erop toe te zien dat dit op een verantwoorde en deskundige wijze zou worden geïmplementeerd. Voor 
de burger was en is het evengoed belangrijk om te doorgronden welke ladder van participatievormen 
u hiervoor zou vaststellen en heeft gesteld. Dat dit alles niet geruisloos zou verlopen heeft de GRR 
niet verrast. Het leerproces betrof immers alle betreffende partijen, ook ons. Echter nu wij 7 jaar verder 
zijn onder de Wmo, heeft de GRR geleerd dat de spreekwoorden dat “Angst een slechte raadgever is” 
en “de waard is zoals hij zijn gasten vertrouwt”, ware begrippen zijn. Anders gezegd: de fundering 
waarop de procesgang en de uitvoering van de Wmo in Ridderkerk zijn gebouwd, is te zwak gebleken. 
Het vertrouwen van en in elkaar is geknakt en mist zijn uitwerking in de onderlinge samenwerking en 
de gevolgen voor de samenleving niet. Wantrouwen jegens burgers waaruit deze grondhouding is 
ontstaan met potentiële misbruikers te maken te hebben en uitsluitend in centen te denken, heeft de 
fundering van uw beleid ernstig beschadigd.  
 
Het is daarom dat de GRR nu met spoed uw inmenging vraagt om samen met u, de gemeentelijke 
organisatie en andere maatschappelijke partners, er zorg voor te dragen, dat de burger van 
Ridderkerk zich ondersteunt weet en met vertrouwen de toekomst tegemoet kan treden. Dat dit 
voorwaar geen makkelijk uitdaging is gezien de geldende bezuinigings-  golven en de nieuwe taken 
die u wachten m.b.t. de diverse decentralisaties, neemt de GRR in acht. Juist daarom vraagt zij u 
eerst de fundering te repareren, zodat de zwaarte van uw nieuwe taken en besluiten die u moet gaan 
nemen, breed maatschappelijk gedragen en uitgevoerd kunnen worden. Regeren is vooruitzien en dat 
wil de GRR ook, participerend met u. Dat kan als we met elkaar de moed hebben om datgene wat niet 
goed is, eerst te benoemen, te veranderen en te verbeteren, zodat wij voor de toekomst in hersteld 
vertrouwen samenwerken om de Ridderkerkse samenleving positief te verbinden aan het beleid van 
haar gemeentebestuur door verbeterde procesgangen in de uitvoering. De GRR wil  daaraan 
dienstbaar zijn.   
 
INSPREEKBIJDRAGE VAN DE HEER H. VAN DER JAGT, OP PERSOONLIJKE TITEL, D.D. 7 
FEBRUARI 2013 
 
Geachte burgemeester, wethouder en raadsleden, Dames en heren, 
 
Ik spreek hier in op persoonlijke titel, als onafhankelijk voorzitter WMO-adviesraad, echter niet namens 
de raad. 
Ik geef hier gevolg aan het individuele verzoek om tijdens deze bijeenkomst van de Commissie 
Samen Leven in te willen spreken. Het doel is u op de hoogte te brengen van het toekomstig 
perspectief en richting van de huidige Ridderkerkse WMO-adviesraad. 
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De huidige WMO-adviesraad worstelt het laatste jaar met zichzelf en schudt in haar voegen. Het 
vertrouwen in betrokkenen staat onder druk. Daarentegen zijn er wel diverse WMO adviezen en 
bijdragen aan B&W afgelopen jaar geleverd. Sinds eind 2010 staat het toekomstbeeld van de WMO-
adviesraad als burgerparticipatie orgaan voor het gehele zorgdomein binnen haar geledingen ter 
discussie. Eind 2010 is door de voorzitter van de WMO-adviesraad een discussie gestart middels een 
startnotitie om de huidige WMO-adviesraad uit te breiden op basis van de 9 prestatievelden. Naast 
deze uitbreiding speelde tevens de kanteling en de horizontale samenwerking een grote rol. Het 
geheel was gericht om de huidige WMO-adviesraad om te zetten naar een WMO-raad nieuwe stijl, 
waaronder dekking van de 9 prestatievelden. Deze transitie werd door mij gezien als een nieuwe 
mogelijkheid te creëren om antwoord te kunnen geven op de landelijke decentralisatie van de AWBZ, 
de jeugdzorg en werken naar vermogen, de wijzigingen in de PGB, de verhoogde individuele eigen 
bijdragen (CAK) in de zorg voor onze cliënten en de wankele maatschappelijke ondersteuning. 

 
Daarnaast beïnvloedde de landelijke visie op de vernieuwingen in het zorgdomein ons denken. De 
visie, één gezin, één plan, één regisseur als uitgangspunt bij de decentralisatie in het al genoemde 
sociale domein, waarbij wordt uitgegaan van één budget en één verantwoordelijke van overheidszijde. 
Hierbij kan een eind worden gemaakt aan het langs elkaar heen werken van hulpverleners binnen één 
gezin. De opvolgende visie heeft ten doel dat de decentralisatie bijdraagt aan een betere benutting 
binnen de gemeente van de “eigen kracht”, het sociale netwerk en de voorzieningen, met het accent 
op participatie in de samenleving.   
 
Met andere woorden: Ga hier maar eens aan staan als WMO-adviesraad om op te komen voor de 
cliënten en voor B&W op een goede manier kennis aandragen en adviseren. Er wordt dan nog al wat 
gevraagd van zo’n groep van leden binnen de huidige WMO-adviesraad. 
Vandaar mijn pleidooi om mee te groeien met het huidige zorgdomein in Ridderkerk. 

 
Mijn uitgangspunt is garant te staan voor zorg dichtbij en aandacht voor iedereen. Het regeerakkoord 
geeft aan dat de gemeente geheel verantwoordelijk wordt voor alle activiteiten op het gebied van 
ondersteuning, begeleiding en verzorging. Daarnaast worden de aanspraken beperkt en versoberd en 
meer gericht op waar ze het hardste nodig zijn en gaan vallen onder de Wet WMO.  De aanspraken 
op huishoudelijke hulp worden vervangen door een maatwerkvoorziening voor degenen, die het echt 
nodig hebben en niet uit eigen middelen kunnen betalen.   

 
Mijns inziens zijn hiervoor vier prioriteiten van belang: (1) De kwaliteit van de zorg verder verbeteren 
(inzicht in de geleverde kwaliteit verbeteren), (2) zorgkostenverlaging, (3) de zorg beter beheersbaar 
maken, overbehandeling tegengaan (daar financiering inkomensafhankelijk wordt) en (4) zorg zodanig 
organiseren dat de groep ouderen extramuraal (buiten de muren) kunnen blijven (zolang mogelijk 
thuisblijven wonen met zorgindicatie en integraal in de woonomgeving blijven functioneren).     
 
Wellicht kan de nieuwe wethouder samen met de commissie Samen Leven ons helpen de genoemde 
stappen te maken in de genoemde aandachtpunten. 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 
       
 


