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Verslag van de openbare vergadering van de  
commissies Samen leven, gehouden  
op donderdag 14 november 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: de wethouders A. den Ouden, P. van der Sluijs en H. Dokter. Van 
ambtelijke zijde: de heer P. Bakker (FenC). 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De agendapunten 4. Financiële Verordening gemeente Ridderkerk en 5. Financiële regeling BAR-
organisatie worden behandeld als agendapunten 3 en 4. Voor het overige wordt de agenda 
ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Ingesproken wordt door mevrouw S. van der Veer, namens de Wijzijndethuiszorg BAR, over het 
agendapunt Huishoudelijke hulp per 2014. Haar bijdrage is bijgevoegd. 
 
Op de vraag uit de commissie van wie mevrouw Van der Veer heeft vernomen over een ‘Alpha-
constructie’ antwoordt zij dit uit de krant te hebben. 
 
3. Financiële Verordening gemeente Ridderkerk 2014 (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad; 
raadsvoorstel nr. 311) 
Op vragen laat wethouder Den Ouden weten dat in het eerste lid van artikel 5 is aangegeven dat het 
college de raad door middel van tussentijdse rapportages informeert over afwijkingen in de begroting. 
Ten aanzien van die afwijkingen zijn geen beperkingen opgenomen. Hoe uitgebreid die informatie 
moet zijn is aangegeven in het derde lid. De rapportage grens was 50.000. Het voorstel is om dit te 
stellen op 25.000. Ten aanzien van het vierde lid merkt de wethouder op dat hij zich in de afgelopen 
periode geen situatie kan voorstellen waarin het college een dergelijk substantiële uitgaaf (hier is 
genoemd 100.000) heeft gedaan, zonder dit met een raadsvoorstel aan de raad te hebben 
voorgelegd. 
 
De wethouder laat weten dat artikel 4 gaat over autorisatie in het algemeen en dat eventuele 
afwijkingen daarop in artikel 5 aan de orde komen.  
 
De wethouder deelt mee dat de raadsleden ten aanzien van artikel 7 (Waardering & afschrijving van 
vaste activa) een aangepaste tekst hebben ontvangen voor het raadsvoorstel. De Nota activabeleid 
wordt opgesteld door het college en gaat dan ter vaststelling naar de raad. De Nota 
misbruik/oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en het Treasurystatuut stelt het college vast 
en stuurt deze ter kennisname naar de raad.  
 
Daar waar in artikel 15 gesproken wordt over gemeentelijke organisatie, moet BAR-organisatie 
worden gelezen, aldus de wethouder. 
 
De wethouder geeft aan dat aan artikel 5a, derde lid, als nieuw a, wordt toegevoegd: 
a. Termijnkalender P&C producten van de GR BAR. 
 
Op de vraag waarom de eerdere tekst van een amendement niet in de verordening is opgenomen, 
laat de wethouder weten dat de keus is gemaakt om in de komende nota’s grondbeleid respectievelijk 
subsidiebeleid op te nemen dat per raadsperiode een actualisatie van deze nota’s zal plaatsvinden. 
Dit lijkt het college een directere wijze, dan hieromtrent bepalingen op te nemen in de financiële 
verordening. 
 
Advies: ter debat. 
 
4. Concept Financiële regeling BAR-organisatie 2014 (informatie-uitwisseling, besluitvorming raad; 
raadsvoorstel 312) 
In de regeling is in artikel 2 niet opgenomen wanneer het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting 
opstelt. Vanuit de commissie wordt opgemerkt dat dit wel van belang is, gelet op de link met onze 
eigen ontwerpbegroting. Volgens de wethouder kan het niet anders dan dat de ambtenaren deze link 
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goed in de gaten houden. Het zijn veelal dezelfde ambtenaren die bij de opstelling van deze 
begrotingen betrokken zullen zijn. Als zij het proces niet synchroon laten verlopen, zullen ze zelf op de 
problemen stuiten. De heer Bakker geeft aan dat de Wet gemeenschappelijke regelingen een 
bepaling kent voor een datum waarop de begroting van een gemeenschappelijke regeling moet 
worden toegestuurd naar de provincie. Deze datum is afgestemd op het gemeentelijke 
begrotingsproces. Vanuit de commissie wordt benadrukt dat de raad op dit punt al enige ervaring 
heeft met de gemeenschappelijke regelingen. Benadrukt wordt het belang van een goede afstemming. 
 
De Nota activabeleid (artikel 7) zal volgens de wethouder, parallel aan de gemeenten, worden 
vastgesteld door het algemeen bestuur.  
 
Advies: ter vaststelling. 
 
5. Huishoudelijke hulp per 2014 (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad; raadsvoorstel nr. 300) 
Wethouder Van der Sluijs geeft aan de zorg van inspreekster voor werkgelegenheid en voor de 
cliënten te hebben begrepen. Het voorgestelde scenario 3 biedt naar zijn mening de huidige kwaliteit 
en zorgvuldigheid. Dat straks slechts gewerkt gaat worden met alpha-hulpen, is niet naar voren 
gebracht door de gemeente of door Aafje. Dit is door de media genoemd. Met een voucher zou een 
keus kunnen worden gemaakt voor Alphahulp via een belangenbehartigingsorganisatie, maar ook 
voor de huidige zorgaanbieders. Met het voorgestelde beleid is volgens de wethouder ook na 1 januari 
2015 de hoge kwaliteit verzekerd. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte kan gebruik worden 
gemaakt van vrijwilligers. 
 
De sociale omgeving kan worden ingezet omdat geappelleerd wordt aan participatie. Gebruik zal 
worden gemaakt van krachten in de samenleving. Er wordt daarbij wel gekeken naar de 
omstandigheden in de omgeving. Naar verwachting zal de financiële draagkracht ook een rol gaan 
spelen. Nog niet duidelijk is hoe het Rijk dit precies ten aanzien van inkomsten en vermogen zal willen 
regelen. Het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp neemt thans af. Naar de mening van de 
wethouder speelt de eigen bijdrage daarbij een rol. Door de overgangsregeling die getroffen is met de 
zorgaanbieders, kunnen de hulpen in dienst blijven van de huidige zorgaanbieders. Zorgaanbieders 
zullen efficiënter gaan werken en hun overhead aanpassen. De algemene voorziening is voor 
iedereen toegankelijk.  
 
De wethouder geeft aan dat 16.50 het natura tarief is waar we ‘naartoe gaan’. Gestart wordt met een 
iets hoger tarief in de tussenfase, te weten 18,15. De intermediair rapporteert aan de gemeente over 
de criteria die de gemeente vooraf heeft vastgesteld. De gemeente rekent de intermediair af op 
kwaliteit en continuïteit. De intermediair is de schakel die in 2014 voor nieuwe cliënten de opdracht 
krijgt om de ondersteuning voor cliënten te realiseren. Het is een onafhankelijke organisatie die gaat 
zorgen dat aan de indicatie wordt voldaan. De intermediair selecteert de zorg- en dienstverleners op 
basis van kwaliteitseisen die door de gemeente zijn gesteld. Het is mogelijk om naast de 
zorgaanbieders ook vrijwilligers en welzijnsorganisaties te laten participeren. 
 
De wethouder geeft aan dat de overheid zich op dit terrein terugtrekt. De burger zal zelf initiatieven 
moeten ondernemen. Het college is van mening dat de intermediair de burgers daarbij toch 
ondersteuning kan bieden. De intermediair is het aanspreekpunt voor de gemeente en voor de cliënt. 
In het land zijn voorbeelden van het functioneren van een dergelijke intermediair. Het Barendrechtse 
college heeft de raad een brief gestuurd met informatie over het functioneren van de intermediair. De 
wethouder zegt toe de Ridderkerkse raad schriftelijk te informeren over dit onderwerp. Met een 
Persoonsgebonden Budget ben je niet geboden aan de intermediair of een zorgaanbieder. Nieuwe 
cliënten die kiezen voor zorg in natura gaan met een voucher naar de intermediair. Via de intermediair 
kan de klant vervolgens kiezen uit verschillende zorg- en dienstverleners. 
 
Met de intermediair wordt met ingang van 1 januari 2014 een contract aangegaan voor één jaar, aldus 
de wethouder. Als er zich medio 2014 problemen voordoen, dan kunnen deze lopende dat jaar 
worden aangepakt. In het voorstel is genoemd een verlengingsmogelijkheid van 4 maal voor één jaar. 
Op basis van de overgangsregeling die met zorgaanbieders is afgesproken, is vooralsnog gekozen 
voor één jaar. De te sluiten overeenkomst met de intermediair kan 4 x met 1 jaar verlengd worden. Of 
de gekozen constructie een goede is, weet de wethouder pas in de loop van 2014. Zorgaanbieders 
willen 2014 gebruiken om de eigen organisatie gereed te maken voor de nieuwe werkwijze. Als dat 
niet zo is, dan zal het college een andere constructie voorstellen. 
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De wethouder merkt op dat de gemeente Ridderkerk aan huishoudelijke zorg 6 ton meer uitgeeft dan 
dat zij van rijkswege ontvangt. Zoals de plannen van het rijk nu zijn, zal op de rijksbijdrage een korting 
plaatsvinden van 40%. Dat Ridderkerk meer uitgeeft dan dat ze ontvangt, is een politieke keuze. De te 
kiezen constructie zal echter wel duurzaam moeten zijn. De eisen die de wetgever ten aanzien van 
inkomen en mogelijk vermogen zal stellen, zal mogelijk tot een daling van de aanvragen leiden van 
40%. Met het nu voorliggende voorstel is het de verwachting dat de gemeente in 2014 met de 
overgangsregeling en de bijbehorende tarieven één ton minder zal uitgeven. Een doorrekening per 
2015 op basis van die 16,50 kan pas worden gerealiseerd op het moment dat het parlement de Wmo 
wet 2015 goedkeurt en het ministerie meer duidelijkheid biedt. 
 
De staatssecretaris heeft besloten dat de persoonlijke verzorging (op 5% na) niet naar de gemeente 
wordt overgeheveld. De wethouder geeft aan dat de VNG het niet eens is met die keus en nog met de 
staatsecretaris zal spreken. Deze keus heeft echter geen invloed op de zorg die de gemeente nu 
biedt. 
 
Met het voorstel wordt ook voorgesteld de Uitgangspuntennota 2.0 op een enkel punt aan te passen. 
Reden is de actuele ontwikkeling na het opstellen van het ontwerp van deze nota, die gebleken is uit 
de jurisprudentie. 
 
De genoemde productprijs van 2,5 of 3,5 uur is per week. Het lumpsum bedrag is gebaseerd op 4 
weken. 
 
Vanuit de commissie wordt aangegeven dat de gebruikte begrippen voor raadsleden lastig te vatten 
zijn. Raadsleden ervaren dit als een ingewikkelde materie. De wethouder onderkent dit en benadrukt 
het belang om elkaar, college en raad, ‘mee te nemen’ in deze vraagstukken. Hij nodigt raadsleden 
ook uit met hun vragen te komen. 
 
Het is de verwachting dat inkomen en vermogen beide een rol gaan spelen bij de aanvraag. Welke rol 
benieuwt ook de wethouder. De wetgever moet dit nog regelen. Het wassen van ramen aan de 
buitenzijde behoort volgens de wetgever niet tot de compensatieplicht. Dit maakt daarom geen deel uit 
van het werk van de huishoudelijke hulp.  
 
Gevraagd wordt of het voorstel is ingegeven door de wens efficiënter te werken of door de noodzaak 
van bezuinigingen. De wethouder begrijpt de gevoelens uit de commissie dat alles nog niet even 
duidelijk is. Hij merkt op dat dit ook zo is, omdat de wetgever die duidelijkheid nog niet gegeven heeft. 
Daarnaast zijn de gedachten uit Den Haag in de afgelopen tijd ook wisselend geweest. De wethouder 
geeft aan dat we in Nederland een hoge mate van zorg willen blijven bieden. Als we echter zo 
doorgaan, zullen de kosten daarvoor in Nederland driemaal zo hoog worden. Dat is niet op te 
brengen.  
 
De wethouder geeft aan dat hij een lokale brochure wil uitbrengen, waarin voor alle betrokkenen een 
duidelijke uitleg wordt gegeven over de inzet van huishoudelijke hulp per 2014. 
 
De onder 4.12 genoemde resultaten voor de schoonmaakvoorziening zal het college nog nader 
uitwerken in door hem vast te stellen beleidsregels. Deze beleidsregels worden het komend jaar 
uitgewerkt.  
 
De voorgestelde tarieven zijn hoger dan die welke Alphahulpen krijgen. Bij de beloning van een hulp 
verbonden aan een belangenbehartigingsorganisatie (DAH) is rekening gehouden met verzekeringen, 
pensioen etc.  
 
Advies: ter debat. 
 
6. Jaarverslag 2012 Commissie Bezwaarschriften (informatie-uitwisseling; meningsvorming) 
Naast wethouder Dokter zijn ook uitgenodigd de voorzitters van Kamer I algemeen en Kamer II 
Sociale aangelegenheden, de heren B. Huizenaar en J. Hamoen. 
 
Wethouder Dokter geeft aan dat hij, voor zijn portefeuille, door het college gemandateerd is om op 
bezwaarschriften, namens het college, te beslissen. Hij doet dit naar aanleiding van het door Kamer II 
uitgebrachte advies op het bezwaarschrift en met in achtneming van alle nieuwe feiten en 
omstandigheden.  
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De heer Huizenaar geeft aan dat in Kamer I er veel zaken aan de orde zijn waarbij ook derde-
belanghebbenden zijn betrokken. Hij constateert dat de motivering van de primaire besluiten soms wat 
mager is, maar dat er tijdens de zitting vaak een verduidelijking wordt gegeven van de overwegingen 
bij het besluit. Dat wordt ook door betrokkenen zo ervaren. 
 
De heer Hamoen geeft aan dat de besluiten die in Kamer II worden behandeld, vaak de persoonlijke 
levenssfeer treffen. De Kamer kijkt kritisch naar onderliggende stukken en geeft een advies op basis 
van een totale heroverweging waarbij ook de persoonlijke omstandigheden worden meegenomen. In 
het algemeen acht de heer Hamoen de besluiten van goede kwaliteit. Toch adviseert de Kamer soms 
om een ander besluit te nemen. Dit duidt volgens de heer Hamoen ook op de onafhankelijkheid van 
de Kamer. De ervaring is dat bezwaarden zich tijdens de bezwarenprocedure serieus genomen 
voelen. Ze ervaren het als mogelijkheid om ‘hun ei kwijt te kunnen’.  
 
Enkele vanuit de commissie gemaakte tekstuele opmerkingen zullen aan het secretariaat van de 
Bezwarencommissie worden doorgegeven. De heer Hamoen merkt op dat een advies tot 
gegrondverklaring niet hoeft te leiden tot wijziging van het beleid. De gegrondverklaring kan zijn 
oorzaak hebben in een fout die in de voorfase van de beslissing is gemaakt en dus geen betrekking 
heeft op het gevoerde beleid. 
 
Gevraagd wordt waar, gezien de aanbevelingen, volgens de voorzitters prioriteit aan moet worden 
gegeven. Beiden geven aan dat dit voor hen ligt bij het motiveren van besluiten. Het belang daarvan is 
dat een goede motivering leidt tot een grotere kans op acceptatie van het besluit. De wethouder geeft 
aan dat het college daaraan met de inhoudelijke afdelingen aan de slag zijn. Dat geldt ook ten aanzien 
van het verkorten van de doorlooptijd. Als nodig wordt extra menskracht ingezet. 
 
De heer Hamoen bevestigt dat als het college afwijkt van het advies en bezwaarde het daar niet mee 
eens is, bezwaarde beroep kan instellen bij de bestuursrechter. Overigens dient het college in zo’n 
geval in zijn beslissing te motiveren waarom hij afwijkt van het advies van de Bezwarencommissie. De 
wethouder geeft aan dat in de twee gevallen, waar dit op zijn werkterrein is gebeurd, dit juist positief is 
uitgevallen voor cliënt. Beide voorzitters bevestigen dat in 2013 de kwaliteit van de motiveringen is 
verbeterd. Er wordt uitgebreider uitleg gegeven waarom het besluit is genomen. 
 
De wethouder zegt toe een overzicht over 2012 te overhandigen met het aantal gevallen waarin 
beslismomenten zijn overschreden en of er dwangsommen zijn toegekend aan indieners van 
bezwaarschriften omdat de termijn was overschreden. Tevens zal worden opgenomen wat het 
totaalbedrag is en per zaak dat de gemeente aan dwangsommen heeft uitgekeerd. De wethouder kijkt 
wat hij doet met de suggestie om een dergelijk overzicht jaarlijks op te nemen in dit verslag. 
 
Door de PvdA-fractie zijn vooraf enkele schriftelijke vragen doorgegeven. De wethouder zegt toe dat 
hij de vragen schriftelijk zal beantwoorden naar de gehele raad. 
 
 
7. Participatiewet: Visie op het Werkbedrijf (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad; 
raadsvoorstel nr. 306) 
Wethouder Dokter geeft aan dat dit voorstel overeenkomstig de stand van zaken nu is. Of het over 
een maand nog actueel is, weet hij niet. De veranderingen gaan snel. Omdat nog veel onduidelijk is, is 
er nog geen plan van aanpak of een communicatieplan. 
 
Op vragen laat de wethouder weten dat de Roteb als werkbedrijf niet meer bestaat. Ten aanzien van 
het regiebureau geeft hij aan dat we als gemeente meer zelf willen gaan doen en daarvoor eigen 
mensen zullen opleiden. De 5%-norm is van rijkswege bepaald. Met de schoonmaak in het 
gemeentehuis komt de gemeente aardig in de richting van die norm. Binnen de Rijnmondgemeenten 
zijn clusters van gemeenten benoemd die een vertegenwoordiger hebben. De BAR-gemeenten 
vormen zo’n cluster. De vertegenwoordigers van deze clusters vormen de zogenoemde ‘koplopers’. 
De Wajongers vormen een nieuwe doelgroep voor de gemeenten. De inzet van een werkbedrijf gaat 
veel verder dan die van een re-íntegratiebedrijf.  
 
Het Rijk financiert de 35 regionale werkbedrijven in Nederland. Voor Ridderkerk zitten de middelen bij 
Rotterdam. Dat laat onverlet dat het ook mogelijk is aansluiting te zoeken bij het werkbedrijf 
Drechtsteden. De ambtelijke coördinatie geschiedt vanuit de gemeente Rotterdam. Er zijn pogingen 
om werkzaamheden van het werkbedrijf binnen de BAR-gemeenten te krijgen. 
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Advies: ter debat. 
 
8. Zienswijze 1

e
 begrotingswijziging Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (informatie-

uitwisseling; besluitvorming raad; raadsvoorstel nr. 323) 
Hierover zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
Advies: ter vaststelling 
 
9. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 
Wethouder Dokter laat weten dat het regionale Transitiearrangement is goedgekeurd. Ons 
arrangement behoort tot de zogeheten hoogste categorie. 
 
De wethouder geeft aan dat het de afspraak is dat er een nota Jeugdzorg wordt opgesteld. Als alle 
zeilen worden bijgezet zou een ontwerp kunnen worden voorgelegd in de raadsvergadering van 
januari. In Barendrecht is het de insteek in januari over de nota te beslissen. Er is echter nog heel veel 
onduidelijk. Gelet hierop is het de vraag wat de raad dan eigenlijk in januari vaststelt, als veel eerst 
nog duidelijk moet worden. De wethouder wil graag het volgende afspreken. Er is een 
commissiebijeenkomst Samen leven over de 3 Decentralisaties gepland op 10 december a.s. Hij wil 
dan een voorstel inbrengen met de stand van zaken op het gebied van de Jeugdzorg. Aan het eind 
van die bijeenkomst verneemt hij graag of men voor besluitvorming in januari 2014 wil gaan, of de 
besluitvorming over de verkiezingen wil ‘tillen’ en over wil laten aan de nieuwe raad. Wordt besloten 
dat de nieuwe raad de nota vaststelt, dan blijft de huidige raad overigens wel van alle ontwikkelingen 
op de hoogte gesteld worden. De griffier benadrukt dat op 10 december door de aanwezigen wel een 
keus moet worden gemaakt. Zo niet, dan is behandeling in januari, gelet op de termijnen, in ieder 
geval niet meer mogelijk. 
 
10. Mededelingen college 
Geen 
 
11. Vaststelling verslag vergadering commissie Samen leven van 3 oktober 2013 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
12. Eventuele mededelingen rond de BAR-samenwerking 
Geen 
 
13. Rondvraag 
Gevraagd wordt wanneer de discussie over de BOA’s gevoerd zal worden in de commissie. De griffier 
geeft aan dat hij ambtelijk verzocht heeft om een onderlegger te maken met daarin feitelijke informatie 
over o.a. wettelijke bevoegdheden, huidige taken en bevoegdheden en formatie. Als hij deze 
onderligger heeft gekregen zal het onderwerp zo snel mogelijk kunnen worden geagendeerd, waarna 
de commissie de gewenste principiële discussie kan voeren. 
 
Op verzoek van de heer Neuschwander zal de overgelegde Raadsinformatiebrief over de evaluatie 
Opnieuw & Co voor een volgende vergadering worden geagendeerd. Dit gebeurt als de griffier van 
Leefbaar Ridderkerk een gespreksnotitie heeft ontvangen. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.50 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 januari 2014,  
de griffier,     de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 14 november 2013 

 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 7-03-13 Decentralisaties Notitie afstemming van de drie 
decentralisaties 
 

Dokter 
 

Vóór 20 juni 
2013 

2. 11-04-13 BOA De raad wordt op de hoogte gesteld van 
de komende ontwikkeling hoe de functie 
na 1 januari 2014 wordt ingevuld. 
 

Attema 1 dec 2013 

3. 20-06-13 Aanbesteding en 
WSW 
 

Nagaan of bij optie 1 meer dan 20% kan 
worden ingevuld door mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
 

Dokter Volgende 
commissie 
5 september 
 

4. 29-10-13 Nota 
gezondheidsbeleid 

Planning acties Actieplan Luchtkwaliteit Dokter  

5. 29-10-13 Nota 
gezondheidsbeleid 

Bezien wordt: 
-tekst dat gemeente belangrijke speler 
wordt geacht 
-drugs toevoegen achter alcohol 

Dokter  Vóór 
december in 
nieuw 
ontwerp 
 

6. 14-11-13 Huishoudelijke 
hulp 

Een raadsinformatiebrief wordt verstrekt 
over de intermediair. 
 

Vd Sluijs  

7. 14-11-13 Jaarverslag 2012 
Bezwarencommis-
sie 

Een overzicht wordt verstrekt over o.a. 
aantallen dwangsommen. Nagegaan 
wordt of zo’n overzicht jaarlijks in verslag 
kan worden opgenomen. 
 

Dokter  

8. 14-11-13 Jaarverslag 2012 
Bezwarencommis- 
sie 

De vragen van de PvdA-fractie worden 
schriftelijk beantwoord. 

Dokter  

 
 

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 2014 

2. 16-05-13 Armoedemonitor Agenderen een volgende vergadering. 
PvdA-fractie schrijft onderlegger. 

Vrz, griffier 
PvdA 
 

Sept. 2013 
 

3. 11-04-13 GR BAR Over de financiële ontwikkelingen bij de 
BAR-organisatie zal de raad informatie 
krijgen bij de Programmamonitoren. 
 

Attema Juni/nov van 
elk jaar 

4. 14-11-13 Huishoudelijke 
hulp 

De wethouder overweegt een brochure 
uit te brengen met informatie voor alle 
betrokkenen. 
 

Vd Sluijs  

5. 14-11-13 Rondvraag Voor de principiële discussie over de 
BOA’s zal ambtelijk een gespreksnotitie 
worden opgesteld. Na ontvangst volgt 
agendering. 
 

Attema/grif
fier        
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6. 14-11-13 T.k.n. RIBs De RIB over evaluatie Opnieuw & Co 
wordt geagendeerd als van Leefbaar 
Ridderkerk de gespreksnotitie is 
ontvangen. 

Vrz, griffier 
LR 

 

 

 

 
 
 
 
INSPREEKBIJDRAGE MEVROUW S. VAN DER VEER 
 
Goedeavond allemaal. Ik ben Sjany van der Veer en ik spreek namens ‘Wij zijn de thuiszorg BAR’. 
Wij zijn echt onzeker, en blijven zitten met de zenuwen in ons lijf, met onze bange verwachtingen toch 
een ontslagbrief op de mat te krijgen. Ondanks alle toezeggingen van de gemeente en Aafje en de 
beloftes dat er een oplossing komt voor ons en de cliënten. 
Uit alle berichten vanuit de gemeente, die we horen en zien, worden we toch bang dat we toch naar 
de alfaconstructie gaan. En er wordt gezegd dat alles het zelfde blijft, maar de alphaconstructie is niet 
het zelfde. 
Zoals het er nu uitzien wordt het een ontslag in slow motion. Geleidelijk aan wordt iedereen alfahulp of 
zoals u het noemt DAH medewerkster (Dienstverlening Aan Huis). 
Van het geld wat wij bruto gaan verdienen, worden we verplicht om geld af te dragen aan het 
kassiersbedrijf dat de gemeente inhuurt. Dus lekker leven of alfatrots. 
Daarnaast moeten we een goede WA-verzekering afsluiten voor als we schade maken bij de cliënt. 
Het is onmogelijk om onze pensioenvoorzieningen door te laten lopen. 
Van het door u voorgestelde bedrag van 16.50 bruto moeten we ongeveer 15% betalen aan het UWV 
voor verzekeringen zoals WW en ziektewet en dan nog 17% pensioen0premie dan blijft er 11.22 over 
waar dan nog de belastingen afmoeten en de bijdrage aan het kassiersbedrijf 
Dat kunnen wij echt niet betalen. Wie gaat bepalen of we DAH medewerker worden? Gaat de 
intermediair dat doen door alleen die manier van zorgverlening aan te bieden bij de cliënt? 
Ons werk is heel belangrijk voor onze cliënten. Wij maken niet alleen schoon. We zien ook 
veranderingen bij de cliënten. Altijd zeggen wij tegen ouderen doe niet de deur open voor iedereen, 
maar straks moeten ze dat wel voor alle mantelzorgers en vrijwilligers die ons werk overnemen. 
Bezuinigingen gaan in in 2015, maar we zitten nu nog in 2013. 
Waar een mevrouw van 80 jaar, telefonisch wordt benaderd, mevrouw heeft nu hulp 3 uur per week, 
per 1 december krijgt ze 1.5 uur in de week. Dit is in Albrandswaard zo, gaat dit in Ridderkerk straks 
ook zo gebeuren? Het is pas 2013 nog lang geen 2015. 
Neen, nog geen 2015 dan zijn de bezuinigingen echt pas aan de beurt. Dat is ook nog niet zeker 
omdat er nog niets in de Tweede en Eerste kamer is beslist. Is dat rechtvaardig naar de burger toe, 
zoals hier wordt gesproken. De burger is nummer één. 
Als laatste een vraag aan de raadsleden hier in de commissievergadering. Is hier die op 
maandagmorgen zijn bed uit wil komen voor € 11,40 bruto (schaal 15) of € 9,70 (schaal 10)? En we 
houden er straks als ZZPér nog minder aan over.  
Bedankt dat u naar ons hebt willen luisteren. 
 
 


