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Onderwerp 
‘Gewoon meedoen’, welzijnskader Ridderkerk 2016-2020 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. ‘Gewoon meedoen’, welzijnskader Ridderkerk 2016-2020 vast te stellen. 
 
Inleiding 
In 2015 is invulling gegeven aan de decentralisaties (Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet). Nu is het 
tijd om de koers aan te geven welke aanvulling welzijn kan bieden in het zelfstandig en naar eigen 
vermogen deelnemen aan de Ridderkerkse samenleving. Op 10 september heeft U daarom de 
startnotitie integraal welzijnskader vastgesteld. Uit deze opdracht is ‘Gewoon meedoen’, welzijnskader 
Ridderkerk 2016-2020 voortgekomen (bijlage 1). 
 
Bij dit integraal welzijnskader zijn de diverse beleidsterreinen (zoals mantelzorg, vrijwilligerswerk, 
Wmo, wonen etc.) intensief betrokken om samenhang bij de verwezenlijking van de ambities te 
waarborgen. Deze nota is via een interactief proces tot stand gekomen. Verschillende partijen, zoals 
het wijkteam, het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (MBR), minimaplatform en verschillende 
maatschappelijke partners hebben input voor deze nota geleverd. Deze betrokkenheid sluit aan op de 
ambities in het Ridderkerkse collegeprogramma: burgers, maatschappelijke partners, ondernemers en 
instellingen zijn steeds meer betrokken bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.  
Het MBR heeft een formeel advies gegeven (bijlage 2). Hierop is een reactiebrief opgesteld (bijlage 3). 
Daarnaast heeft het MBR een ongevraagd advies gegeven over de definitie van mantelzorg (bijlage 
5). Omdat mantelzorg een centrale rol heeft in het welzijnskader is de beantwoording van dit 
ongevraagd advies bij dit voorstel meegenomen (bijlage 6). 
 
Beoogd effect 
‘Gewoon meedoen’ geeft de kaders op het gebied van welzijn voor de komende jaren (2016-2020) 
aan. Voor een groot aantal beleidsterreinen (Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet) is al beleid 
geformuleerd en voor de komende jaren vastgesteld. Deze nota legt de link tussen dat beleid en 
welzijn. Voor andere beleidsterreinen zoals het vrijwilligerswerk en mantelzorg dient aanvullend beleid 
te worden opgesteld, dit wordt in dit welzijnskader opgenomen. Het jeugdbeleid wordt in een aparte 
kadernota ‘Gewoon opgroeien’ beschreven. Er is expliciet gekozen voor een kadernota, waarmee wij 
zorgen voor een heldere visie en duidelijke kaders in de vorm van ambities, zodat er goed en effectief 
invulling aan de uitvoering gegeven kan worden.  
 
Relatie met beleidskaders 
Beleidskader Participatiewet 
Beleidsplan Wmo 
Collegeprogramma 2014-2018 
Bewegend verbinden 
Positieve gezondheidszorg 
Concept ‘Gewoon opgroeien’, jeugdkader Ridderkerk 
 
Argumenten 
1. De gemeente Ridderkerk heeft momenteel geen actueel welzijnskader, terwijl daar wel vraag naar 

is zowel op bestuurlijk als maatschappelijk niveau. 
2. Na het invulling geven aan de decentralisaties in 2015 geeft het welzijnskader aan welke invulling 

welzijn kan bieden in het zelfstandig en naar eigen vermogen deelnemen aan de Ridderkerkse 
samenleving. Oftewel ‘Gewoon meedoen’. 



3. De veranderende rol van de overheid vraagt om een afbakening van taken en 
verantwoordelijkheden op het gebied van welzijn. 

4. De nog te ontwikkelen visies op vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn in het welzijnskader 
geïntegreerd. 

 
Overleg gevoerd met 
Tijdens de totstandkoming van de nota heeft er een intensief consultatietraject plaatsgevonden. De 
opbrengst van de gesprekken met de platforms en de maatschappelijke partners zijn opgenomen in 
de notitie consultatie integraal welzijnskader ‘Gewoon meedoen’ (bijlage 4).  
Er zijn gesprekken gevoerd met: 

 Portefeuillehouder 

 Burgerplatform voor de minima 

 Gebiedsteams 

 Huisartsen 

 Karaat 

 Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (MBR): In overleg met het MBR is het concept 
welzijnskader op 3 november 2015 in een informele werksessie met een afvaardiging van het 
platform besproken. Dit omdat we het MBR graag aan de voorkant wilden betrekken en deze 
behoefte bleek wederzijds. Op 7 december 2015 is er een presentatie gegeven aan het volledige 
MBR en was er de gelegenheid tot het stellen van vragen. Vervolgens heeft het MBR een formeel 
advies uitgebracht. 

 Sport & Welzijn 

 Woonvisie 

 Beleidsambtenaren op het terrein van: werk, zorg, jeugd, cultuur, volksgezondheid, wijken, wonen, 
vrijwilligerswerk en mantelzorg 

 
Kanttekeningen 
1. Deze kadernota geeft alleen de ambities aan waardoor de behoefte ontstaat aan een concreet 
uitvoeringsprogramma.  
Tijdens de consultatie is gebleken dat er behoefte is aan de beantwoording van de ‘hoe’ vraag. Deze 
vraag zal worden beantwoord door het uitvoeringsprogramma. Voordat het uitvoeringsprogramma 
opgesteld wordt moeten de kaders ( waaronder de ambities) duidelijk zijn. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
In het integraal welzijnskader zijn ambities benoemd. Deze ambities zullen vertaald worden naar een 
uitvoeringsprogramma dat uiterlijk in oktober 2016 door het college zal worden vastgesteld. 
In het uitvoeringsprogramma worden de ambities concreter doorvertaald naar projecten/activiteiten die 
daaraan gekoppeld zijn. Hierbij is het uitganspunt dat we het goede dat in Ridderkerk al gebeurd 
behouden, maar ook vernieuwen, aanscherpen of aanvullen waar nodig. De financiële gevolgen 
worden inzichtelijk gemaakt. 
 
Evaluatie/monitoring 
Tegen het einde van de looptijd van deze kadernota, is het van belang om de actuele situatie te 
bezien. Wat is nog actueel en wat kan meegenomen worden naar een volgende kadernota. In de 
tussentijd worden resultaten gevolgd en (bij)gestuurd op de resultaten van de ingezette 
projecten/activiteiten die in het uitvoeringsplan benoemd zullen worden. Het uitvoeringsplan bevat een 
planning. 
 
Financiën  
Het vaststellen van het welzijnskader heeft geen financiële consequenties. Het financiële aspect komt 
mogelijk wel terug bij het vaststellen van het nog te ontwikkelen uitvoeringsplan. 
 
Juridische zaken 
n.v.t. 
 
Duurzaamheid 
n.v.t. 
 
 
 



Communicatie/participatie na besluitvorming 
Het welzijnskader wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. De vastgestelde versie van het 
welzijnskader wordt verspreid onder alle deelnemers aan de consultatie en partijen waar we bij het 
ontwikkelen van het uitvoeringsprogramma mee in gesprek gaan. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. ‘Gewoon meedoen’, welzijnskader Ridderkerk 2016-2020 (1036343) 
2. Formeel advies jeugd en welzijnskader Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (1053863) 
3. Reactie op formeel advies jeugd en welzijnskader Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk 

(1051854) 
4. Notitie consultatie integraal welzijnskader ‘Gewoon meedoen’ (1053876) 
5. Ongevraagd advies definitie mantelzorg Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk 

(1036633) 
6. Reactie op ongevraagd advies definitie mantelzorg Maatschappelijk Burgerplatform 

Ridderkerk (1036635) 
7. Raadsvoorstel ‘Gewoon meedoen’, welzijnskader Ridderkerk 2016-2020 (1035659) 
8. Raadsbesluit ‘Gewoon meedoen’, welzijnskader Ridderkerk 2016-2020 (1035674) 

 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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