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Betreft: Reactie formeel advies jeugd- en welzijnskader van Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk 

Geachte leden van het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk, 

Op 5 januari 2016 hebben we uw advies ontvangen over de voorgelegde concepten van het Integraal 
Jeugdkader 'Gewoon Opgroeien' en het Integraal Welzijnskader 'Gewoon Meedoen'. Wij hebben uw 
inbreng tijdens de gesprekken bij het tot stand komen van deze twee documenten zeer op prijs gesteld. 
Met belangstelling hebben we kennis genomen van uw uiteindelijke formele advies en we reageren via 
deze weg graag op onderdelen daarvan. 

De door u beschreven inhoud van burgerschap sluit prima aan op hetgeen wij met de term zelfredzame 
burgers bedoelen. Zelfredzame burgers, die zich optimaal naar vermogen kunnen ontplooien en die waar 
nodig en mogelijk zorg voor elkaar dragen, waarbij zij zo nodig kunnen terugvallen op voorzieningen. In 
uw visie stelt u het burgerschap -terecht- centraal. Deze visie komt overeen met onze visie en wij zijn van 
mening dat dit reeds afdoende in de inhoud en toonzetting van beide beleidskaders terug te vinden is. 

U geeft aan dat kwantitatieve gegevens op wijkniveau relevant zijn voor te formuleren beleid. U mist een 
uitgewerkte analyse en evaluatie. In het Integraal Jeugdkader is een aantal (lokale) kwantitatieve 
gegevens opgenomen in een van de bijlagen. Samen met het beeld van het (jeugd)zorggebruik dat wij in 
2014 en 2015 in het kader van de inrichting van het nieuwe lokale (jeugd)hulpstelstel hebben verzameld, 
biedt dit waardevolle input. Wij achten dit voor dit moment voldoende. Dit neemt niet weg dat de 
uitwerking en de uitvoering van het beleid continu afgestemd moet zijn op de actuele behoefte/vraag, die 
per wijk of buurt kan verschillen. Dit is zowel van toepassing op het welzijns- als het jeugdkader. 

In uw advies maakt u onderscheid tussen drie actoren die een belangrijke rol spelen bij de realisatie van 
de beleidsdoelstellingen; de burger, de gemeente en organisaties. Dit delen wij en dit komt ook tot uiting 
in de laatste alinea van hoofdstuk 1 van het Integraal Jeugdkader en paragrafen 2 en 3 van hoofdstuk 3 
van het Integraal Welzijnskader. 

De aandacht voor interactie en wederkerigheid tussen deze drie partijen wordt door ons onderschreven 
en moet ons inziens verdere invulling in de uitwerking van het beleid / in de praktijk krijgen. In het 
verlengde van voornoemde stelt u in de inleiding van uw advies dat de intrinsieke motivatie van burgers 
in het kader van de informele zorg van groot belang is. Wij delen deze mening. 
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Inleiding 



Voor zover wij hierboven niet al zijn ingegaan op de adviezen die u bij de twee aparte kadernota's in uw 
brief noemt, treft u hieronder onze reactie aan. Deze zal beknopt zijn, aangezien -zoals u zelf in het 
voorwoord van uw brief ook aangeeft- de meeste adviezen betrekking hebben op het vervolg op deze 
kadernota's. Hier komen wij aan het eind van deze brief nog op terug. 

Integraal jeugdkader 'Gewoon Opgroeien' 
Naar aanleiding van uw advies om extra in te zetten op een koppeling tussen beleid voor preventieve en 
algemene voorzieningen voor de jeugd en het jeugdhulpbeleid, willen wij opmerken dat wij ervoor 
gekozen hebben om voorliggend beleidskader in te steken vanuit het positieve jeugdbeleid, bedoeld voor 
alle jeugd in Ridderkerk. Daar behoren algemene en preventieve voorzieningen zeker toe. Met het plaatje 
van de puzzelstukjes op pagina 8 illustreren wij hoe deze verschillende elementen naadloos in elkaar 
moeten passen. Daarom zullen we bij de verdere uitwerking aandacht hebben voor een goede 
aansluiting tussen welzijn (voor jeugd), de algemene en preventieve voorzieningen én de jeugdhulp, 
waarbij zeker de bevindingen uit de praktijk niet vergeten zullen worden. 

Integraal beleidskader 'Gewoon Meedoen' 
U adviseert het huidige beleid voor maatschappelijke ondersteuning en leefbaarheid te koppelen aan het 
welzijnsbeleid. Het welzijnsbeleid is opgesteld met het bestaande beleid als basis. Wij nemen de 
opgedane ervaringen met het huidige beleid mee en zullen daar ook de uitkomsten van de formele 
evaluatie bij betrekken. 
Daarnaast vraagt u aandacht voor bepaalde groepen waarvoor 'gewoon meedoen' niet vanzelfsprekend 
is. Deze doelgroepen zullen specifiek benoemd worden in het welzijnskader. 
U beveelt aan per wijk een aanspreekpunt te creëren waarin informele zorg bij elkaar kan komen. De nu 
bestaande aanspreekpunten werken steeds nauwer samen en zijn algemeen bekend. Wij streven ernaar 
alle professionals het inzetten en ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers in hun gedachtegoed 
en werkwijze in te laten bedden. 

U stelt dat een 'win-win' situatie kan ontstaan door burgers met een uitkering zich op vrijwillige basis te 
laten aanmelden voor vrijwilligerswerk om op deze wijze een 'tegenprestatie' te leveren. 
Op grond van de Verordening en de Uitvoeringsregels Werk en Tegenprestatie kunnen 
uitkeringsgerechtigden zelf een voorstel doen voor het verrichten van een Tegenprestatie. In dat kader 
kunnen zij zich ook aanmelden bij C2A of een ander voorstel doen. Indien een klant zelf geen voorstel 
doet worden zij aangemeld bij C2A om hen hierbij te ondersteunen. Het verrichten van een 
Tegenprestatie is op grond van landelijke wetgeving immers niet vrijblijvend, maar een verplichting, 
waarop het plaatselijke beleid is gebaseerd. 

Overige punten 
Tenslotte heeft u in uw brief zowel voor wat betreft welzijn als jeugd belangrijke adviezen gegeven over 
onderwerpen die nader zullen worden uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma. Wij zullen deze 
meenemen in de verdere uitwerking daarvan (jeugd: adviespunten 4, 5, 10 - weizijn: adviespunten 3, 5, 
6, 7, 9). Daarnaast is binnen onze ambtelijke organisatie het programma 'doorontwikkeling van de 
wijkteams' gevormd, waarin preventie prioriteit heeft en dat ook een nadrukkelijke verbinding heeft met de 
jeugdhulp en welzijn. Daarom zijn uw adviespunten 6, 7, 8, 9 Qeugd) en 6 en 7 (welzijn) intern gedeeld 
met betrokkenen bij dit programma. 

U geeft ons het advies de ambities te prioriteren, te heroverwegen en een haalbaar tijdpad op te stellen. 
De in de nota's opgenomen ambities zijn gesteld voor de komende 4 jaar en zijn wat ons betreft allen 
waardevol en niet op gewichtigheid tegen elkaar af te zetten. 



RIDDERKERK 

In het uitvoeringsprogramma zal een realistische, gefaseerde planning worden opgenomen. Wij laten 
prioritering en heroverweging dan ook achterwege. 

Rest ons u te danken voor uw uitgebreide, wel afgewogen advies en uw betrokkenheid bij deze 
beleidsvelden. 


