
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk 

Algemene informatie 

 Onderwerp/vergaderstuk: Conceptnota Integraal beleid sociaal domein 

 Vergaderdatum: 30 september 

 Naam en fractie: diverse leden commissie 

 Portefeuillehouder: dhr. L. Franzen 

 Datum indiening vraag: 30 september 2020 

 Datum ontvangst antwoord: 16 oktober 2020 

Vragen en antwoorden 
 

Vraag 1 mevrouw De Wolff, ChristenUnie 

Is het realistisch om veel van dit soort trajecten (Knarrenhof) te gaan bouwen in Ridderkerk, waar 

zoveel nood is aan woningen. Zijn daar nog wel plekken voor? 

Antwoord 1 

Vanuit de portefeuille wonen reageren wij graag op de in de commissie gestelde vraag ‘of er nog 

veel van dergelijke projecten (als de Knarrenhof) worden gerealiseerd’. Het antwoord daarop is op 

voorhand moeilijk te geven. Als er behoefte is aan soortgelijke woningen is dat primair aan de 

markt of inwoners. Het initiatief Knarrenhof is ook vanuit inwoners opgestart en samen uitgewerkt 

met Stichting Knarrenhof Nederland. De gemeente neemt zelf niet het initiatief tot het realiseren 

van dergelijke initiatieven. Zoals eerder genoemd zijn wij op dit moment constructief en positief 

met de stichting Knarrenhof in overleg om te komen tot een plan voor de locatie bij het Zand. Als 

we overeenstemming hebben bereikt wordt u daarover geïnformeerd. Op dit moment is nog geen 

concreet tijdspad te benoemen. Het door wethouder Franzen in de commissievergadering 

genoemde ‘eerste kwartaal 2021’ om u nader over de voortgang te kunnen informeren, lijkt 

vooralsnog haalbaar. Overigens bent u bekend met de situatie dat ‘wonen en zorg’ ook onderdeel 

uitmaakt van de op te stellen Woonvisie. 

Ontwikkelruimte is tegelijkertijd ook schaars. De beschikbare gronden in eigendom bij de 

gemeente staan beschreven in de Visie op Grondposities. Uw raad is hier in oktober 2019 per RIB 

over geïnformeerd. Het is ook mogelijk dat partijen zich bij de gemeente melden om een plan te 

ontwikkelen op locaties die niet in gemeentelijk bezit zijn”. 



Vraag 2 mevrouw Ripmeester, PvdA 

Ik heb zorgen over klantmanagers met een caseload van 150 of meer. Die hebben heel weinig tijd 

om aandacht te besteden aan mensen. Kunnen de mensen met deze caseload kwaliteit leveren? 

Franzen. Deze caseloadnormering is niet correct. Ik zal u de juiste caseload laten weten. 

Antwoord 2 

Op dit moment ligt de reguliere caseload op gemiddeld 85 klanten per fte. Dit is conform de norm. 

Vraag 3 de heer Coule, Burger op 1 

p.13 Het percentage jongeren met jeugdhulp in Ridderkerk is beduidend lager dan het gemiddelde 

in de jeugdregio Rijnmond en het landelijk gemiddelde. 

Missen wij jongeren of is dit juist een positieve constatering? 

Antwoord 3 

De informatie uit de gemeentescan Ridderkerk is gebaseerd op data die is verzameld door CBS 

Jeugd. De data is gebaseerd op informatie die door zorgaanbieders aan het CBS worden verstrekt 

over het aantal jongeren dat zij in zorg hebben en de hulp die zij bieden en op informatie die de 

gemeente aanlevert over het aantal cliënten. Hierin zijn de gegevens van het aantal cliënten dat 

hulp en ondersteuning vanuit de wijkteams ontvangt niet meegenomen.  

In de afgelopen jaren is de samenwerking tussen de wijkteams en de scholen, jongerenwerkers, 

jeugdartsen en -verpleegkundigen en huisartsen geïntensiveerd. Zij zijn namelijk belangrijke 

signaleerders en kunnen jongeren en gezinnen helpen met het bieden van hulp en/of de toeleiding 

naar hulp. Wanneer onze partners de problemen niet signaleren of wanneer ouders of jongeren 

het probleem niet erkennen dan kan het zijn dat we deze jongeren / gezinnen niet bereiken. 
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