
 1 

 
 
MOTIE VAN de raadsleden Alderliesten (SGP), van Dijl (PvdA), de Koning (VVD), Los 
(Leefbaar Ridderkerk), Muizelaar (D66/GL), Onderdelinden (CDA), Plaisier (ChristenUnie) 
inzake het participerend betrekken van de relevante partners bij de totstandkoming van 
een integraal WMO-beleid in Ridderkerk 
 
Voorgesteld: 21-11-2005 
 
Nr. 2005 - 65 
 
 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, Gemeentestukken: 2005- 358, agendapunt 8, inzake de Keuzenota Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO); 
 
 

- gelet op het feit dat de raad vanavond, aan de hand van het voorstel, de kaders vaststelt voor 
een door het college van benw op te stellen conceptbeleidsnota over de WMO, die in het 
eerste half jaar van 2006 ter vaststelling zal worden aangeboden aan de raad; 

 
- dat de vaststelling van de nota op deze termijn noodzakelijk is vanwege de overdracht van de 

verantwoordelijkheid voor de thuiszorgtaken van het rijk naar de gemeenten; 
 

- dat verdere beleidsontwikkeling en –bepaling door de raad noodzakelijk is met de verdere 
overdracht van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het kader van de invoering van de 
WMO; 

 
- dat met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarbij gefaseerd 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden overgedragen, een nieuwe 
verantwoordelijkheid voor een groter wordende groep zorgafhankelijke inwoners aan de 
gemeentelijke taken wordt toegevoegd; 

 
- gelet op het grote belang het WMO-beleid integraal vorm te geven, zowel voor wat betreft de 

gedeeltelijke overdracht van verantwoordelijkheden en bevoegdheden als bij de uiteindelijke 
totale overdracht; 

 
- gelet op het gevaar dat door de overdracht van de eerste taken (thuiszorg) en de in de 

toekomst toe te voegen taken, de samenhang met bestaande taken niet duidelijk uit de verf 
komt; 

 
- gelet op het belang dat alle partners het belang van de zorgvragers in Ridderkerk voorop 

stellen, ook als dat ten koste zou gaan van het eigen belang van de organisatie of instelling; 
 
 
spreekt uit dat het daarom van groot belang is dat het gedeeltelijke (eerste helft 2006) en gehele WMO-
beleid een breed maatschappelijk draagvlak heeft, ook voor wat betreft de toedeling van beschikbare, 
tevens beperkte, financiële middelen; 
 
doet dit niet zonder de inbreng en expertise te erkennen en te waarderen van alle adviesorganen en 
maatschappelijke organisaties die betrokken zijn op het brede gebied van de WMO, met erkenning van 
ieders competentie; 
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verzoekt het college bij de ontwikkeling van het gedeeltelijke (eerste helft 2006) en het verdere WMO-
beleid alle partners te betrekken en een uiterste inspanning te doen om tot een zo gezamenlijk mogelijk 
beleid te ontwikkelen, waarbij tevens een zo groot mogelijke overeenstemming bestaat over de toedeling 
van middelen; 
 
roept de betrokken partners ook op hieraan hun medewerking te verlenen en hun vertegenwoordigers 
hiervoor een duidelijk en juist mandaat te verlenen; 
 
verzoekt het college tenslotte de raad (of een vertegenwoordiging daarvan) te betrekken bij het onderling 
overleg tussen partners en te overleggen over de vorm daarvan; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
………………………… 
T.J. Alderliesten, SGP 
 
 
………………………… 
C. van Dijl, PvdA 
 
 
………………………….. 
P.J.H.M. de Koning, VVD 
 
 
………………………… 
A. Los, Leefbaar Ridderkerk 
 
 
………………………… 
A. Muizelaar, D66/GL 
 
 
…………………………. 
W.P. Onderdelinden, CDA 
 
 
…………………………. 
L.B. Plaisier, ChristenUnie 


