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WELZIJN”, ‘ NIET KIJKEN NAAR WAT IS, MAAR NAAR WAT NODIG IS’. 
 
Voorgesteld: 4 juli 2013 
 
Nr: 2013 - 112 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeesters en 
wethouders, Gemeentestukken: 2013 - 273, agendapunt 8, tot het voor kennisgeving aannemen van de 
Kadernota 2014; 
 
constaterende dat: 
1. een brede heroverweging van het Welzijnswerk al langere tijd een wens is die leeft binnen de 

gemeenteraad van Ridderkerk; 
2. deze wens met name voortkomt uit de bezuinigingen en de decentralisaties die op ons afkomen;  

 
overwegende dat: 
- het voor belanghebbenden van groot belang is dat er een langjarig toekomstperspectief komt, 

waarbinnen het Welzijnswerk zich de komende jaren kan ontwikkelen;  
 

is van mening dat: 
- een inhoudelijke discussie op het gehele welzijnsbeleid dringend gewenst en noodzakelijk is om tot 

een goed afgewogen meerjarig beleidskader te komen; 
- de huidige financiële en economische situatie een dergelijke brede heroverweging eveneens dringend 

noodzakelijk maakt; 
- bij een heroverweging zowel beleidsmatig als uitvoerend verbanden dienen te worden gezocht binnen 

de de drie BAR-gemeenten; 
- het uitgangspunt voor de heroverweging is dat de kwaliteit van het minimabeleid en het beleid ten 

aanzien van de Wwb en de Wmo niet mag worden ingeboet; 
 

verzoekt het college; 
a. zo spoedig mogelijk te starten met een 'Brede Kaderdiscussie Welzijnsbeleid; 
b. deze discussie te voeren teneinde een algehele herijking van het Welzijnsbeleid te bewerkstelligen, 

uitgaande van het principe: 'niet kijken naar wat is, maar naar wat nodig is'; 
c. bij deze discussie het volledige terrein van het welzijnsbeleid te betrekken;  
d. hiervoor overleg te voeren met (vertegenwoordigers van) alle belanghebbende organisaties, met als 

uitgangspunt 'organisatie volgt inhoud’; 
e. hiervoor overleg te voeren met belanghebbenden in de Ridderkerkse samenleving; 
f. hierover overleg te voeren met de gemeenteraad; 
g. hierover en over de uitwerking van het beleid nadrukkelijk verbanden te zoeken binnen de drie 

BAR-gemeenten; 
h. bij deze discussie eveneens te betrekken de in de Kadernota aangegeven meerjarige bezuinigingen; 
i. de resultaten van deze herijking op te nemen in een door de raad vast te stellen beleidsnota en deze 

beleidsnota aan de raad voor te leggen uiterlijk vóór de behandeling van de Kadernota voor de 
begroting 2015; 

  
en gaat over tot de orde van de dag. 
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