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MOTIE VAN HET RAADSLID PETER MEIJ (CDA) INZAKE SOCIALE TEAMS EN JEUGD- 

EN GEZINSTEAMS IN DE WIJK 

Voorgesteld: 10 juli 2014 

Nr. 2014 - 2 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 

en wethouders, raadsvoorstel nr. 38123, agendapunt 7, over de Kadernota begroting 2015: 

constateert dat: 

- gemeenten voor de opgave staan een nieuw stelsel van maatschappelijke 

ondersteuning te bouwen;  

-  participatie en eigen kracht de nieuwe sleutelbegrippen zijn; 

- de kern van het nieuwe stelsel de teams in de wijk zijn; 

- de teams in de wijk moeten zorgen voor zorg, werk en hulpverlening dichtbij de 

burgers voor minder geld; 

- Buurtzorg Nederland zich zorgen maakt  over de mogelijkheid dat teams in de wijk 

gaan zorgen voor een enorm bureaucratisch overlegcircus, waarbij professionals met 

elkaar in gesprek zijn en de burger veel te weinig betrokken is;   

- de vereniging van sociale diensten Divosa bang is dat teams in de wijk een hype 

dreigen te worden en het erop lijkt dat het inrichten van een team eerder doel dan 

middel is;  

- het risico bestaat dat teams ingezet worden voor iedereen met een hulpvraag; 

- Divosa tevens constateert dat teams in de wijk erg op zorg zijn gericht en minder op 

participatie;  

- kwalitatieve en kwantitatieve criteria ontbreken om te kunnen vaststellen of de teams 

in de wijk succesvol zijn geweest; 

     

is van mening dat: 

- er een duidelijke visie op het doel van de teams in de wijk moet zijn geformuleerd;  

- het noodzakelijk is om vooraf vast te stellen welke criteria belangrijk zijn om het 

succes van de teams in de wijk te kunnen bepalen; 

- op dit moment nog geen criteria zijn geformuleerd om het succes of falen van de 

teams in de wijk te meten; 

- kwantitatieve en kwalitatieve criteria noodzakelijk zijn om aan de gemeenteraad en 

meer in het algemeen aan de inwoners verantwoording te kunnen afleggen; 

- zonder vooraf vastgestelde duidelijke criteria het risico aanwezig is dat bij een 

beoordeling subjectieve meningen het oordeel bepalen in plaats van de feiten; 

 

verzoekt het college: 

- vóór 1 januari 2015  de criteria voor de beoordeling van de resultaten van de sociale 

teams en de jeugd- en gezinsteams ter vaststelling aan de raad voor te leggen; 
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en gaat over tot de orde van de dag, 

 

De raadsleden, 

 

 

Peter Meij (CDA)    Arianne Ripmeester (PvdA)  

 

 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Voor 28: CDA, PvdA, VVD, SGP, EVR, CU, D66/GL, LR, P18P 
Tegen 0 
Afgedaan in Commissie Samen Leven 12 november 2015 

 

 

 

 

 

 


