
MOTIE VAN RAADSLEDEN IRENE PARREN (LEEFBAAR RIDDERKERK), BJÖRN ROS 

(D66/GROENLINKS), COR LOUTER (CHRISTENUNIE), ARIANNE RIPMEESTER (PvdA), INZAKE 

STICHTING BRAM 

 

Voorgesteld: 6 november 2014  

  

Nr. 2014 -  6 

 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 

89424, agendapunt 4 B,over de Aanbieding Programmabegroting 2015 en het Collegeprogramma; 

 

constateert dat:  

 

1. Stichting Bram Ridderkerk een zorgaanbieder is die per 30 september 2013 is gestart met een groep voor  

bijzondere kinderen met een meervoudige beperking, in de leeftijd van 3 tot en met 13 jaar; 
2. zij dit doet in samenwerking met het reguliere basisonderwijs en de reguliere peuterspeelzaal aan de Voorn 

9 in Ridderkerk; 
3. zij dit doet in de vorm van een bijzondere klas niet-leerplichtige kinderen met een (ernstig) meervoudige 

beperking binnen het reguliere onderwijs;  
4. deze kinderen kwetsbaar zijn binnen diverse ontwikkelingsgebieden. Op lichamelijk gebied is er vaak 

sprake van zintuiglijke beperkingen (ernstig slechtziend of blind en/of slechthorend of doof). Ook heeft een 

groot deel van de kinderen lichamelijke aandoeningen en ziekten en hierdoor een grote lichamelijke 

kwetsbaarheid; 
 

is van mening dat:  

 

a. door de veranderingen in de zorg en de jeugdhulp per 1 januari 2015 het werk van de stichting in de 

verdrukking kan komen en het voortbestaan van de stichting op het spel kan staan;  

b. de Stichting Bram Ridderkerk (SBR) sinds de oprichting goede resultaten heeft behaald en bij de kinderen 

die deelnemen aan de dagdelen goede waardevolle resultaten zijn bereikt; 

 

verzoekt het college:  

  

1. te onderzoeken of het werk van de stichting en het voortbestaan van Stichting Bram Ridderkerk (SBR) door 

de veranderingen in de zorg en jeugdhulp in de problemen kan komen; 

2. over de uitkomst van het onderzoek te rapporteren vóór de raadsvergadering van 22 januari 2015; 
3.   als uit het onderzoek blijkt dat het werk en het voortbestaan van Stichting Bram Ridderkerk in de  

      problemen komt een voorstel aan de raad te doen om dit onderwerp te bespreken; 

4.   in overleg te treden met de andere gemeenten, waarvan jeugdige inwoners deelnemen aan de groep, en de 

landelijke overheid om de financiering van Stichting Bram Ridderkerk via het Persoongebonden Budget ook 

in de toekomst mogelijk te maken; 

 

en gaat over tot de orde van de dag.  

  

De raadsleden,  

 

Irene Parren (Leefbaar Ridderkerk)                                     Bjorn Ros (D66/GroenLinks)                           

 

Cor Louter (ChristenUnie)                                                    Arianne Ripmeester (PvdA)                             

    

  

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Voor 24: LR, SGP, PvdA, CDA, D66GL, CU, VVD, P18P 
Tegen 5: EVR 
 
Afgedaan in commissie Samen leven d.d. 12 mei 2015  


