
 

Memo griffie voor de commissie Samen leven d.d. 27 juni 2019

Ridderkerk, 12 juni 2019

Betreft: overleg n.a.v. raadsbesluiten RKC rapport Decentralisatie van de zorg.

Geachte commissieleden,

Inleiding
In het Rapport 'Wat heeft de decentralisatie van de zorg voor Ridderkerk betekend?' van 1 juni 
2018 heeft de rekenkamercommissie Ridderkerk uiteengezet wat de decentralisatie van de zorg 
voor Ridderkerk heeft betekend. De rekenkamercommissie heeft op basis van het uitgevoerde 
onderzoek diverse aanbevelingen geformuleerd voor de raad. 

Doel bespreking
De raad heeft besloten om de aanbevelingen niet zonder meer over te nemen maar in overleg te 
gaan met het college (raadsbesluit 10 juli 2018 bijgevoegd).

Het college heeft op 24 mei ter voorbereiding van dit overleg 4 raadsinformatiebrieven aan de raad 
gestuurd. Deze zijn direct als aparte bespreekpunten op de voorlopige agenda opgenomen.

Voor elke brief zal na overleg aan de commissie worden gevraagd of het onderdeel van het 
raadsbesluit hiermee is afgesloten of dat er nog aanvullende acties nodig zijn.

Besluiten en Raadsinformatiebrieven

beslispunt raadsbesluit raadsinformatiebrief / agendapunt

2. De bevindingen en aanbevelingen te 
betrekken bij de evaluatie van het Beleidsplan 
Wmo 2015 – 2018 en bij de opstelling van de 
daarop volgende nota.

2019-05-24 RIB Besluit over 
beleid 
n.a.v. rekenkamerrapport Wmo 

3. Met het college, in voorbereiding met de 
commissie Samen leven, in overleg te gaan 
over aanbeveling 1 (vorming platform). Waarbij 
o.a. aan de orde dient te komen: 
a. of gemeente, professionals uit de toegang 

en zorgaanbieders beter moeten 
samenwerken; 

b. zo ja, op welke terreinen/onderdelen en 
met welk zichtbaar doel. En daarbij te 
betrekken de door de 
rekenkamercommissie genoemde 
voorbeelden voor de opdracht; 

c. wat daarin de rol van het gemeentebestuur 
is (zowel van college als raad) 

2019-05-24 RIB Besluit over 
de vorming van een platform 
n.a.v. rekenkamerrapport Wmo 



beslispunt raadsbesluit raadsinformatiebrief / agendapunt

d. wat voor een eventuele samenwerking de 
meest doeltreffende en doelmatige vorm is 
en welke opdracht aan deze 
samenwerking wordt gegeven. 

4. Uit te spreken te willen blijven investeren in 
de ondersteuning van mantelzorgers. Het 
college te vragen voor de raad (nog eens) in 
beeld te brengen: 
a. welke ondersteuning al wordt geboden; 
b. welke aanbevelingen van de 

rekenkamercommissie op dit punt het 
college wil overnemen of niet 
(gemotiveerd) en hoe daar invulling aan 
gegeven kan worden. 

Waarna de commissie Samen leven met het 
college daarover in overleg gaat.

2019-05-24 RIB Besluit over 
mantelzorgondersteuning 
n.a.v. rekenkamerrapport Wmo 

5. In de commissie Samen leven in overleg te 
treden met het college over de vraag welke 
informatie, ten behoeve van zijn sturing, de 
raad ten aanzien van de zorg wil ontvangen, 
hoe vaak en in welke vorm. 

2019-05-24 RIB Besluit over 
sturingsinformatie 
n.a.v. rekenkamerrapport Wmo 

Achtergrond informatie
Ter ondersteuning van de bespreking zijn bijgevoegd:

 Raadsbesluit en voorstel rapport rekenkamercommissie
 Rapport rekenkamercommissie: Wat heeft de decentralisatie van de zorg voor Ridderkerk 

betekend? (alleen op de website).

Onderwerp van de bespreking zijn de raadsinformatiebrieven in relatie tot het raadsbesluit. Niet het 
rapport van de rekenkamercommissie.

De commissiegriffier,

M. Slingerland

Volgnr.  van 2


