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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Rapport rekenkamercommissie Decentralisatie van 
de zorg 

Commissie:  
Samen leven  
21 juni 2018 

BBVnr: 
1335383 
Zaaknr: 9901 

Portefeuillehouder:  
- 

Gemeenteraad: 
10 juli 2018 

Raadsvoorstelnr. 
1335384 

e-mailadres opsteller:  
j.v.straalen@ridderkerk.nl  

 Openbaar 

 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Kennis te nemen van het rapport van de rekenkamercommissie “Wat heeft de decentralisatie van 

de zorg voor Ridderkerk betekend?” 
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. 
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) 
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. 

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. 

6. Uit te spreken dat blijvend geïnvesteerd moet worden in deskundigheidsbevordering bij de 
toegang en dit als raad ook te betrekken bij beslispunt 5. 

 
Inleiding 
De Rekenkamercommissie Ridderkerk heeft onderzoek gedaan naar wat de decentralisatie van de 
zorg voor Ridderkerk heeft betekend. De rekenkamercommissie heeft op basis van het onderzoek 
aanbevelingen geformuleerd voor de raad. De rekenkamercommissie heeft het rapport aangeboden 
aan de raad. De raad besluit op welke wijze aan (de aanbevelingen uit) het rapport gevolg wordt 
gegeven. 
 
Het rapport van de rekenkamercommissie is uitgebracht op 1 juni 2018. De (invulling van de) 
aanbevelingen van de rekenkamercommissie vragen naar mijn mening verdere aandacht van en 
verdieping door de raadsleden en ook overleg met het college. Dit geldt te meer daar er sprake is van 
een nieuwe raad, college en portefeuillehouder. 
De voorgelegde besluiten zijn veelal procesgericht, waarbij ik niet voorstel een aanbeveling wel of niet 
over te nemen. 
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Beoogd effect 
Bespreking van het rapport in de openbare commissie- en raadsvergadering. 
Versterken van de transformatie van de zorg. 
Controle en verantwoording over de uitvoering van de aanbevelingen. 
 
Relatie met beleidskaders  
Het beleid voor de zorg is vastgelegd in het beleidsplan Wmo 2015-2018. De bevindingen en 
aanbevelingen kunnen worden meegenomen in de evaluatie van dit beleidsplan. 
 
Argumenten 
1.1 de rapporten van de rekenkamercommissie dragen bij aan de controlerende taak van de raad 
De rekenkamercommissie is ingesteld door de raad. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de 
doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De 
rapporten bieden inzicht in dit gevoerde bestuur. De rekenkamercommissie rapporteert aan de raad. 
 
2.1 het beleidsplan Wmo loopt tot en met 2018 
Het college geeft aan dat het rapport veel waardevolle informatie bevat over de uitvoering van deze 
nieuwe gemeentelijke taak en over het effect op de zorgbehoevenden in Ridderkerk. Deze informatie 
kan tevens gebruikt worden als input voor een nieuw plan. 
 
3.1. duidelijk moet zijn welk doel u wilt bereiken en welke vorm daarbij past  
De rekenkamercommissie beveelt aan een platform in te stellen en doet suggesties voor een 
opdracht. Voor een afgewogen keuze is voorbereiding en nader overleg gewenst. 
 
4.1 de rekenkamercommissie adviseert dit in het rapport 
De rekenkamercommissie heeft vastgesteld dat de vraag naar ondersteuning van mantelzorgers 
groeit. De raad spreekt (opnieuw) uit dat de ondersteuning van mantelzorgers belangrijk is.  
 
4.2 daarmee heeft de raad inzicht in wat nu al wordt gedaan en kan hij beoordelen of verdere 
ondersteuning nodig is 
Met de informatie van het college heeft de raad inzicht in wat nu al aan ondersteuning wordt geboden 
en kan de raad in overleg met het college of uitbreiding van deze ondersteuning gewenst is. 
 
5.1 de raad dient eerst te bepalen waarop hij wil sturen, waarop hij het college wil controleren en in 
welke vorm en op welk moment hij deze informatie wil ontvangen 
Uit het onderzoek blijkt niet of en welke informatie over de zorg bij de raad ontbreekt. Zeker aan het 
begin van een nieuwe raadsperiode is het goed te bepalen wat de informatiebehoefte is en waarom 
en hierover in overleg te gaan met het college. 
 
6.1 met deze uitspraak wordt de noodzaak van deskundigheidsbevordering onderstreept in het belang 
van een goede zorg 
In de nota van bevindingen wordt gemeld dat de zorgaanbieders van mening zijn dat de mate van 
deskundigheid sterk verschilt per medewerker. De rekenkamercommissie  geeft aan dat 
deskundigheidsbevordering bij de toegang ervoor zorgt dat de professionals problemen eerder 
signaleren, beter weten hoe het sociaal netwerk en de eigen kracht van cliënten kunnen worden 
aangewend en dat er indien nodig op tijd wordt opgeschaald.  
Of en hoe de raad over deze deskundigheidsbevordering wil worden geïnformeerd, wordt betrokken 
bij beslispunt 5.  
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Overleg gevoerd met  
- 
 
Kanttekeningen 
- 
 
Uitvoering/vervolgstappen  
Het college doet de raad/commissie Samen leven nadere voorstellen voor de uitvoering van de 
besluiten. 
 
Evaluatie/monitoring  
- 
 
Financiën  
N.v.t. 
 
Juridische zaken  
N.v.t. 
 
Duurzaamheid  
Met het investeren in ondersteuning van mantelzorgers en deskundigheidsbevordering van de 
medewerkers in de toegang draagt dit voorstel bij aan de verbetering van de leefomgeving van de 
inwoners van Ridderkerk, die van deze voorzieningen gebruik maken. 
 
Er wordt meer en beter gebruik gemaakt van de voorzieningen die er zijn.  
 
Communicatie/participatie na besluitvorming  
Het raadsbesluit wordt bekendgemaakt via de Blauwkai en de gemeentelijke website. 
 
 
de griffier  
 
 
 
 
 

 

Mr. J.G. van Straalen  
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken  
1. Rapport rekenkamercommissie onderzoek Decentralisatie van de zorg - Bestuurlijke nota 
2. Rapport rekenkamercommissie onderzoek Decentralisatie van de zorg – Nota van bevindingen 
3. Concept raadsbesluit 
 


