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Vraag 1  
Komt er nog een sociale kaart? (Wordt hiermee een overzicht van zorgaanbieders en hun expertise 
bedoelt?) 
Nota van bevindingen RKC slide 28. 

 

Antwoord  
De ontwikkeling van een nieuwe verbeterde ‘sociale kaart’ is in volle gang. Een groot aantal 
(vrijwilligers)organisaties nam deel aan deze eerste bijeenkomst in november vorig jaar over de sociale 
kaart Ridderkerk. Tijdens deze bijeenkomst is duidelijk geworden dat de behoefte voor een ‘sociale 
kaart’ leeft in Riderkerk. 
 
Daarna is er een werkgroep samengesteld die bestaat uit ambtenaren en een aantal deelnemers. De 
werkgroep bestaat uit 10 leden met een diversiteit aan ervaringen en kennis. Met de opbrengsten is de 
werkgroep aan de slag gegaan.  Het voornemen is om eind dit jaar een opdracht uit te doen naar een 
website bouwer om van start te gaan met een solide, niet al te uitgebreid platform, welke een goede 
basis biedt om verder uit te groeien.  Dit platform vullen wij voor de basis met een omschrijving van de 
(vrijwilligers)organisaties. Aanvullend een plek voor alle activiteiten, die in Ridderkerk plaatsvinden. Het 
is een platform waar naast de zorg ook andere onderwerpen terug te vinden zijn zoals sport en cultuur.  
De bibliotheek wil graag de rol van ‘vinder’ en ‘verbinder’ invullen met haar fysieke aanwezigheid in de 
wijk. Maar ook vanwege hun expertise om alle teksten aan te passen zodat het voor zoveel mogelijk 
inwoners begrijpelijk is en vakjargon voorkomen wordt.   
 
Daarnaast is het belangrijk om te weten waar de behoefte en vraag van onze inwoners ligt. Momenteel 
brengen wij de informatiebehoefte van onze inwoners in kaart met het doel de ‘sociale kaart Ridderkerk’ 
zo vorm te geven dat het voor iedereen een meerwaarde is en gebruikt wordt.  Maandagavond 25 juni is 
hiervoor een bijeenkomst ingepland voor de Ridderkerkse platformen. De grote groep is gevraagd eind 
juni een terugkoppeling te geven van de reacties van hun cliënten, bewoners en/of klanten.  Met de 
opbrengsten gaat de werkgroep nog voor de zomervakantie met elkaar in gesprek om de vervolgacties 
te bespreken. Om het platform actueel en compleet te maken en houden is de medewerking van 
iedereen nodig.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vraag 2 
Hoe staat het college tegenover het opzetten van een platform? 
(Bestuurlijke nota RKC slide 12). 
 

Antwoord 
Natuurlijk zijn wij een groot voorstander van dialoog en afstemming. En dit gebeurt al in verschillende 
overleggen en bijeenkomsten*. Er dient echter per situatie goed bekeken te worden of er overschot in 
overlegstructuren ontstaat, want dat is niet wenselijk. Ook is vooraf  afstemming met elkaar heel goed 
om eerst het doel van een dergelijk platform te bepalen.  
(*bijvoorbeeld de netwerkbijeenkomsten van het wijkteam, de ketenzorg dementie etc)  
 

Vraag 3 
Hoe staat het college tegenover het opzetten van een management dashboard zorg incl. vergelijking met 
andere gemeenten 
(Bestuurlijke nota RKC slide 12). 
 
 

Antwoord 
Sinds een paar maanden is de Tussenrapportage Sociaal Domein in ontwikkeling. Dit betekent dat de 
rapportage ook de komende tijd verder vorm zal krijgen en uitgebreid wordt. Deze rapportages worden 
gelijktijdig met de P&C producten aangeleverd. Vergelijkingen met andere gemeenten kan men vinden 
via de site Waarstaatjegemeente.nl. 
 

Vraag 4 
Wat kan het college doen om meer ruimte te creëren voor persoonlijke aandacht? 
 

Antwoord 
Wij kunnen daar vooral de randvoorwaarden voor creëren. Bijvoorbeeld door de administratieve lasten 
tot een minimum te beperken.  
 

 

 


