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De raad van de gemeente Ridderkerk 

gelezen het voorstel van de griffier  

BESLUIT: 

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. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad van de gemeente Ridderkerk 

van 10 juni 2018. 

De griffier, 

 

De voorzitter, 

 

mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema 

 


