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Vraag 1
In het raadsvoorstel staat: “De transitie van de drie grote decentralisaties is achter de rug.
We kunnen met recht stellen dat dit met succes heeft plaatsgevonden.”
Wanneer heeft de evaluatie van de beleidsuitgangspunten die in 2014/2015 door de raad
zijn vastgesteld (oa Meerjaren beleidskader 2015-2018 Jeugdhulp Ridderkerk ‘rondom het
kind’; Beleidsplan WMO 2015-2018 WMO; Beleidsplan participatie) plaatsgevonden,
waaruit blijkt dat de beleidsdoelen die toen zijn geformuleerd zijn gerealiseerd?
Antwoord
Het beleidskader loopt tot en met 2018. Deze evaluatie heeft dus nog niet plaatsgevonden.
In de 2e helft 2018 vinden de voorbereidingen op het actualiseren van de beleidskaders
plaats. Hierbij wordt teruggekeken op de realisatie van de doelen uit de
meerjarenbeleidskaders 2014-2018.
Vraag 2
Door wie is de evaluatie uitgevoerd?
Antwoord
Zie het antwoord op vraag 1.
Vraag 3
Wanneer zijn de resultaten naar de raad gestuurd?
Antwoord
Zie het antwoord op vraag 1.
Vraag 4
In het raadsvoorstel staat: “Hiervoor heeft domein Maatschappij de volgende bestuurlijke
opdracht gekregen:
- integraal en gebiedsgericht werken;
- de beweging van zware naar lichte zorg inzetten;
- versterken preventie;
- uitgaan van eigen kracht van mensen;
- stevig (wijk)netwerk opbouwen.”
Deze opdrachten waren – naast andere opdrachten in de beleidskaders) reeds
geformuleerd in 2014/2015.

Wanneer is de evaluatie uitgevoerd, door wie en wat waren de bevindingen?
Antwoord
De bestuurlijke opdracht moet voor een groot deel nog verder uitgevoerd worden.
Daarbij lopen we tegen knelpunten in de organisatie aan. We hebben ingeschat
welke capaciteit en kwaliteit in de basis nodig is om de bestuurlijke opdracht uit te
voeren. Dit door gebruik te maken van ervaringscijfers enerzijds en anderzijds
rekening te houdend met de specifieke Ridderkerkse situatie. Met voorliggend voorstel
investeren we in deze ontwikkeling. Een evaluatie van (de realisatie van) de bestuurlijke
opdracht heeft dus nog niet plaatsgevonden.
Vraag 5
Wanneer is de informatie ter kennis gebracht van de raad?
Antwoord
Zie het antwoord op vraag 4.
Vraag 6
In deze notitie wordt niets gezegd over de wachtlijsten in de jeugdzorg, en hoe die zullen
worden aangepakt. Is daar inmiddels meer over bekend?
Antwoord
In februari hebben wij de gemeenteraad een raadsinformatiebrief gestuurd met informatie
over de wachttijden bij het wijkteam en bij de specialistische jeugdhulp. In deze
raadsinformatiebrief hebben wij tevens aangegeven welke maatregelen wij treffen om de
situatie te verbeteren.
Vraag 7
In hoeverre is het wijkteam zorg en welzijn ingespeeld op vragen die door de
(kinder)ombudsman scherper in kaart zijn gebracht, zoals hulp aan ouders/kinderdaad in
echtscheiding situaties, voorkomen van geweld in afhankelijkheid situaties (voorheen
huiselijk geweld en kindermishandeling ), hulp en opvang van 'verwarde' personen, hulp bij
schulden en armoede, e.d.
Antwoord
In de wijkteams werken professionals met een breed pakket aan expertise. Zo werken er
professionals met onder andere kennis op het gebied van (v)echtscheidingen, huiselijk
geweld en jeugd & opvoedhulp. Daarnaast is binnen de gemeente Ridderkerk ook een
specialist Openbare Geestelijke Gezondheidszorg actief die expertise heeft op het gebied
van verwarde personen. Hoewel er in de afgelopen jaren samenwerking is ontstaan met de
klantmanagers inkomen, werk, schulddienstverlening en WMO zien we dat deze disciplines
nog te beperkt integraal werken. In dit voorstel verzoeken wij u om middelen om hierop te
investeren.
Vraag 8
Er wordt bij een ander agendapunt op 14/6 meer geld gevraagd voor de GGZ, dus voor
tweede lijnszorg. De intentie van de wet was om meer te verschuiven naar preventie en
welzijn dus naar de nuldelijn. Is de nulde en eerste lijn voldoende sterk om de budgetvraag
van de tweede lijn in de toekomst te voorkomen? Graag toelichten.
Antwoord
Een belangrijke voorwaarde om de beoogde verschuiving te realiseren is dat alle betrokken
partijen elkaar aan de voorkant goed weten te vinden. Tijdige signalering van problemen,
samenwerking en integrale oplossingen zijn van groot belang om verergering van

problematiek te voorkomen. Met het vormen van wijkteams is hier in 2015 een
belangrijke stap gezet, echter zijn we er daarmee nog niet. Om nog meer aan de
voorkant te komen is het van belang een aantal disciplines in toenemende mate in
en om de wijkteams te organiseren (o.a. WMO, inkomen, schulddienstverlening)
en werkwijzen en systemen op elkaar af te stemmen. Pas dan kan op termijn
worden beoordeeld of nulde en eerste lijn voldoende in staat zijn geweest de
beoogde verschuiving te realiseren.
Vraag 9
Wanneer wordt een nieuwe beleidskader 2018 –2022 opgesteld op grond van een
objectieve evaluatie van de voorgaande beleidsperiode 2014-2018 en op grond van de
bevindingen daaraan gekoppelde nieuwe beleidsdoelen?
Antwoord
Zoals bij het antwoord op vraag 1 beschreven worden in de 2e helft van 2018 de
voorbereidingen getroffen op het actualiseren van de beleidskaders.
Vraag 10
In het convenant staat dat bij ontwikkelingen advies wordt gevraagd aan het
Maatschappelijke Burgerplatform. In het raadsvoorstel wordt geen melding gemaakt van
een advies. Wilt u deze alsnog toesturen?
Antwoord
Het Maatschappelijk Burgerplatform adviseert bij de ontwikkeling van beleid en het
verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners. Dit voorstel bevat geen
beleidsverandering of wijzigingen in de uitgangspunten voor de dienstverlening. Dit voorstel
gaat over een investering in capaciteit en kwaliteit van de uitvoeringsorganisatie. Dit ten
behoeve van de uitvoering binnen de door u in 2014/2015 vastgestelde beleidskaders en
bestuurlijke opdracht. Bij het evalueren en actualiseren van de beleidskaders vanaf medio
2018 wordt het platform weer betrokken.

