
 

Motie 2021 - 118 

Motie directe zorg dagopvang 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk bijeen ter bespreking van de agenda voor de raadsvergadering 

van 16 september 2021; 

overwegende dat: 

1. zorgorganisaties die dagopvang bieden, een toename zien van ernstige en zeer zorgwekkende 

situaties in de thuisomgeving. Situaties waar per direct hulp zou moeten worden geboden; 

2. zorgorganisaties voldoende capaciteit hebben om deze hulp te bieden; 

3. de zorgorganisaties niet wachten totdat een beschikking is afgegeven, maar zo snel mogelijk 

starten met (beperkte) zorg. Dit om zo erger te voorkomen; 

4. de vastgelegde termijnen voor het afgeven van een beschikking op dit moment overschreden 

worden voor een deel van de aanvragen;  

5. het verzoek voor een spoedbeschikking door/namens het college wordt afgewezen, omdat er 

geen sprake is dat het niet binnen 24 tot 48 uur inzetten van ondersteuning onaanvaardbare 

gezondheid- of veiligheidsrisico’s met zich mee brengt voor de cliënt of zijn omgeving; 

6. zorgorganisaties moeten stoppen met het bieden van directe hulp omdat de beschikkingen te 

laat worden afgegeven en niet meer met terugwerkende kracht worden vergoed;  

is van mening dat: 

a. wie echt zorg nodig heeft, deze zo snel mogelijk moet krijgen; 

b. het te laat afgeven door de gemeente van de benodigde beschikking in Ridderkerk niet mag 

leiden tot het niet kunnen bieden van zorg in ernstige en zorgwekkende gevallen; 

verzoekt het college om: 

1. te zorgen dat binnen de in de wet, verordening en beleidsregels gestelde termijnen (8 weken) 

op aanvragen beschikt wordt; 



2. directe hulp in zorgwekkende en ernstige gevallen voor dagopvang mogelijk te maken, bij 

voorkeur in de spoedprocedure; 

3. de zorg in de dagopvang na het aflopen van de gestelde termijn en vooruitlopend op de af te 

geven beschikking te vergoeden;  

4. als dit financiële gevolgen heeft, de raad daarvoor bij een geschikt moment in de PenC-cylus 

een voorstel te doen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Erna de Wolff –ter beek, ChristenUnie Ad Los, Echt voor Ridderkerk 

Arianne Ripmeester, Partij van de Arbeid  Peter Kranendonk, SGP 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk Jim Kloos, Echt voor Riderkerk 

Petra van Nes – de Man, Burger op 1 

Algemene informatie 
Behandeld in de raadsvergadering van 16 september 2021 

Samenvatting 
Onderwerp is directe zorg in de dagopvang.  

Het college wordt verzocht de beschikkingen voor dagopvang binnen de geldende termijnen af te 

geven en deze in zorgwekkende en ernstige gevallen te laten vallen onder de spoedprocedure.  

Bij beschikkingen die niet binnen de gestelde termijn worden afgegeven de zorg in de dagopvang 

vooruitlopend op de af te geven beschikking te vergoeden. 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 
Voor: 21 (VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, D66, Burger op 1, 

PvdA) 

Tegen 7 (Partij 18PLUS, Leefbaar Ridderkerk) 
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