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Motie Aansluiten bij doorbraakmethodiek 

Inhoud van de motie

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024;

overwegende dat:

1. COVID-19 niet alleen gevolgen heeft voor de gezondheid, maar ook grote economische, 

sociale en psychologische consequenties voor onze inwoners heeft;

2. het een bekend fenomeen is dat de meest kwetsbare groepen, waar vaak ook al multi- 

problematiek speelt, vaak harder worden geraakt door de effecten van een crisis; 

3. het risico bestaat dat er als gevolg van de COVID-19 crisis nieuwe kwetsbare groepen 

ontstaan;

4. de ‘doorbraakmethodiek’ inhoudt dat professionals met inwoners identificeren welke 

belemmeringen in hun leven de grootste sta-in-de-weg vormen voor het aanpakken van 

andere problemen  achter de voordeur; 

5. door die belemmeringen weg te nemen (de doorbraak) ruimte ontstaat om andere problemen 

in samenhang (beter) op te lossen;

6. het kabinet en de VNG de ambitie hebben uitgesproken de ‘doorbraakmethodiek’ te willen 

opschalen naar 10.000 professionals in 45 grote gemeenten (Kabinetsreactie 8 oktober 2020 

op verslag werkgroep "Sociale Impact van de Coronacrisis" en Manifest "Kom op voor de 

meest kwetsbare gebieden");

is van mening dat:

a. wij in Ridderkerk er alles aan moet doen om juist nu tijdens de COVID-19 crisis de meest 

kwetsbare burgers bij te staan; 

b. de ‘doorbraakmethodiek’ hierbij een belangrijke rol kan spelen;

verzoekt het college om:

1. zich ervoor in te spannen dat Ridderkerk zich aansluit bij de doorbraakmethodiek van de 

overheid;

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/10/08/kamerbrief-kabinetsreactie-verslag-werkgroep-halsema-en-manifest-15-burgemeesters/kamerbrief-kabinetsreactie-verslag-werkgroep-halsema-en-manifest-15-burgemeesters.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/10/08/kamerbrief-kabinetsreactie-verslag-werkgroep-halsema-en-manifest-15-burgemeesters/kamerbrief-kabinetsreactie-verslag-werkgroep-halsema-en-manifest-15-burgemeesters.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/10/08/kamerbrief-kabinetsreactie-verslag-werkgroep-halsema-en-manifest-15-burgemeesters/kamerbrief-kabinetsreactie-verslag-werkgroep-halsema-en-manifest-15-burgemeesters.pdf


en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden, 

Farahnaz Fräser, D66 Lucien Westbroek, Partij 18PLUS

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 190902

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020

Samenvatting

Onderwerp is de doorbraakmethodiek. Het college wordt verzocht zich ervoor in te spannen dat 

Ridderkerk zich aansluit bij de doorbraakmethodiek van de overheid.

Uitslag stemming

De motie is verworpen.

Stemverhouding

Voor: 12 (Echt voor Ridderkerk (Kloos, Van Vliet), D66, Burger op 1, Partij 18PLUS, PvdA)

Tegen: 17 (VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk (Los, Van der Linden), ChristenUnie, 

SGP, Leefbaar Ridderkerk)
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