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Geachte raadsleden, 

In het Rapport 'Wat heeft de decentralisatie van de zorg voor Ridderkerk betekend?' van 1 juni 2018 
heeft de rekenkamercommissie Ridderkerk uiteengezet wat de decentralisatie van de zorg voor 
Ridderkerk heeft betekend. De rekenkamercommissie heeft op basis van het uitgevoerde onderzoek 
diverse aanbevelingen geformuleerd voor de raad. U heeft in uw raad besloten om de aanbevelingen niet 
zonder meer over te nemen maar in overleg met het college te onderzoeken wat meerwaarde biedt en 
een aanvulling is voor Ridderkerk. 

In deze brief gaan wij nader in op het besluit dat de bevindingen en aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie betrokken moeten worden bij de evaluatie van het Beleidsplan Wmo 2015 - 2018 
en bij het opstellen van de daarop volgende nota. Allereerst spreken wij uit dat wij waar relevant de 
bevindingen van de Rekenkamer zullen betrekken bij het opstellen van een nieuwe nota. Deze nieuwe 
nota zal in het licht staan van zowel een integrale benadering als werkwijze in het sociaal domein. 

In deze brief leggen wij de focus op de vorming van beleidskaders en hebben we aandacht voor de 
positie die integraliteit in beleid en uitvoering inneemt. 

Beleidsvorming 
Bij de vorming van beleid maken we in hoofdlijnen onderscheid naar: 

• Visievorming, verordeningen en het stellen van kaders; en 
• Uitvoeringsbeleid, waaronder beleidsregels. 

Visievorming en kaders stellen 
In het kader van visievorming hebben we te maken met het bereiken van de door u gestelde einddatum 
van het rneerjarenbeleidskader Jeugd en het beleidsplan Wmo. De Jeugdwet en de Wet 
maatschappelijke ondersteuning schrijven respectievelijk voor dat de gemeenteraad periodiek een plan 
vaststelt dat: 

1. richting geeft aan de door de gemeenteraad en het college te nemen beslissingen betreffende 
preventie en jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermings- maatregelen en 
jeugdreclassering; en 

2. richting geeft aan het door het gemeentebestuur te voeren beleid maatschappelijke 
ondersteuning. 
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In ons collegeprogramma hebben wij de ambitie uitgesproken om te komen tot een integraal beleid 
sociaal domein. Wij richten daarom een proces in voor het ontwikkelen van een integraal plan dat 
invulling geeft aan de wettelijke plicht om een beleidsplan jeugdhulp en Wmo te ontwikkelen. 

Vertrekpunt: lntegraliteit met oog op 'duurzaam resultaat' en 'meedoen naar vermogen' 
Bij het ontwikkelen van nieuw beleid vinden wij het wenselijk dat dit zo integraal als mogelijk gebeurt. 
lntegraliteit is hierbij niet een doel op zichzelf. We streven binnen onze eigen dienstverlening naar 
integraliteit met het oog op een duurzaam resultaat voor onze inwoners en het (gezins)systeem waar zij 
deel van uitmaken. Dat is wat voor ons voorop staat. Vanuit die invalshoek ontwikkelen en sturen wij. We 
verwachten door vanuit een integrale benadering het duurzaam resultaat voorop te stellen, wij ook op de 
lange termijn minder kosten zullen maken. 

Wij hebben, naast integraliteit binnen onze eigen dienstverlening, ook aanvullend aandacht voor 
samenhang met de inzet van onze maatschappelijke partners zoals bijvoorbeeld op het gebied van 
participatie (werk), inkomen/armoede, preventie en gezondheid. Dit doen wij vanuit de wetenschap en het 
uitgangspunt dat het van cruciaal belang is dat iedereen naar vermogen mee kan doen. Meedoen is een 
middel om een hogere kwaliteit van bestaan te realiseren. De elementen van kwaliteit van bestaan zijn 
dezelfde voor alle mensen, ongeacht de aard en ernst van eventuele beperkingen. Anderzijds heeft 
participatie in veel gevallen ook expliciete maatschappelijke relevantie en -baten. Participatie is 
betekenisvol als de vormen van actieve participatie bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, tot doel 
hebben anderen te helpen of die bijdragen aan de maatschappij als geheel zoals: betaalde arbeid; 
opleiding; (betekenisvolle) sociale contacten buiten werk, school of eigen huishouden; inzet voor de 
kwaliteit van de leefomgeving; burenhulp; sociale steun aan een buurtgenoot in een zorgwekkende 
situatie; mantelzorg; vrijwilligerswerk en actieve deelname aan het verenigingsleven. 

Een 'bottom-up' aanpak richting integraliteit in uitvoeringsbeleid 
In de commissie bijeenkomst van 19 februari 2019 bent u nader geïnformeerd over de ontwikkelingen bij 
het domein Maatschappij. Binnen dit domein vindt de uitvoering plaats van de diverse wetten op het 
gebied van het sociaal domein. De portefeuillehouder heeft u op die avond, langs het 
dienstverleningsmodel, inzicht geboden in de optimalisatie van processen die de organisatie vormgeeft. 
Dit betreft een 'bottom-up' aanpak waarbij de processen (klantroutes) rondom de toegang en 
meervoudige casuïstiek doorgelicht worden. Van daaruit zullen we met het oog op integraliteit processen 
wijzigen, werkafspraken maken en inzichtelijk maken welke eventuele aanpassingen in verordeningen en 
beleidsregels nodig zijn. 

Planning 
Zoals aangegeven richten we een beleidsproces in. In het laatste kwartaal van 2019 leggen wij u ter 
besluitvorming een startnotitie voor. In de startnotitie wordt ook ingegaan op uw betrokkenheid. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Rid 

burgemeester, 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 


