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Betreft: Besluit over de vorming van een platform n.a.v. rekenkamerrapport Wmo 

Geachte raadsleden, 

In het Rapport 'Wat heeft de decentralisatie van de zorg voor Ridderkerk betekend?' van 1 juli 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 van de raad van 10 juli 2018: 
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 doe/treffende en doelmatige vorm is en welke 
opdracht aan deze samenwerking wordt gegeven. 

Vorming Platform 
De bestaande afspraak vanuit de met zorgaanbieders afgesloten overeenkomst is dat er elk kwartaal een 
overlegtafel wordt georganiseerd. Deze overlegtafel is het formele overleg tussen gemeente en 
zorgaanbieders en vormt in feite het door de rekenkamercommissie Ridderkerk voorgestelde platform. 

Aanbeveling vorming platform: Ad a & b) 
Bij de overlegtafel kunnen er zowel op initiatief van gemeente als zorgaanbieders actuele onderwerpen 
geagendeerd worden die relevant zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Dus niet alleen 
administratief maar ook beleidsmatig. Bijvoorbeeld hoe gezamenlijk verder vorm gegeven wordt aan het 
transformatieproces. Het betreft daarmee automatisch ook de verbetering van de samenwerking tussen 
de nulde-, eerste- of tweedelijns aanbieders onderling en met de gemeente . 
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Indien op basis van de agenda daartoe aanleiding bestaat kunnen ook andere belanghebbenden 
uitgenodigd worden die geen formeel lid zijn van de overlegtafel, bijvoorbeeld een vertegenwoordiging 
van huisartsen. 
Een actueel voorbeeld van het stimuleren van de onderlinge samenwerking is dat later in 2019 een 
themabijeenkomst georganiseerd gaat worden. Dit in de vorm van een "Speeddate" bijeenkomst met 
deelname van onder andere gecontracteerde zorgaanbieders, klantmanagers, beleidsadviseurs en 
contractmanagers. 
Daarnaast wordt er op dit moment een z= ronde van individuele evaluatiegesprekken gepland met de 
meeste grotere zorgaanbieders. Deze gespreksronde gaat ook onderwerpen opleveren voor volgende te 
organiseren overlegtafels en/of themabijeenkomsten. 

Aanbeveling vorming platform: Ad c) 
Gezien de formele status van een overlegtafel kan de wethouder Wmo met enige regelmaat deelnemen 
aan de overlegtafel. Dit is afhankelijk van het onderwerp en de noodzaak. Daarnaast kunnen er 
bestuurlijke gesprekken plaatsvinden met individuele aanbieders. Uitkomsten van de gesprekken met de 
aanbieders (individueel of tijdens de overlegtafel) worden gebruikt bij de beleidsontwikkeling waar de 
gemeenteraad een formele rol heeft. Vanzelfsprekend wordt de gemeenteraad daar waar nodig op de 
hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. 

Aanbeveling vorming platform: Ad d) 
De huidige samenwerkingsvorm, middels de overlegtafel als platform, voldoet aan de wensen van zowel 
de gemeente als de aanbieders. Doordat er ruimte is om daar waar gewenst overige partners aan te laten 
sluiten zien wij op dit moment geen noodzaak om deze samenwerkingsvorm aan te passen. Wel dient de 
overlegtafel frequenter plaats te vinden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders 

de burgeme ster, 


