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Geachte mevrouw Ripmeester, 
 
Op 16 april jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over het welzijn van de jeugd in tijden van corona. 
Hieronder vindt u onze beantwoording. 
 
Vraag 1  
In de recente Nieuwsbrief Corona werd vermeld dat 200 kinderen geen thuisonderwijs kunnen volgen. 
Kunt u ons informeren hoe het thuisonderwijs in Ridderkerk voor hen inmiddels is geregeld? 
 
Antwoord: 
Kinderen gaan vanaf 11 mei weer voor 50 % naar school. Op de momenten dat zij niet op school zijn, 
volgen zij thuisonderwijs. Zij maken hun schoolwerk af en bereiden opdrachten voor. Kinderen volgen 
allemaal thuisonderwijs hetzij via een device hetzij op een andere manier. Op verzoek van het onderwijs 
heeft de gemeente 200 chromebooks aangeschaft; deze zijn via de scholen verspreid. 
 
Vraag 2 
Hoe het contact tussen de onderwijzers en de kinderen verloopt? En hoe de opgelopen achterstand 
wordt ingelopen? 
 
Antwoord: 
De kinderen gaan vanaf 11 mei weer voor 50% naar school. Daar hebben zij contact met hun leerkracht. 
Daarnaast hebben de kinderen op de dagen dat zij niet op school zijn de mogelijkheid om contact op te 
nemen met school. Dit gebeurt via telefoon, MS teams, of door middel van het ophalen van leerpakketten 
op school. 
 
Vraag 3 
Of voor het voor alle kinderen inmiddels praktisch (hebben van een laptop, IPad en wifi-verbinding) 
mogelijk is thuisonderwijs te volgen? 



 

 

 
 
 
Antwoord: 
Ja dit is voor iedereen mogelijk.  
 
Vraag 4 
En wie deze voorzieningen heeft verstrekt en wie deze heeft betaald? 
 
Antwoord: 
Voor de meest kwetsbare gezinnen heeft de gemeente  in overleg met de schoolbesturen  deze 
voorzieningen verstrekt en betaald.  
 
Vraag 5  
Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen zijn de kinderopvang en scholen aan zet om voor hen 
opvang te regelen. Kunt u ons informeren hoe dat op dit moment in Ridderkerk is geregeld en hoeveel 
kinderen daar gemiddeld per dag gebruik van maken?  
 
Antwoord: 
Tijdens de sluiting van het onderwijs (tot 11 mei) had elke school noodopvang georganiseerd. Sommige 
scholen waren open en andere scholen waren geclusterd. Op peildatum 21 april werd er door 476 
kinderen gebruik gemaakt van de noodopvang. Vanaf 11 mei zijn alle scholen weer open en kunnen 
ouders gebruik maken van de noodopvang op de dagen dat de kinderen niet naar school gaan. Deze 
noodopvang wordt grotendeels op de eigen school van de kinderen georganiseerd, of bij de 
kinderopvangorganisatie waar de school mee samenwerkt. De komende tijd zal blijken hoe groot de 
behoefte is aan de noodopvang wanneer de kinderen weer 50% naar school gaan. Wij voeren wekelijks 
een monitor uit.    
 
Vraag 6 
En hoeveel kinderen gebruik maken van de 24-uurs noodopvang?  
 
Antwoord: 
Er maken in Ridderkerk geen kinderen gebruik van de 24-uurs noodopvang (peildatum 13 mei 2020).  
 
Vraag 7 
Voor het middelbaar onderwijs lijkt voor jongeren zo'n opvang nauwelijks tot niet geregeld. Kunt u ons 
informeren of en hoe dat is geregeld in Ridderkerk en welke activiteiten voor hen in Ridderkerk zijn 
georganiseerd? 
 
Antwoord: 
Uit de eerste inventarisatie bleek geen behoefte aan noodopvang. Nu er wel behoefte blijkt te zijn, is er 
ook voor het middelbaar onderwijs noodopvang.  
 
Vraag 8  
Veel jeugdzorgaanbieders hebben hun ondersteuning tot een minimum beperkt en/of hebben zelfs hun 
ondersteuning aan jeugdigen tijdelijk stopgezet. In welke mate is dat in Ridderkerk gebeurd en welke 
alternatieven zijn er op dit moment voor deze jeugdigen opgezet en dus ook voor hen voorhanden?  
 
Antwoord: 
Zowel met de wijkteams als de lokaal en regionaal gecontracteerde zorgaanbieders zijn afspraken 
gemaakt over het leveren van zorg ten tijde van de Corona crisis.  
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De inzet van het wijkteam wordt mede bepaald op basis van urgentie. Hierover zijn duidelijk afspraken 
gemaakt. Zijn er signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld dan wordt dit conform de meldcode 
gemeld bij Veilig Thuis en wordt de noodzakelijke hulp ingezet. Hiervoor is niet alleen het wijkteam 
beschikbaar, maar ook de lokaal en regionaal gecontracteerde zorgaanbieders. Bij crisissituaties in 
gezinnen wordt het crisisinterventieteam van de regio Rijnmond ingezet. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen 
in de week beschikbaar. 
 
Vraag 9 
Op welke wijze is in Ridderkerk de opvang voor 'kwetsbare kinderen' geregeld? Aan welke kinderen 
kunnen wij dan denken en hoe zijn hierbij onderwijs, zorg, sportverenigingen, jongerenwerk e.d. 
betrokken?  
 
Antwoord: 
De kwetsbare gezinnen worden opgevangen in de noodopvang. Dit zijn kinderen waar ernstige zorgen 
zijn over de thuissituatie waar de veiligheid van de kinderen in gevaar komt. Daarnaast is er extra 
ondersteuning mogelijk vanuit de welzijnsorganisatie voor bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en is er een 
vangnet vanuit het samenwerkingsverband.  
 
Vraag 10 
Op welke manier wordt op dit moment extra inzet gepleegd om ongewenste en onveilige thuissituaties 
voor kinderen te voorkomen?  
 
Antwoord: 
Het wijkteam heeft contact met de bij hen al bekende gezinnen en gezinnen waarover nieuwe signalen 
ontstaan. Er bestaan korte lijnen tussen het onderwijs, CJG en het wijkteam.   
 
Vraag 11  
Op welke wijze is de zorg geregeld of geïntensiveerd in de gezinnen die al bekend waren bij het wijkteam 
en andere zorginstanties?  
 
Antwoord: 
Op dit moment is het niet mogelijk face to face contacten te hebben met deze gezinnen en wordt intensief 
contact gehouden via (beeld)bellen. Dit geldt zowel voor het wijkteam als voor de zorgaanbieders. 
Desondanks hebben de medewerkers van de wijkteams nauwe contacten met gezinnen waar zij bij 
betrokken zijn, daarbij is specifiek aandacht voor de, bij ons bekende, slachtoffers van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. De begeleiding is zoveel mogelijk op afstand, daarbij is ook nauw contact met 
betrokken zorgaanbieders en Veilig Thuis. 
 
Vraag 12 
Hoe wordt gemonitord of de geboden zorg afdoende is?  
 
Antwoord: 
Door intensieve afstemming met gezin en eventueel andere betrokkenen. De situatie waarin nu wordt 
gewerkt maakt dat hulpverlening niet optimaal kan plaatsvinden. Er is extra aandacht voor kinderen waar 
zorgen over zijn. Vanuit het onderwijs is noodopvang beschikbaar voor deze kinderen. Vanuit het CJG is 



 

 

 
 
voor deze gezinnen laagdrempelig extra coaching beschikbaar. Ook bij de wijkteams en de lokale en 
regionaal gecontracteerde zorgaanbieders is voor deze groep kinderen extra aandacht. 
 
Vraag 13  
Heeft het wijkteam in deze tijd voldoende capaciteit en deskundigheid beschikbaar?  
 
Antwoord: 
De deskundigheid van het team is op niveau. Verder zijn er zowel met de wijkteams als de lokaal en 
regionaal gecontracteerde zorgaanbieders afspraken gemaakt over het leveren van zorg ten tijde van de 
Corona crisis. De inzet van het wijkteam wordt mede bepaald op basis van urgentie. Hierover zijn 
duidelijk afspraken gemaakt. 
 
Vraag 14a 
Uit onderzoek naar de situatie in het gebied van GGD Rotterdam-Rijnmond laat zien dat over de periode 
2013-2017 er per 100.000 jongeren in de leeftijd van 10-23, er 2.14 door zelfdoding zijn overleden (cijfers 
CBS). In Ridderkerk hebben relatief veel jongeren gevoelens van eenzaamheid en somberheid. Deze 

 
 
Hoe groot is deze groep?  
 
Antwoord: 
Het CJG monitort gegevens m.b.t. jongeren en brengt hier periodiek verslag over uit.  
 
Vraag 14b 
Welke stappen worden gezet om juist nu deze jongeren te bereiken?  
 
Antwoord: 
Binnen de hulpverlening zijn al veel jongeren in beeld, denk bijvoorbeeld ook aan de 
jeugdverpleegkundigen op scholen. Momenteel is er veel contact tussen scholen, de wijkteams en het 
welzijnswerk om kwetsbare jongeren te monitoren en hen een passend aanbod te bieden binnen de 
geldende richtlijnen.  
 
Vraag 15a  
Het is bekend dat kinderen met meerdere psychiatrische diagnoses op zoek naar passende zorg verstrikt 
raken in een web van aanmeldingen, wachtlijsten, diagnostiek, afwijzingen en verwijzingen. In deze tijd is 
het bereiken en contact met hulpverleners nog moeizamer.  
Hoeveel Ridderkerkse jongeren zitten in deze situatie? 
 
Antwoord: 
In de periodieke monitor Sociaal Domein worden de beschikbare gegevens opgenomen. In de huidige 
situatie wordt er niet extra ingezet op registratie, alle beschikbare capaciteit is erop gericht om de 
dienstverlening met in acht neming van alle maatregelen zo goed mogelijke draaiende te houden.  
 
Vraag 15b 
Welke stappen worden gezet om juist nu deze jongeren te bereiken en te steunen?  
 
Antwoord: 
Momenteel wordt alles ingezet om jongeren die het nodig hebben passende hulp te bieden. Zie ook de 
antwoorden bij de voorgaande vragen. Zowel door de wijkteams, als bij lokale en regionale aanbieders 



 

 
  

  Koningsplein 1 
Postbus 271

  2980 AG Ridderkerk 

 

 

  

wordt passende hulpverlening aangeboden. Waarbij ook gekeken wordt naar de urgentie van de 
hulpvraag.  
 
Vraag 16a  
De vaak complexe diagnoses vragen om een specialistische behandeling, maar juist door de complexiteit 
van hun problematiek worden veel jongeren op verschillende plekken in de jeugdzorg geweigerd, omdat 
er geen passende behandeling geboden kan worden. Ook heeft de overgang naar psychiatrie na het 18e 
levensjaar vaak een negatieve impact.  
Hoeveel Ridderkerkse kinderen zitten in deze positie?  
 
Antwoord: 
Deze problematiek is in de uitvoering bekend, maar wordt niet apart geregistreerd. De huidige 
coronacrisis maakt deze problematiek niet anders.  
 
Vraag 16b  
Welke stappen worden in Ridderkerk gezet voor deze jongeren?  
 
Antwoord: 
Het wijkteam heeft hierin een regiefunctie. Per jongere wordt gekeken wat nodig is voor een jongere. 
Daar waar nodig wordt een jeugdzorgtraject verlengd. In andere gevallen vindt een overdracht naar de 
Wmo plaats.  
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris,     de burgemeester, 
  
  
 
 
  
dhr. H.W.J. Klaucke    mw. A. Attema 
 


