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Geachte mevrouw De Wolff, 
 

Op 2 juni jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over de doorontwikkeling WMO, vervoersoplage 

dagopvanglocatie en aanbesteding. Allereerst vragen wij uw begrip voor de lange periode van 

beantwoording. Een gedegen beantwoording vereiste een uitvraag bij aanbieders van dagbesteding. 

Vanuit ons opdrachtgeverschap richting aanbieders van dagbesteding houden wij de 

dagbestedingslocaties in zicht die door onze inwoners worden bezocht. Tegelijkertijd moet worden 

opgemerkt dat een deel van de aanbieders over meerdere locaties beschikken, in verschillende 

gemeenten. Ook de locaties buiten de gemeentegrenzen zijn in de uitvraag betrokken. Met deze brief 

beantwoorden wij uw vragen.  

 

Vraag 1 

Kunt u aangeven hoeveel cliënten op dit moment buiten Ridderkerk een dagbesteding bezoeken, en 

daarbij aangeven:  

- Naar welk type dagbesteding deze cliënten gaan. 

- In welke gemeente(n) deze dagbesteding zich bevindt. 

- Met welke ondersteuningsvragen deze cliënten naar deze dagopvang gaan.  

 

Antwoord: 

Inwoners met een beschikking voor dagbesteding bezoeken zowel reguliere als gespecialiseerde 

dagbesteding. Het type dagbesteding hangt samen met de ondersteuningsvraag van de inwoner, dit kan 

zijn: 

- Bieden van zinvolle en gestructureerde dagindeling. 

- Arbeidsmatige dagbesteding. 

- Dagbesteding gericht op het ontwikkelen van de zelfredzaamheid of verkleinen van de afstand tot 

de arbeidsmarkt of (aangepast) werk. 
 

Zoals in de grafiek op de volgende pagina is te zien, bezoekt het merendeel van de inwoners met een 

beschikking voor dagbesteding een locatie in Ridderkerk, zijnde 62% ofwel 71 inwoners. Gevolgd door 

Rotterdam (14% dan wel 16 inwoners), Dordrecht (9% dan wel 10 inwoners), Barendrecht (7% dan wel 8 

inwoners) en Albrandswaard (6% dan wel 7 inwoners). Bezoek aan dagbesteding buiten Ridderkerk kan 

komen door de aldaar geboden specialistische dienstverlening. 



 
 

 

 

 

 

Vraag 2 

Welke dagbestedingen zijn er op dit moment in Ridderkerk en voor welke doelgroep zijn deze 

dagbestedingen? 

 

Antwoord: 

Zoals blijkt uit de beantwoording op vraag 1 beschikt Ridderkerk momenteel over een uitgebreid aanbod 

aan dagbestedingslocaties, waar verreweg de meeste inwoners terecht kunnen voor de ondersteuning 

die zij nodig hebben. Momenteel zijn de volgende aanbieders van dagbesteding in Ridderkerk aanwezig: 

- Stichting Aafje. 

- Stichting de Toekomst. 

- De Riederborgh. 

- Stichting IJsselmonde Oost (9 september jl. Stichting de Overburen). 

- Stichting Pameijer. 

- Werk aan de winkel. 

- Zorgboeren Zuid-Holland. 

 

Met elkaar bieden deze aanbieders vanuit hun eigen expertise ondersteuning passend bij de hulpvraag 

van de inwoner. Hierbij maken we onderscheid tussen de ziekte of beperking van de inwoner, de soort 

begeleiding en de resultaatgebieden. Ten aanzien van de doelgroep ondersteunen we bij de volgende 

ziektebeelden: 

- Fysieke beperking. 

- Psychogeriatrie / dementie. 

- Verstandelijke beperking. 

- Psychische problematiek. 

- Psycho-sociale problematiek. 

- Psychiatrische problematiek. 
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- Somatische problematiek. 

- Matig psychiatrische problematiek. 

- Ernstige psychiatrische problematiek. 

- Niet aangeboren hersenletsel. 

- Autisme. 

- ADHD. 

 

Vraag 3 

Stel dat al de cliënten die momenteel gebruikmaken van een dagbesteding buiten Ridderkerk een plek in 

Ridderkerk zouden willen. Is er dan op dit moment voldoende aanbod? Zowel qua aantal plaatsen als 

passend bij de ondersteuningsvragen?  

 

Antwoord: 

Ja, er is voldoende aanbod en er zijn voldoende plaatsen. Tot op heden zijn er geen signalen dat 

aanbieders van dagbesteding inwoners moeten weigeren als gevolg van beperkte capaciteit.  

 

Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat wij ten alle tijden maatwerk leveren. In het geval van 

specialistische hulpbehoefte kan ondersteuning buiten Ridderkerk nodig zijn. In hoeverre hiervan sprake 

is blijkt vooraf, wanneer wij een melding van de inwoner onderzoeken. Hieruit kan blijken dat inwoners 

een gerichte hulpvraag hebben, waarin beter voorzien kan worden door aanbieders buiten Ridderkerk. 

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan inwoners met meervoudige hulpvragen (soms in combinatie met 

onbegrepen gedrag). 

 

Inwoners met een beschikking voor dagbesteding hebben bovendien zelf regie op de aangeboden hulp of 

ondersteuning. Vanuit deze regie (waarin wordt ondersteund waar nodig middels onafhankelijke cliënt 

ondersteuners), kiezen inwoners zelf de dagbestedingslocatie uit die het best bij hen past. Zo kiest een 

deel van de inwoners voor een locatie buiten Ridderkerk. 

 

Vraag 4 

Is er overwogen om in plaats van de vervoersoplage te koppelen aan de gemeente, de vervoersoplage te 

koppelen aan een max. aantal kilometers? Wat zijn de overwegingen om te kiezen voor de 

gemeentegrens als voorwaarde voor de vervoersoplage? 

 

Antwoord: 

We kiezen er voor om in de basis vervoer binnen Ridderkerk te faciliteren. Uitzondering hierop is 

wanneer er geen aanbod in Ridderkerk is. 

 

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Hoogachtend, 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

 

Dhr. H.W.J. Klaucke Mw. A. Attema 


