
 

  1 

 
Aan   : College van Burgemeester en Wethouders Ridderkerk  

Van  : Burgerplatform Minima Ridderkerk en Maatschappelijk Burgerplatform 

Datum : 9 december 2021 

Betreft : Adviesverzoek ‘Beleidsregels en besluit WMO’ en  
  Adviesverzoek ‘Nadere regels jeugdhulp en de beleidsregels jeugdhulp’ 

______________________________________________________________________________________________ 

Geachte college, 
 
Onlangs ontvingen we een formeel verzoek om een advies uit te brengen over de concept beleidsregels WMO (10 
december 2021) en de concept beleidsregels Jeugdhulp (21 december 2021). Op zich heel positief, het college is 
daartoe strikt genomen niet toe verplicht volgens de huidige participatieverordening. 

Het is nuttig om dit verzoek te bekijken in de context van het lopend evaluatietraject participatiebeleid enerzijds 
én het resultaat van de recente uitgebrachte adviezen over de verordening jeugdhulp, de verordening WMO en 
het regionaal beleidsplan Maatschappelijke Opvang en Begeleid Wonen anderzijds.  

Zoals bekend vordert het evaluatietraject gestaag. De intenties zijn positief. Een tendens die zich aftekent is dat er 
meer ruimte moet komen voor een goede dialoog tussen de gemeente en de burgerplatforms. Eind december 
2021 zou dit traject moeten zijn afgerond. Daarna volgt nog een traject richting college en raad.  
 
Toch blijkt er nog een groot verschil te zijn tussen woord en daad. Natuurlijk moeten we elkaar de ruimte geven 
om al doende te leren en elkaar daarbij de tijd te gunnen. Echter, als we terugkijken naar het resultaat van de drie 
uitgebrachte adviezen blijkt er in de praktijk geen enkele verandering te hebben plaatsgevonden in de richting 
van de gesprekken die zijn gevoerd. Er zijn drie maanden voorbij sinds het uitbrengen van de adviezen, en er is – 
ondanks verzoek onzerzijds – geen enkel overleg geweest vanuit de gemeente, ook niet over het feit dat we een 
negatief advies hebben uitgebracht. M.a.w. ‘voer deze verordening niet in, breng veranderingen aan in het belang 
van de burger’. Toch zijn onze adviezen voor 75 % afgewezen, en helaas op onjuiste (jawel) gronden en niet ter 
zake doende motievenen. Kortom, we zijn nog net zover als voor het indienen van onze interne evaluatie. 
 
Als de gemeente nu vraagt om een advies uit te brengen over de beleidsregels jeugdhulp en WMO – die 
uiteindelijk in het verlengde liggen van de verordeningen die o.i. serieus tekort schieten , en we zouden nu 
‘gewoon’ een advies uitbrengen, dan verloochenen we drie keer onszelf 

a. We accepteren dat er geen enkele vorm van dialoog nodig is bij de advisering 
b. We accepteren onjuiste motieven en niet ter zake doende motieven voor afwijzing van onze inbreng in het belang 

van de burger 
c. We volgen verder de weg van de gemeente die de organisatie centraal stelt, en niet de inhoud, resp. wat de 

burger nodig heeft. 
 
We laten thans deze verzoeken om advisering aan ons voorbij gaan. 
 
Riet Bolink       Ger Scholtens 
Wnd voorzitter MBR      Voorzitter BMR 


