
Waarom de keuze voor dit onderwerp?
Sinds januari 2015 krijgen de gemeenten belangrijke taken over-
gedragen vanuit het Rijk. Gemeenten krijgen nu een grotere 
verantwoordelijkheid voor kwetsbare burgers  die afhankelijk 
zijn van de thuiszorg, jeugdzorg, ouderenzorg en 24-uurszorg.  
Gemeenten moeten ook de begeleiding van mensen met een 
afstand van de arbeidsmarkt naar werk begeleiden. Deze ver-
anderingen in de zorg bieden kansen waardoor mooie dingen 
ontstaan, maar dit gaat nooit zonder risico’s. Het is van groot 
belang dat wij van de succesverhalen leren en andere punten 
waar mogelijk kunnen verbeteren. 

Wie heeft u gesproken?
Het gesprek met  burgers, professionals, Tweede Ka-
merleden en wethouders in andere gemeenten hebben 
ervoor gezorgd dat wij een beeld kregen van  welke knel-
punten er zijn en welke kansen er liggen.  Wij  zijn echter 
net begonnen en de PvdA wil graag monitoren  of deze 
taken goed worden uitgevoerd.  Om deze reden hebben 
de PvdA Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk de 
handen ineen geslagen om burgers te betrekken bij de 
uitvoering van deze taken. Op 1 december is een geza-
menlijk meldpunt genaamd Monitor Zorg & Werk in het 
leven geroepen,  bedoeld voor burgers die (in)direct te 
maken hebben met (jeugd)zorg en werk. 

Waar komt de overige informatie vandaan?
GOp dit moment  komen verschillende meldingen  via de 
Monitor Zorg & Werk binnen. Ons coördinatieteam pakt 
dit op en de resultaten worden gedeeld met de PvdA-
fracties in Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk. Die 
kunnen op hun beurt vragen stellen  aan het college en 
onderwerpen op de politieke agenda zetten. De PvdA  is 
van mening dat iedereen de zorg en ondersteuning moet 
krijgen die nodig is!   

Wat is het vervolg?
Burgers in Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk 
kunnen contact opnemen met de Monitor Zorg & 
Werk. De contactgegevens zijn: 

Adres: Postbus 43, 2980 AA Ridderkerk 
Telefoonnummer: 06-42912008, 
E-mailadres: monitorzorgwerk@gmail.com

Via de Monitor Zorg & Werk komt u direct in contact 
met ons coördinatieteam. Dit team bestaat uit 3  spe-
cialisten: André Krijgsman, Riet Bolink en Gerard Brus-
saard. Het meldpunt blijft een jaar lang van kracht en in 
juni 2015 evalueren wij de resultaten.

Raad op straat

Meldpunt: Monitor Zorg & Werk!

In deze rubriek leest u wekelijks hoe een raadsfractie een onder-
werp oppakt. Deze week is het de beurt aan Reshma Roopram 
van de PvdA.

Wilt u contact opnemen met een raadsfractie? Kijk voor contactgege-
vens op www.barendrecht.nl > Bestuur & organisatie > Gemeenteraad 
> Samenstelling raad.

Vlnr: Jeroen Rijsdijk, Marijke van der Schoor, Reshma Roopram, 
André Krijgsman, Gerard Bosman, Riet Bolink, Arianne Ripmeester 
en Frans Posthumus


