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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 20 september 2007 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mw. A. Ripmeester (voorzitter),  
Alle fracties, behalve Lokaal Sociaal en Ridderkerks Belang, zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: Mw. J. Hermans en Mw. H. van den Berg en dhr. P. van der Nat 
(agendapunt 5), mw. R. Dekker (agendapunt 6), mw. E. Ossel (agendapunt 7), mw. Y.v.d. Berg en 
mw. I. Jager (beiden agendapunt10 en 11) 
J. van Straalen, griffier. 
 
 
1. Opening 
Mw. Ripmeester opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Mededelingen  
Geen. 
 
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Niemand heeft zich gemeld. 
 
4. Verslag van de vergadering van de commissie Samen leven van 28 juni 2007 
 
T.a.v. de Lijst van toezeggingen worden geschrapt de toezeggingen: 
- 2. Verslag stand van zaken Juridische kwaliteitszorg 
- 4. Stand van zaken Ridderkerk werkt, plan van aanpak Gesmeerd werk 
- 6. Verloop aantal leerlingen komende jaren 
- 9. Burgerjaarverslag 
 
T.a.v. de toezegging Notitie kostenbeheersing huisvestingslasten onderwijs wordt uitgesproken dat dit 
al een zeer oude toezegging is en dat de commissie nu daarop wel eens een reactie wil. Verzocht 
wordt dit in rood te notuleren. Mw. Hermans zegt toe dit onder de aandacht van het college te zullen 
brengen. 
 
T.a.v. de toezegging over de Afwikkeling privatisering basisonderwijs benadrukt mw. De Waard dat 
haar fractie verwacht dat de informatie hierover meer zal zijn dan slechts cijfermatige, zodat dit ook 
inhoudelijk aan de orde kan worden gesteld. 
 
N.a.v. de toezegging over juridische kwaliteitszorg wordt herhaald dat in het Presidium nog eens over 
de informatieplicht van het college zal worden gesproken. Mw. Hermans zal hierover met de griffier 
overleggen. 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Overdracht brandweer Ridderkerk naar de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
Mw. Hermans licht het voorstel toe. Zij verwijst naar het dossier voor de accenten die “de eigen 
mensen” hebben gelegd. Zij heeft er alle vertrouwen in dat het eigen korps deze uitkomst draagt. Het 
dossier geeft ook aan hoe het korps er kwalitatief voor staat. Hier en daar is “bijtrekken” nodig, maar in 
vergelijking met andere gemeenten valt dit mee. Dhr. Van der Nat geeft aan dat Ridderkerk in district 
Zuid als voorbeeld geldt. 
 
Op vragen antwoordt dhr. Van der Nat dat in Ridderkerk de keus is gemaakt de kazerne eigendom te 
laten van de gemeente. Mogelijk leidt dit nog tot een vordering van de belastingdienst van € 6.000,-. 
Ook de afspraken over grootonderhoud kunnen leiden tot een vordering van de belastingen. Deze 
bedraagt hooguit enkele duizenden euro’s. Als dit nadeel zich voordoet, dan zou dhr. Onderdelinden 
het logisch vinden als de regio dit zou compenseren. Mw. Hermans neemt dit mee en zal zo mogelijk 
vóór de raadsvergadering een reactie geven. Naar verwachting leidt e.e.a. niet tot grote budgettaire 
consequenties en is het niet van dien aard dat het besluitvorming op dit moment in de weg staat. 
 
Op een vraag van dhr. Van Abeelen laat mw. Hermans weten niet bang te zijn dat de cultuur van een 
beroepskorps wordt overgenomen. Dit juist omdat het gaat om met name een vrijwilligerskorps. Naar 
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haar mening blijft dat ook zo. De “nabijheid” zal echter wel georganiseerd moeten blijven worden. In 
het overdrachtsdossier is opgenomen dat de kostenposten t.b.v. de cultuur en identiteit worden 
geoormerkt en worden overgeheveld naar de regio. Uit dat budget kunnen alleen activiteiten betaald 
worden t.b.v. die identiteit. 
 
Ten aanzien van de financiering merkt dhr. Van der Nat op dat de begroting één op één overgaat naar 
de regio. Het ministerie van BZK onderzoekt momenteel de mogelijkheden van output financiering. Als 
het zover komt, is het aan de raad te besluiten of er, bijvoorbeeld ten behoeve van de herkenbaarheid, 
gekozen moet worden voor een pluspakket. Binnen de in deze regio gekozen constructie is een 
pluspakket nu al mogelijk. 
 
Als reactie laat mw. Hermans weten dat het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit geldt voor de 
regio als geheel. Als een korps “een been moet bijtrekken” of kiest voor een pluspakket, dan heeft dit 
uiteraard financiële consequenties. 
 
De ontwikkeling van het vrijwilligerspotentieel is naar de mening van mw. Hermans zowel een 
aandachtspunt voor de regio als voor de gemeente. Naast de rapportering via de paragraaf verbonden 
partijen, kan de raad via de burgemeester op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij de 
brandweer. De formele positie van de burgemeester wijzigt niet. Zij zal regelmatig overleg hebben met 
de districts- en de postcommandant. De brandweer kan onderwerp van overleg blijven in de 
raadscommissie. 
 
Op een verzoek van dhr. Onderdelinden zal mw. Hermans vóór de raadsvergadering wat meer 
duidelijkheid geven over de kosten versnelde afschrijvingen van activa die overgaan naar de regio. 
 
Mw. Hermans benadrukt dat de gemeenschappelijke regeling niet is aangegaan om de kosten te 
verminderen, maar om het kwaliteitsniveau te verhogen, op één lijn te brengen en te borgen. Als het 
niveau overal hetzelfde is, kunnen korpsen ook elders inspringen en kunnen we elkaar bedienen. 
 
Voorstel voor DEBAT naar de raad. 
 
6. Algemeen Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2007 
Voor het toezicht van de politie op de horeca, verwijst mw. Hermans naar het 
Horecahandhavingsbeleid dat het college heeft vastgesteld (t.k.n. bij de commissiestukken). 
 
Bij het wegvallen van het vergunningvereiste voor optochten, is het wel van belang dat organisatoren 
weten dat het raadzaam is hierover te communiceren met de gemeente en de politie. Dit is bijv. van 
belang om te weten of er opbrekingen van straten zijn. Over de gevolgen van het wegvallen van 
vergunningvereisten zal het college goed met de samenleving moeten communiceren. 
 
Dhr. Japenga vraagt of er ten aanzien van seksinrichtingen mogelijkheden zijn eisen te stellen t.a.v. 
de afstanden tot scholen e.d. en de opgaaf van gegevens van werknemers en bezoekers, bijv. t.a.v. 
de leeftijd. Gewezen wordt op de weigeringsgronden in artikel 3.12. Mw. Dekker merkt op dat er veelal 
ook alcohol zal worden geschonken en dat dan regulering via de exploitatievergunning mogelijk is. 
Eisen stellen aan bezoekers is volgens haar juridisch niet mogelijk, omdat dat te zeer ingrijpt in de 
privé-sfeer. Ten aanzien van de belangen van werknemers merkt mw. Hermans op dat deze via de 
controles van de GGD in het oog kunnen worden gehouden. 
Dhr. Onderdelinden merkt op dat de inkomsten omlaag zullen gaan omdat het aantal vergunningen 
zal afnemen. Het kan naar zijn mening niet zo zijn dat leges worden verhoogd om de inkomsten niet te 
laten dalen. Uitgangspunt blijft voor hem dat de legestarieven kostendekkend zijn. 
Aandacht wordt gevraagd voor de omschrijving “hufterig gedrag”. Mw. Hermans merkt op dat de 
teksten beoordeeld zijn door leden van het burgerplatform. 
Dhr. Den Ouden is er over verbaasd dat het aantal incidentele festiviteiten (artikel 4.1.3), waarvoor 
bijv. geringere eisen gelden t.a.v. geluidsproductie, wordt verhoogd van 3 naar 12. Mogelijk komt zijn 
fractie met een amendement hierover. Ditzelfde geldt t.a.v. artikel 2.4.9 Verontreiniging door honden, 
als het gaat om paarden. Mw. Dekker laat weten dat over dit laatste gesproken is met het burgerforum 
en leden van de wijkoverleggen. Gelet op de handhavingsproblematiek achten zij een bepaling over 
paarden niet zinvol. 
In de APV zijn geen sluitingsuren voor terrassen meer opgenomen. Het beleid daarvoor bepaalt de 
burgemeester. Om van kracht te worden, zal dat algemene beleid dienen te zijn gepubliceerd. Eisen 
t.a.v. terrassen vormen ook onderdeel van de exploitatievergunning. De verlening daarvan wordt 
gepubliceerd. 
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In het voorstel vervalt in de toelichting op blz. 33 de alinea met de kop “Vervallen kapvergunning na 6 
maanden”. 
 
Voorstel voor DEBAT naar de raad. 
 
7. Project juridische kwaliteitszorg 
Dhr. Van der Spoel maakt uit het stuk op dat er op een aantal punten onduidelijkheid bestaat wie 
verantwoordelijk is, het team juridische zaken of het afdelingshoofd. Naar zijn mening moet dit niet 
boven de markt blijven hangen en dienen het management en het college hierin duidelijkheid te 
geven. 
Mw. Ossel geeft aan dat de juridische kwaliteit per afdeling verschillend is. Daar waar nodig springt 
team jz in, ook als het gaat om eerstelijnszorg. Er wordt wel actie ondernomen om de kwaliteit op die 
plaatsen in de toekomst op niveau te brengen.  
Dhr. Den Ouden verwijst naar de notitie uit 2003 waarin een aantal zorgpunten was opgenomen. Dat 
afdelingshoofden geen behoefte hebben aan richtlijnen verbaast hem, evenals dhr. Onderdelinden. 
Naar de mening van spreker is er veel gebeurd, maar is er nog meer nodig. Voor het afsluiten van het 
traject is hij beducht. Mw. Hermans geeft aan dat er een vierde hoofdstuk is met daarin opgenomen de 
plannen die worden uitgevoerd na de projectfase. Het is dus niet zo dat de ontwikkeling stil staat. Mw. 
Hermans zegt toe dat als volgend jaar de resultaten van het interne onderzoek bekend zijn, deze 
zullen worden meegedeeld. Over de vorm, bijvoorbeeld in de programmamonitor, voert zij nog overleg 
onder andere met de griffier. 
Dhr. Vroegindeweij vraagt of gecontroleerd wordt of de juridische kwaliteit wordt gehaald. Mw. Ossel 
geeft aan dat er periodiek overleg is met de afdelingshoofden en dat dit onderwerp daarbij aan de 
orde kan komen. Van structurele aandacht hiervoor is geen sprake. Naar de mening van dhr. 
Vroegindeweij is er dan geen kwaliteitszorg. 
Dhr. Onderdelinden meent dat er strijdigheid is tussen de richtlijnen voor de inschakeling van extern 
juridisch advies (3.3.) en die voor de inschakeling van intern juridisch advies (3.4) met de mening van 
SGBO. Mw. Hermans merkt op dat nog eens goed gekeken zal worden er op dit punt iets moet 
worden gedaan. 
 
8. Notitie referenda 
Mw. Hermans geeft een toelichting op het voorstel. Referenda raken naar haar mening de positie van 
de raad. In onze representatieve democratie is het de raad die de bevolking vertegenwoordigt. Zij stelt 
dat het de aard van referenda is dat de nuance ontbreekt. Het referendum voegt naar haar mening 
niets toe aan de vormen van participatie, zoals volgend uit de spelregels participatie en het 
burgerinitiatief, die er nu al zijn. 
 
Voorstel voor DEBAT naar de raad. 
 
9. Reactie op het jaarverslag 2006 van de Commissie Bezwaarschriften Ridderkerk 
Op een vraag van dhr. Onderdelinden antwoordt mw. Ossel dat het college heeft laten weten de 
aanbevelingen onder 5.8 te zullen overnemen, behalve die ten aanzien van medische adviezen. Het 
college is van mening dat het zich daarover geen oordeel kan vormen. 
 
Voorstel ter VASTSTELLING naar de raad. 
 
10. Lokale Jeugdagenda 2007-2010 “Geen kind aan de kant” 
Mw. Van den Berg licht toe dat het nu voorliggende raadsvoorstel financieel vertaald is in de 
begroting. Bij verdere uitwerking van de projecten en ontwikkeling van de ambities kan blijken dat er 
meer geld nodig is. In dat geval zal het college dit aan de raad voorleggen. 
Mw. Van den Berg merkt op dat het college nog dit jaar de raad een voorstel zal doen over de Dr. 
Kuyperschool. 
 
11. Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 
Dhr. Louter betreurt het dat als argumentatie voor het voorstel gekozen is voor het niet halen van de 
percentages. Beter was naar zijn mening geweest het streven dat mensen niet te lang uit het 
arbeidsproces moeten blijven. Mw. Van den Berg deelt die mening, maar merkt op dat het verrichte 
onderzoek wel liet zien dat de percentages in Ridderkerk afstaken bij die van andere gemeenten en 
dat dat resultaat de aanleiding vormde voor dit voorstel.  
Mw. Van den Berg merkt op dat met vrijgestelden in het vervolg wel periodiek een gesprek wordt 
gevoerd. Voorheen was dat niet altijd het geval.  



 4 

Uit navraag is gebleken dat niet verwacht mag worden dat het gewijzigde beleid druk legt op de 
kinderopvang. Afgesproken is dat, als die druk toch ontstaat, het college hierover wordt ingelicht. 
 
Dhr. Van Abeelen zal nog antwoord krijgen op zijn vraag of Ridderkerk gebruik gaat maken van het 
Rotterdamse signaleringssysteem (SiSa) in het kader van het regionale jeugdbeleidsplan Ieder Kind 
Wint. 
 
Voorstel voor DEBAT naar de raad. 
 
12. Stand van zaken Ridderkerk werkt 
Kennis wordt genomen van de door de wethouder verstrekte schriftelijke informatie. Dhr. 
Vroegindeweij heeft de indruk dat er voor het college een drempel bestaat om het bedrijfsleven te 
mobiliseren. Mw. Van den Berg ontkent dit. In contacten met het bedrijfsleven is dit steeds onderwerp 
van gesprek. Het blijft echter moeilijk om mensen geplaatst te krijgen. Van belang daarbij is in ieder 
geval dat duidelijk is wie in het bestand zijn opgenomen. 
 
13. Rondvraag 
Voor de vergadering van 18 oktober a.s. wordt geagendeerd het onderwerp Veiligheid. Op verzoek 
van dhr. Den Ouden wordt daarbij aandacht besteed aan het Horecahandhavingsbeleid. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 oktober 2007 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 20 september 2007 

 
Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 15-05-03 Reserve 
Centrumplan 

Gemeld wordt als de reserve van 1,6 milj. 
wordt aangesproken. 
 

Den Boef 
 

 

2. 15-03-07 
 
 
 
 
20-09-07 
 

Notitie 
kostenbeheersing 
huisvestingslasten 
onderwijs 
 
 

Het concept wordt in april aan het college 
aangeboden en wordt daarna aan de 
raad voorgelegd 
 
 
Mw. Hermans neemt dit als 
aandachtspunt mee naar het college 
 

Zwiers 
 
 
 
 
Hermans 

Mei/juni ‘07 

3. 12-04-07 
 
 
 
 
 
20-09-07 
 

Motie crisisopvang 
Jongeren 

Nogmaals zal bureau Jeugdzorg worden 
benaderd voor cijfers en nagegaan wordt 
of cijfers via andere kanalen (bijv. 
onderwijs) zijn te achterhalen 
 
 
Het college zal binnenkort schriftelijk op 
motie reageren 
 

V.d. Berg 
 
 
 
 
 
V.d. Berg 

Bij de 
aanbieding 
Lokale 
Jeugdagenda 
in sept/okt 
 

4. 07-06-07 
28-07-07 
 
 
 
20-09-07 
 

Afwikkeling 
privatisering 
basisonderwijs 
(o.a. bruidsschat) 
 
 

De raad wordt hierover geïnformeerd bij 
de 3e Programmamonitor 
 
 
 
Vanuit fractie D66/GL benadrukt dat 
informatie niet alleen cijfermatig moet zijn 
 

Zwiers Oktober ‘07 
 
 
 
 

5. 28-07-07 Relatie gemeente 
en SRS 

In de 3e Programmamonitor 2007 zal een 
compleet beeld worden gegeven van de 

Zwiers Oktober ‘07 



 5 

financiële situatie tussen beide 
 

6. 28-07-07 
 
 
 
20-09-07 

Beleidsplan 
Sociale zaken 

De raad ontvangt nadere info over de 
termijn van afhandeling van WMO-
aanvragen 
 
Gegevens zullen nog een keer worden 
gemaild 
 

V.d. Berg 
 
 
 
V.d.Berg 

Vóór raad 12 
juli ‘07 

7. 20-09-07 Juridische 
Kwaliteitszorg 

De resultaten van het in 2008 uit te 
voeren onderzoek periodiek meten 
worden meegedeeld. Over vorm voeren 
mw. Hermans en griffier overleg. 
 

Hermans 2008 

8. 20-09-07 Overdracht 
brandweer 

Vóór de raadsvergadering zal meer 
informatie worden verstrekt over de 
versnelde afschrijving van activa 

Hermans Vóór raad 4 
oktober 

9. 20-09-07 Overdracht 
brandweer 

Getracht wordt een reactie vanuit de 
regio te geven op de stelling dat de regio 
navorderingen btw (o.a. onderhoudsplan) 
zal compenseren. 
 

Hermans Vóór raad 4 
oktober 

 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
Nr.  Datum 

 
Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 12-04-07 Project Ieder kind 
wint 

Bezien wordt of bij de presentatie van het 
stadsregionale Plan van Aanpak project 
“Ieder kind wint” een presentatie voor de 
raad kan worden gehouden 
 

SPO/  
V.d.Berg 
Griffier 

Vóór de 
zomer 

 
GEMAAKTE AFSPRAKEN TER HERINNERING 

 
Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 6-10-05 Rijtijden 
ambulances 

Na ontvangst worden de overzichten 
t.k.n. naar de commissieleden gestuurd. 

Hermans  

 
 
 
 


