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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 13 maart 2008 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Dhr. V. Smit (voorzitter),  
Alle fracties, behalve Ridderkerks Belang en Lokaal Sociaal, zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: de wethouders mw. H. van den Berg, dhr. H. Zwiers en dhr. P. de 
Koning en dhr. P. Bakker (FenC) en dhr. J.W. Steeman (SPO). 
Dhr. J. van Straalen, griffier. 
 
 
1. Opening 
Dhr. Smit opent de vergadering en heet iedereen welkom. Op verzoek van mw. Van Houwelingen 
wordt aan de agenda toegevoegd het onderwerp aanbesteding huishoudelijke hulp. De agenda wordt 
vastgesteld. 
 
2. Vaststellen verslagen vergaderingen commissie Samen leven van 5 en 14 februari 2008 
Het verslag van 5 februari 2008 wordt vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de Lijst van toezeggingen bij het verslag van 14 februari 2008: 
-1.  Notitie kostenbeheersing: is voor deze vergadering ter kennisname overgelegd, toezegging 

kan worden geschrapt 
-4. Overdracht brandweer: is in bilateraal overleg tussen dhr. Onderdelinden en de commandant 

brandweer afgedaan, toezegging kan worden geschrapt 
-5. Veiligheid: bij de weekmail van 14 maart ontvangen de raadsleden het toegezegde besluit, 

toezegging kan worden geschrapt 
-9. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen: het plan van aanpak jeugd en alcohol heeft ter 

visie gelegen bij de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 21 februari jl., toezegging 
kan worden geschrapt. 

 
Ten aanzien van de Actie- en aandachtspunten: 
-2. Visie 2025: de raad heeft zijn reactie naar het gemeentebestuur van Barendrecht gestuurd, 

toezegging kan worden geschrapt 
-3 Doornemen moties: het advies van de commissie is naar de raadsleden gestuurd, toezegging 

kan worden geschrapt 
Toegevoegd wordt de actie voor de griffier dat wordt nagegaan of het mogelijk is dat raadsleden op 
eenvoudige wijze inzicht kunnen krijgen in nog niet afgedane moties. 
 
Het verslag van 14 februari 2008 wordt vastgesteld. 
 
3. Spreekrecht 
Geen aanmeldingen. 
 
4. Notitie kostenbeheersing onderwijshuisvesting 
Dhr. Zwiers laat op een vraag weten dat in de notitie geen relatie wordt gelegd met het vraagstuk van 
leegstand en dalende leerlingenaantallen. Er wordt in de notitie wel gerefereerd aan het Integraal 
Huisvestings Plan (IHP) en daar komt dit vraagstuk aan de orde.  
 
Gevraagd wordt naar het verschil tussen bekostigingsplafonds en normbekostiging. (De griffier: de 
bekostigingsplafonds kan het college jaarlijks bepalen per onderwijssoort of per voorziening. De 
normbekostiging heeft geen relatie met de algemene uitkering. Het is de norm die de VNG opneemt in 
haar modelverordening. Gemeenten kunnen hiervan afwijken, echter zij kunnen niet zo laag worden 
gesteld dat er geen school kan worden gebouwd.) 
 
De afspraak wordt herbevestigd dat de raad in het vervolg, tijdig, vóór de begrotingsbehandeling, 
geïnformeerd wordt over het vastgestelde programma (toekenningen) en overzicht (afwijzigingen) 
onderwijshuisvesting. 
  
Het IHP zal worden aangeboden voor de raad van april.  
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5. Doorlichting beleid voor belastingen, leges en retributies 
Dhr. De Koning geeft aan dat het concept dat in december met de fractievertegenwoordigers is 
besproken, niet is gewijzigd. Wijziging zou mogelijk weer allerlei vragen hebben opgeroepen. Dit 
betekent dat de informatie niet altijd actueel is. De wethouder beschouwt het stuk als een naslagwerk 
dat raadsleden telkens naast een nieuwe ontwerpbegroting kunnen leggen.  
 
Kostendekkendheid per tarief is volgens de wethouder niet te bereiken is. De handreiking 
kostentoerekening leges en tarieven van BZK geeft voor de toerekening van kosten al drie 
mogelijkheden. Geprobeerd is in deze weerbarstige materie toch zoveel mogelijk duidelijkheid te 
geven. 
 
Als gevolg van het nieuwe Gemeentelijke RioleringsPlan IV zal, volgens de wethouder, de opbrengst 
van het rioolrecht hoger zijn dan de te maken kosten. Na een aantal jaren is de opbrengst echter lager 
dan de kosten. Om het rioolrecht de komende jaren op een gelijk niveau van ongeveer € 75,- te 
houden, is er voor gekozen de meeropbrengst uit de eerste jaren in een tariefegalisatiereserve te 
storten. Worden de kosten meer, dan kan er uit deze reserve worden geput. Op dit moment is dit de 
enige egalisatiereserve die de gemeente kent. De wethouder neemt de suggestie over dat van deze 
keus in elke begroting mededeling wordt gedaan. Hiermee wordt voorkomen dat over een aantal jaren 
niemand meer de achtergrond kent van deze toenmalig keus. De wethouder geeft aan dat het GRP 
wel elke vier jaar wordt vernieuwd en dat dan ook naar de financiële gevolgen wordt gekeken. 
 
De heer Bakker geeft aan dat de gehanteerde kostprijstoerekening voor 2008 voldoet aan de 
handreiking. Het kan niet zo zijn dat de legestarieven in een jaar automatisch met een x-percentage 
worden verhoogd. De verhoging moet te onderbouwen zijn met gegevens over te verwachten 
aantallen vergunningen en benodigde inzet om deze te behandelen. Hierin zijn nog slagen te maken, 
maar we zijn op de goede weg. 
 
Advies: VOOR DEBAT naar de raad 
 
6. Concept reactie van de raad op brieven van gedeputeerde staten over de Jaarrekening 2006 
en de begroting 2008 
 
De wethouder zegt toe dat in de antwoordbrief een zin wordt toegevoegd over de nieuwe 
exploitatieopzetten van een aantal grondbedrijfcomplexen. 
 
Repressief toezicht is de meest milde vorm van toezicht die gedeputeerde staten uitoefent. Als 
goedkeuring wordt verleend, dan zijn daaraan altijd voorwaarden verbonden. Is dat niet nodig dan 
wordt de begroting voor kennisgeving aangenomen. 
 
De provincie kijkt afzonderlijk naar het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de 
incidentele baten en lasten. Dit terwijl het gemeentebestuur kijkt naar het saldo van beide. Gelet op de 
resultaten van de rekeningen over de afgelopen jaren baart de opmerking van de provincie over het 
structureel tekort, de wethouder geen zorgen. 
 
Advies: TER VASTSTELLING naar de raad 
 
7. Overleg met het college over de uitvoering motie bestemming PC’s en beeldschermen 
Wethouder De Koning geeft aan dat het college bij de uitvoering van de motie op technische 
problemen is gestuit. De betreffende pc’s zijn uit de jaren 2003 en 2004 en daarmee al verouderd. De 
afgesloten licenties verplichten de gemeente de af te danken pc’s compleet opgeschoond (incl. 
sturingssysteem) op te leveren. De vraag is of iemand nog iets aan deze pc’s heeft. De wethouder 
heeft met de indieners van de motie hierover gesproken. Indieners zullen in samenspraak met het 
college nagaan of deze pc’s toch nog geschikt zijn om aan bepaalde doelgroepen te geven.  
 
Afgesproken wordt dat dhr. Pors de griffier laat weten wanneer dit onderwerp weer geagendeerd kan 
worden voor deze commissie. In die vergadering zal de commissie haar advies aan de raad opstellen 
over de uitvoering van de motie. Dhr. De Koning geeft aan dat de pc’s zullen worden vervangen in 
mei/juni. Hij hoopt vóór die tijd met indieners tot een oplossing te zijn gekomen. 
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8. Uitvoering motie Drechtwerk 
Aan de hand van een uitgewerkt schema (bijgevoegd) geeft dhr. Steeman een toelichting op de 
onderzoeken  met betrekking tot Drechtwerk. Het onderzoek naar de mogelijkheden van een andere 
uitvoering wordt verricht door ambtenaren uit de BAR-gemeenten.  
 
Op een vraag bij welke variant het mogelijk is dat Ridderkerk gedeeltelijk bij Drechtwerk blijft, laat hij 
weten dat dit alleen niet zou kunnen bij de variant waarbij wordt aangesloten bij een andere 
gemeenschappelijke regeling of SW-bedrijf. 
 
Beoordeeld zal worden hoe de in het overzicht genoemde varianten “scoren” t.o.v. de in het overzicht 
genoemde criteria. 
 
Wethouder Van den Berg geeft aan dat uittreding wat haar betreft nog steeds een optie is. Zij 
verwacht dat in april een bestuurlijke reactie gegeven zal kunnen worden op het ontwerp-rapport van 
de Rekenkamercommissie.  
 
De planning is dat de raad in zijn vergadering van 3 juli a.s. een beslissing kan nemen over de 
toekomstige uitvoering van de WSW. De planning van de Rekenkamercommissie is, dat haar rapport 
dan ook behandeld kan worden. De commissie is van mening dat het rapport van de 
Rekenkamercommissie niet na de besluitvorming over de toekomst behandeld kan worden. Zo nodig 
wordt wat haar betreft die besluitvorming uitgesteld. 
 
De heren Van Houcke en Onderdelinden melden deelgenomen te hebben aan gespreken van 
raadsleden met de onderzoekers van de Rekenkamercommissie. Beiden constateren dat er bij 
raadsleden van andere raden weinig kennis is over de hele problematiek rond Drechtwerk. Het idee 
wordt op tafel gelegd om de leden van de diverse raden uit te nodigen voor een gesprek. De 
wenselijkheid daarvoor is echter afhankelijk van het advies van de Rekenkamercommissie en het 
voorstel dat het college zal doen over de toekomstige uitvoering WSW. Afgesproken wordt, dat als het 
rapport en het voorstel bekend zijn, de griffier hierover in overleg zal treden met de fractievoorzitters. 
 
In de raadsvergadering waarin het collegevoorstel wordt behandeld (naar verwachting 3 juli a.s.) zal 
de raad ook een oordeel geven over de uitvoering van de motie Drechtwerk. 
 
9. Startnotitie Lokaal gezondheidsbeleid 
 
Dhr. Onderdelinden geeft aan samen met anderen sport en de SRS gemist te hebben in de notitie. 
Wethouder Van den Berg zegt toe dat het college het voorstel op dit punt zal aanvullen en dat zij 
hiervoor vóór de raadsvergadering een tekstvoorstel zal doen. 
 
De wethouder geeft aan dat een aantal zaken niet in de uiteindelijke nota aan de orde komt omdat 
deze bijvoorbeeld zijn geregeld in de afspraken over het takenpakket van de GGD. Ook alles wat bij 
het Wmo-beleid is vastgesteld, wordt niet nog eens in de nota opgenomen. Zij verwacht dit jaar een 
evaluatie te kunnen overleggen over het meldpunt huiselijk geweld. Zo nodig zullen daarbij 
wijzigingsvoorstellen worden gedaan. Elk jaar wordt er een gezondheidsenquête gehouden. Helaas is 
het zo dat de resultaten van het onderzoek in 2006 pas dit jaar verschijnen. 
 
De notitie zal uiteindelijk leiden tot een door de raad, vóór de zomervakantie, vast te stellen nota. 
 
Advies: TER VASTSTELLING naar de raad 
 
10. “Ridderkerk werkt” 
Wethouder Van den Berg merkt op dat in de vorige programmamonitor was vermeld dat over dit 
project voortaan bij de monitors melding gemaakt zou worden. Zij was daarom enigszins verrast dat 
dit onderwerp was geagendeerd. Over de diverse deelprojecten deelt zij kort het volgende mee: 
Economische visie:  Onlangs is er een bijeenkomst georganiseerd ook voor ondernemers. Met 

deelnemers is afgesproken daar een vervolg aan te geven. 
Gesmeerd werk: Het is een eis van het rijk dat er één gezamenlijke intake moet komen. Er 

wordt veel overleg gevoerd met de huidige instanties om dit voor elkaar te 
krijgen. Het werk van de regisseur werk begint langzamerhand vruchten af te 
werpen. 
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Aangesloten werk: De raad heeft inmiddels het actieplan ontvangen. Met partners wordt hier 
overleg over gevoerd. De uitvoering verloopt echter moeizaam omdat het de 
vraag is of sommige uitgangspunten in het plan wel juist zijn. 

 
Naar aanleiding van publicaties over de effectiviteit van reïntegratiebureaus merkt de wethouder op 
dat  in Ridderkerk bij de aanbesteding prestatie-indicatoren zijn vastgesteld. Met de grote bureaus 
wordt periodiek gesproken over de uitvoering van de werkzaamheden. Als de resultaten teleurstellend 
zijn, kan de gemeente de relaties met de bureaus verbreken. 
 
11. Aanbesteding huishoudelijke hulp 
Wethouder Van den Berg laat weten dat de uitvoering van de huishoudelijke hulp een reden voor het 
college kan zijn om opnieuw tot aanbesteding over te gaan. Ook uitvoerders kunnen deze wens 
hebben. Wat de gevolgen voor een aanbesteding zijn van mogelijke wetswijzigingen is nog niet 
bekend. 
 
De wethouder laat weten dat naar haar verwachting de evaluatie aan de commissie kan worden 
aangeboden voor de vergadering van 22 mei a.s. Het college zal daarbij, als tot een nieuwe 
aanbesteding wordt overgegaan, ook de uitgangspunten voor die nieuwe aanbesteding overleggen. 
De commissie heeft dan gelegenheid daarop te reageren.  
 
12. Rondvraag 
Dhr. Den Ouden merkt op dat de ter kennisname gebrachte Halfjaarrapportage van de Openbare 
Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond een onleesbaar stuk is. Als men met de gemeentebesturen wil 
communiceren, is dit niet de vorm. Hij verzoekt de wethouder dit over te brengen. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur. 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van                        
de griffier,          de voorzitter, 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 13 maart 2008 

 
Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 07-06-07 
28-07-07 
 
 
 
20-09-07 
 
 
18-10-07 
 
 
17-1-08 

Afwikkeling 
privatisering 
basisonderwijs 
(o.a. bruidsschat) 
 
 
 
 
N.a.v. 3e PM 

De raad wordt hierover geïnformeerd bij 
de 3e Programmamonitor 2007 
 
 
 
Vanuit fractie D66/GL benadrukt dat 
informatie niet alleen cijfermatig moet zijn 
 
Informatie wordt gegeven bij voorstel 
actualisatie IHP 
 
Komt ook aan de orde in bijeenkomst 
Onderwijs van 5 maart 2008 
 

Zwiers 
 
 
 
 
 
 
 
Zwiers 

Oktober ‘07 
 
 
 
 
 
 
 
Dec 07/jan 08 
 
 

2. 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. 
 

Griffier 2008 

3. 18-10-07 3e PM Verschijning evaluatie ESF 
 

V.d.Berg 1e kw 2008 

4. 17-1-08 Begroting 2008  
3 Primair 

Wethouder gaat na of algemene reserve 
echte algemene reserve is, of 

Zwiers  
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 bestemmingsreserve. 
 

5. 17-1-08 Programma en 
overzicht 
Huisvesting 
Onderwijs 2008 

De raad ontvangt het programma voor 
volgend jaar vóór de begrotingsraad 
2008 

Zwiers Vóór 6-11-08 

6. 14-2-08 Nota Armoede- 
bestrijding 

Nadere info volgt over de 
Langdurigheidstoeslag 

V.d. Berg  

7. 14-2-08 Districtsjaarplan Mededeling wordt gedaan over het 
terugkoppelen na aangifte 

De 
districts- 
chef 

 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

Nr.  Datum 
 

Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 29-11-07 PM Verzoek commissie om informatie relatie 
gemeente en SRS ook op schrift te 
ontvangen. 
 

Zwiers  

2. 14-2-08 Moties De Griffier gaat na welke mogelijkheden 
er zijn om raadsleden eenvoudig inzicht 
te geven in nog niet afgedane moties 
 

Griffier  

3. 13-3-08 Reactie provincie 
op rekening en 
begroting 

Vóór de raadsvergadering van 27 mrt 
a.s. zal de wethouder laten weten welke 
zin wordt toegevoegd aan de concept-
reactie over de nieuwe 
exploitatieopzetten 
 

De Koning Vóór 27 mrt 
08 

4. 13-3-08 Startnotitie 
gezondheidsbeleid 

Vóór de raadsvergadering van 27 mrt 
a.s. zal de wethouder laten weten welke 
zin wordt toegevoegd over sport en de 
SRS 
 

V.d.Berg Vóór 27 mrt 
08 

5. 13-3-08 Aanbesteding 
huishoudelijke hulp 

Naar verwachting kan voor de 
commissievergadering van 22 mei a.s. 
worden aangeboden de evaluatie 
aanbesteding huishoudelijke hulp en de 
uitgangspunten die het college voor de 
evenuele nieuwe aanbesteding vaststelt. 
 

V.d.Berg  

6. 13-3-08 Drechtwerk Als het rapport van de Rekenkamercie en  
het voorstel van benw over Drechtwerk 
bekend zijn, zal met de fractievoorzitters 
overleg worden gevoerd over mogelijk 
overleg met leden andere raden. 
 

Griffier  

 
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  

 
 


