
 
  

 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN LEVEN EN SAMEN WONEN RIDDERKERK  
20 JUNI 2017 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  mw. C. van Vliet 

Griffier dhr. J. van Straalen 
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Burgerleden mw. M. van der Schoor, dhr. J. Visser en M. Huizer 
Van de zijde van het college burgemeester  mw. A. Attema , de wethouders mw. T. Keuzenkamp 

en dhr. H. Dokter, M. Japenga en V. Smit 
Ondersteuning 
bij agendapunt 4, 5, 6 en 7 
bij agendapunt 9 
bij agendapunt 10 
 

 
dhr. P. Bakker,  J.v.d. Waal en  E. Vuik 
dhr. R. van Griensven  
dhr. G. Zegelaar 
 
dhr. R. van Vugt, accountant Deloitte, is aanwezig  bij agendapunt 3 
 

 
het audioverslag van deze vergadering is terug te luisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

 
De heer M. Vink, vertegenwoordiger van Ridderkerks Belang, spreekt in over agendapunt 6, de  
1

e
 Tussenrapportage 2017 (bijgevoegd). 

 
 

3. Toelichting accountant op zijn Accountantsverslag van de controle van de Jaarstukken 
2016 (Accountantsverslag wordt nagezonden) 

 
Wethouder Keuzenkamp deelt mee dat de aanbestedingsproblematiek rond Stichting Sport en 
Welzijn zal leiden tot een afkeurende verklaring ten aanzien van de rechtmatigheid. De accountant 
merkt op dat er wel een goedkeurende verklaring over het getrouwe beleid van de cijfers is te 
verwachten. 
Oorzaken en gevolgen worden uitgelegd en daarover gestelde vragen zijn beantwoord. 
 
De raad zal vrijdag a.s. een gewijzigd raadsvoorstel, raadsbesluit en aangepaste concept 
jaarstukken ontvangen. De accountant geeft aan dat nog niet zeker is dat zijn verklaring afgegeven 
zal zijn op het moment waarop de raad een beslissing neemt over de jaarstukken, te weten 29 juni 
a.s. Zijn accountantsverslag wordt nog aangepast naar aanleiding van de ontwikkelingen rond 
Sport en Welzijn.   
 
Aan de hand van een presentatie (geplaatst bij de vergaderstukken) geeft de accountant een 
toelichting op zijn accountantsverslag over de controle van de Jaarstukken 2016. Door de 
commissieleden hierover gestelde vragen zijn beantwoord.  
 
 

4. Bevraging college over Accountantsverslag van de controle van de Jaarstukken 2016 

 
Vragen zijn beantwoord. Het accountantsverslag is hiermee voor de commissie voldoende 
toegelicht. Het accountantsverslag kan in de raad aan de orde worden gesteld bij behandeling van 
de jaarstukken. 
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5. Jaarstukken 2016 gemeente Ridderkerk  

 
De wethouder zegt toe dat de door de heer Kooijman gemaakte opmerkingen over de structuur van 
de jaarstukken (volgorde t.o.v. begroting is anders en moet soms ook niet iets worden meegedeeld 
over zaken die niet zijn gewijzigd) worden meegenomen bij de interne evaluatie rond het opstellen 
van de jaarstukken. 
 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
DEBAT te behandelen. 
 
 

6. 1e Tussenrapportage 2017 

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 
 

7. Kadernota begroting 2018 Ridderkerk 

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 
 

8. Advies over verzoek Commissariaat voor de Media  

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER VASTSTELLING te 
behandelen. 
 
 

9. Zienswijze gewijzigde begroting 2017 en ontwerpbegroting 2018 Gemeenschappelijke 
Regeling Jeugdhulp Rijnmond 

 
Na vragen en beantwoording is besloten dat het college de zienswijze kan versturen, nadat het 
jaartal van deze commissievergadering is gewijzigd van 2016 in 2017. 
 
Beantwoord zal nog worden de vraag welke risico’s moeten worden afgedekt. In de 
begrotingswijziging 2017 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 3.000. 
 
 

10. Jaarverslag 2016 en zienswijze ontwerpbegroting 2018 Gemeenschappelijke regeling 
GGD Rotterdam-Rijnmond 

 
Na vragen en beantwoording is besloten dat het college de zienswijze kan versturen. 
 
Beantwoord zal nog worden de vraag welke drie infectie-uitbraken er in Ridderkerk zijn geweest, 
naast de 2 uitbraken van tuberculose. 
 
 

11. Rondvraag leden 

 
Er zijn geen vragen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.25 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 augustus 2017, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen    mw. C. van Vliet 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 20 juni 2017 

 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 27-8-15 Ontwerpbegro- 
ting Jeugdzorg 

Als de resultaten van het onderzoek van 
de GR naar mogelijke wachtlijsten is 
ontvangen, wordt de raad op de hoogte 
gesteld. Wethouder heeft GR 
meegedeeld dat raad op de hoogte wil 
worden gesteld. 

Keuzen 
kamp 

Na de 
komende AB- 
vergadering 

2. 19-05-16 Cultuureducatie De door de raad te maken keus zal na 
één jaar worden geëvalueerd. 
 

Japenga RIB in juli 
 

3. 15-06-16 Schulddienstver-
lening 

Bekeken wordt of het 
klanttevredenheidsonderzoek kan 
worden uitgevoerd door een 
onafhankelijke partij en wat daarvan de 
kosten zijn. Van de resultaten wordt de 
commissie op de hoogte gesteld met een 
raadsinformatiebrief. 

Dokter 3
e
 kwartaal 

2017 

4. 15-06-16 Schulddienstver- 
lening 

Onderzocht wordt op welke wijze de 
uitvoering na 1 maart 2017 kan 
plaatsvinden (uitbesteden of zelf ter hand 
nemen). Eind 2017 ontvangt de raad 
daartoe een voorstel. 

Dokter Eind 2017 

5. 9-2-17 Concept 
uitvoeringspro- 
gramma Jeugd 
 

Nagegaan wordt of de politie stopt met 
verkeersonderwijs, zo ja, wie dat in het 
vervolg gaat doen en wat dit betekent 
voor toegekende budgetten. 

Keuzen- 
kamp 

Bij de 
Kadernota in 
juli 2017 

6. 15-6-17 Sport en Welzijn In september is er met raad overleg over 
problematiek aanbestedingen. Vóór die 
tijd geen publicatie op TenderNed. Raad 
ontvangt verslag besprekingen met 
SenW. 

Keuzen 
kamp 

September 

7. 15-6-17 Bespreeknotitie 
afspraken 
partners 
armoedebeleid 
 

Beantwoord wordt de vraag of oneigenlijk 
gebruik persoonsgegevens uit bestanden 
wordt gemaakt 

Dokter  

8 15-6-17 Gratis OV 
ouderen met laag 
inkomen 
 

Resultaten worden in 1
e
 kwartaal 2018 

meegedeeld. 
Dokter 1

e
 Kwartaal 

2018 

9. 15-6-17 Evaluatie 
minimabeleid 
 

Beantwoord wordt de vraag hoe de 
vergrijzing in Ridderkerk zich verhoudt tot 
de landelijke ontwikkeling. 

Dokter  

10. 15-6-17 Evaluatie 
minimabeleid 
 

Nagedacht wordt over de financiële 
positie van chronisch zieken en het 
resultaat wordt meegedeeld. 

Dokter  

11. 15-6-17 Evaluatie 
schulddienst- 
verlening 

SHM krijgt een schriftelijke reactie op zijn 
opmerkingen onder kopjes ‘Leren’ in zijn 
notitie, met afschrift aan de raad 

Dokter  

12. 15-6-17 Evaluatie 
schulddienst- 
verlening 

Beantwoord wordt de vraag hoeveel van 
het beleidsbudget wordt uitgegeven aan 
het onderdeel preventie en hoeveel aan 

Dokter  
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

het curatieve beleidsonderdeel 

13. 15-6-17 Evaluatie 
schulddienst- 
verlening 

Tabel pag. 6 wordt aangevuld met de 
exacte aantallen personen en wordt 
toegestuurd aan de raad 

Dokter  

14. 20-6-17 Ontwerpbegro- 
ting Jeugdhulp 

Beantwoord wordt de vraag welke 
risicio’s moeten worden afgedekt 
(begrotingswijziging 2017, bedrag van € 
3.000) 

Keuzen- 
kamp 

 

15 20-6-17 Ontwerpbegro- 
ting GGD 

Beantwoord wordt welke andere drie 
infectie-uitbraken hebben 
plaatsgevonden 

Keuzen- 
kamp 

 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

1. Blijvende 
afspraak 
 

Bijtincidenten De raad ontvangt jaarlijks een 
raadsinformatiebrief met een overzicht 
van de bijtincidenten van het voorgaande 
jaar. Na ontvangst direct voor commissie 
agenderen. 
 

Attema Juni 2017 

2. 26-6-14 Tussenrappor- 
tages BAR 

Worden voortaan standaard 
geagendeerd voor de commissie Samen 
leven 
 

Griffier 2 x per jaar, 
juni en nov 

3. 1-10-15 Jaarverslag en 
trendberichten 
SenW 
 

Stuurt het college na ontvangst door aan 
de raad 

Keuzen 
Kamp 

Doorlopend 

4. 15-6-17 Rapportages 
SenW 

Na ontvangst krijgt de raad de kwartaal- 
rapportages en rekening van SenW 
 

Keuzen 
kamp 

Na ontvangst 

5. 15-6-17 RIB Eneco Agendering volgende vergadering, nadat 
EvR gespreksnotitie heeft geschreven. 

EvR  

 
 
INSPREEKBIJDRAGE DHR. M. VINK, NAMENS RIDDERKERKS BELANG 
 
Mijn naam is Marcel Vink, ik ben de lijsttrekker van Ridderkerks Belang. Ik sta hier dus als 
vertegenwoordiger van Ridderkerks Belang. Ridderkerkers. Dit jaar zal Ridderkerk 1,37 miljoen 
Euro's meer uitgeven dat er binnenkomt. Dit komt onder meer doordat onze gemeente meer geld 
kwijt is aan bijstandsuitkeringen. Ridderkerk krijgt een vast bedrag van het rijk voor het uitbetalen 
van die uitkeringen (natuurlijk ook ons belastinggeld). Geldt dat overblijft kan ergens anders aan 
worden uitgegeven. Maar. Geld dat Ridderkerk tekort komt? Ja, dat moeten we zelf op tafel leggen. 
Nu blijkt volgens de overheidsinstantie CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) het volgende. 
Onder AUtochtone Nederlanders, is het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt 
gedaald. 
Die stijging komt vooral door wat wordt genoemd NIET WESTERSE ALLOCHTONEN. En dan 
hebben we het NIET over chinezen of zo. Want deze mensen doen het heel goed. Ridderkerks 
Belang heeft veel respect voor dergelijke groepen, die OP EIGEN KRACHT VEEL POSTIEFS AAN 
ONZE SAMENLEVING TOEVOEGEN. 
Deze stijging komt vooral door islamitische immigranten. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. 
Iedereen die een e-mail stuurt aan info@ridderkerksbelang.nl kan deze cijfers toegemaild krijgen. 
Dezelfde wethouder die voor dit tekort van 1,37 miljoen Euro's verantwoordelijk is, wil deze 
immigranten graag in Ridderkerk hebben.   
(Terwijl ze zelf in Capelle aan den IJssel blijft wonen.) Zij zegt dat het een kwestie is van sociaal 
zijn. Ridderkerks Belang vindt het veel socialer deze mensen IN HUN EIGEN REGIO op te vangen. 
Ridderkerks Belang vindt wethouder Keuzenkamp Asociaal, nu zij Ridderkerk met financiële 
tekorten opzadelt. Beste Mensen, onze partij dankt u voor uw aandacht. 

mailto:info@ridderkerksbelang.nl
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