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BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK  
15 JUNI 2016 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  mw. C. van Vliet 

Griffier dhr. J. van Straalen 
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Burgerleden mw. Van der Schoor en dhr. Stip, Westbroek, Visser en Huizer 
Van de zijde van het college Burgemeester mw. A. Attema en de wethouder dhr. Dokter 
Ondersteuning 
bij agendapunt 5: 
bij agendapunt 6: 
 

 
dhr. Lay 
dhr. Teeuwen 

 
 

1. Opening  

 
De voorzitter heropent de vergadering. De vergadering is een voortzetting van de geschorste 
commissievergadering van 9 juni jl. Van de agenda van 9 juni jl. worden behandeld de 
agendapunten 5 en 6. Eerst wordt gelegenheid gegeven aan de inspreker zijn bijdrage uit te 
spreken. 
 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

 
Ingesproken is door de heer H. Jut, namens SchuldHulpMaatje (bijdrage onderaan). 

 

5. Beleidsplan schulddienstverlening Ridderkerk 2016 – 2019 (1093173) en gespreksnotitie 
Schuldhulpverlening op verzoek van het raadslid A. van Eijsden e.a.  

 
Na vragen en beantwoording is de gespreksnotitie voldoende behandeld. 
 
Wethouder Dokter zegt toe dat: 

1. 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; 

2. als hem de naam van het dossier wordt gegeven, hij zal nagaan of er een keer het advies 
is gegeven om te stoppen met een studie. Hij komt daar dan nog op terug; 

3. onderzocht wordt op welke wijze de uitvoering na 1 maart 2017 kan plaatsvinden 
(uitbesteden of zelf ter hand nemen). Eind 2016 ontvangt de raad daartoe een voorstel; 

4. de raad na de zomervakantie een Raadsinformatiebrief zal ontvangen met informatie over 
wat inmiddels allemaal al is gedaan; 

5. de raad vóór de zomervakantie het Jaarverslag 2015 van Plangroep zal ontvangen, zonder 
nadere duiding van het college. 

6. het raadsvoorstel wordt aangepast als de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening onjuist is 
aangehaald voor wat betreft de term ‘schulddienstverlening’.  

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

6. Integraal Veiligheidsbeleid Ridderkerk 2016 – 2019 (1089390) 

 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
DEBAT te behandelen. 
 
De burgemeester zegt toe dat: 

1. het Uitvoeringsprogramma 2017 in 2016 aan de raad ter kennisname zal worden 
aangeboden; 

2. schriftelijk zal worden gereageerd op de vraag wat de motivering is geweest voor de keus 
van gemeenten waarmee Ridderkerk in de Veiligheidsanalyse is vergeleken; 
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3. schriftelijk wordt meegedeeld hoe naar melders is teruggekoppeld dat de gemeente de 
door hen aangemelde enge plekken niet heeft aangepakt; 

4. schriftelijk wordt meegedeeld wat met de niet ‘aangepakte’ enge plekken wel is gebeurd;  
5. zij nog laat weten hoe het is met de veiligheidssituatie op en rond Kijfhoek. 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.15 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 augustus 2016 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen    mw. C. van Vliet 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 15 juni 2016 

 

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 

 

2. 07-04-16 Minimabeleid Nadat het college met partners afspraken 
heeft gemaakt, zal in commissieverband 
van gedachten worden gewisseld over de 
doelstellingen en resultaten van de 
afspraken. Dit zou kunnen in een vorm 
als de periodieke 
commissiebijeenkomsten over de 3 
Decentralisaties. 
 

Dokter  

3. 07-04-16 Preventieplan  
Alcohol 

In het actieplan uitwerking 
preventiebeleid, ook aandacht voor 65-
plussers en middelengebruik. 

Keuzen- 
kamp 

Vóór de 
zomer ‘op 
tafel’ 
 

4. 19-05-16 Ontwerpbegro- 
ting MRDH 

Er komt een schriftelijke reactie op de 
vragen van dhr. Kooijman over de 
bezuiniging van 40 mln. 
 

Attema Verzonden 
bij mail van 
24 mei 
 

5. 19-05-16 Nota activabeleid Er komt een schriftelijke reactie op de 
vragen van dhr. Van Eijsden over de 
tabel op blz. 24. 
 

Keuzen- 
kamp 

Verzonden bij 
mail van 
25 mei 

6. 19-05-16 Cultuureducatie De door de raad te maken keus zal na 
één jaar worden geëvalueerd. 
 

Japenga  

7. 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. 

Dokter  

8. 15-06-16 Schulddienstver-
lening 

Zal na melding naam nagaan of advies 
stoppen studie is gegeven. 

Dokter  

9. 15-06-16 Schulddienstver- Onderzocht wordt op welke wijze de Dokter  
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

lening uitvoering na 1 maart 2017 kan 
plaatsvinden (uitbesteden of zelf ter hand 
nemen). Eind 2016 ontvangt de raad 
daartoe een voorstel. 

10. 15-06-16 Schulddienstver-
lening 

Na de zomervakantie ontvangt de raad 
een RIB met informatie wat inmiddels 
allemaal al is gedaan. 

Dokter Na zomer- 
Vakantie 

11. 15-06-16 Schulddienstver-
lening 

De raad ontvangt het Jaarverslag 2015 
van Plangroep, zonder nadere duiding 
van het college. 

Dokter Vóór zomer- 
Vakantie 

12. 15-06-16 Schulddienstver-
lening 

Het raadsvoorstel wordt aangepast als 
de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening onjuist is 
aangehaald voor wat betreft de term 
‘schulddienstverlening’ 

Dokter  

13. 15-06-16 Integraal 
Veiligheidsbeleid 

Het Uitvoeringsprogramma 2017 wordt 
de raad in 2016 ter kennisname 
aangeboden 

Attema  

14. 15-06-16 Integraal 
Veiligheidsbeleid 

Schriftelijk wordt gereageerd op de vraag 
wat de motivering is geweest voor de 
keus van gemeenten waarmee 
Ridderkerk in de Veiligheidsanalyse is 
vergeleken. 

Attema  

15. 15-06-16 Integraal 
Veiligheidsbeleid 

Schriftelijk wordt meegedeeld hoe naar 
melders is teruggekoppeld dat de 
gemeente de door hen aangemelde enge 
plekken niet heeft aangepakt. 

Attema  

16. 15-06-16 Integraal 
Veiligheidsbeleid 

Schriftelijk wordt meegedeeld wat met de 
niet ‘aangepakte’ enge plekken wel is 
gebeurd 

Attema  

17. 15-06-16 Integraal  
Veiligheidsbeleid 

Mededeling veiligheidssituatie op en rond 
Kijfhoek. 

Attema  

 
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. 12-11-15 De Loods/SenW Evaluatie activiteiten SenW staan altijd in 
haar jaarverslag. Als dat is ontvangen, 
zou dat in bijzijn directeur in commissie 
kunnen worden behandeld. 
 

Keuzen 
Kamp en 
griffier 

Mei 2016 

5.  12-11-15 RIB 2015-10-06 Agenderen een volgende keer. SGP, LR, Wordt 
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Schuldhulpverle- 
ning Ridderkerk 

Gespreksnotitie ontvangen van SGP en 
PvdA 
 

CU en 
PvdA 

geagendeerd 
als ook 
Schuldhulpver
leningsbeleid 
is 
geagendeerd 
 

 
 
INSPREEKBIJDRAGE DE HEER H. JUT, NAMENS SCHULDHULPMAATJE 
 
Wie zijn wij?  
SHM Ridderkerk is in de gemeente als vrijwilligersorganisatie actief met 30 maatjes, die op dit 
moment ca. 85 klanten ondersteunen. Wij werken actief samen met de klantmanagers, Plangroep, 
wijkteams, kleding- en voedselbank.  
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Onze vrijwilligers bieden hulp aan 
mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een 
vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op 
zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen 
voor advies of hulp bij je financiën.  
 
Onze visie  
Schulden los je alleen op door structurele hulp, waarbij mensen leren zelf regie te nemen over hun 
financiële situatie. Geïnspireerd bieden wij als samenwerkende kerken al vanuit de diaconale zorg 
financiële hulp aan het toenemend aantal mensen met schulden. Op een eigentijdse wijze. Ons 
uitgangspunt is dat je iemand in moeilijkheden niet in de steek laat. Wij gaan naast mensen 
met schulden staan. En samen kijken en leren we hoe zij vrij kunnen komen van een (dreigende) 
schuld. Bijna iedereen die hulp nodig heeft bij financiële problemen, kan rekenen op de steun van 
onze maatjes. Ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst.  
Voorkomen van schulden is natuurlijk het beste. Daarom geven we ruime aandacht aan vroeg 
signalering en preventie. Wie de cirkel van schulden doorbreekt of weet te voorkomen is pas echt 
vrij.  
 
Beleidsplan Schulddienstverlening 2016 – 2019  
In dat kader hebben wij onze suggesties en verrijkingen aan de raadsleden en het college 
voorgelegd. U heeft ze ontvangen en gelezen. Uiteraard gaan we die hier niet herhalen. Wel 
nemen wij u graag mee in onze overwegingen.  
Hiervoor gebruiken wij 3 werkwoorden: dromen, durven, doen.  
 
DROMEN, DURVEN, DOEN:  

- Schulden géén belemmering voor participatie  

- Duurzaam vergroten zelfredzaamheid  

- Inwoners schuldenvrij te laten zijn en houden  
 
Dromen zijn belangrijk. In een toestand van slapen en rust kunnen zij energie voor morgen geven!  
De praktijk:  
- Schulden belemmeren participatie (financieel, mentaal en uiteindelijk fysiek)  

- Zelfredzaamheid, er is een grote groep die dat ook wil, maar niet kan (bevestigd door CPB-
onderzoek en professionals)  

- Door allerlei omstandigheden en gedrag blijven schulden ontstaan  
 
DROMEN, DURVEN, DOEN  
Er zit dus spanning tussen droom en werkelijkheid. Dat vraagt van beleidsmakers DURF.  
Durf om een duidelijke visie te ontwikkelen om de dromen in 2019 ook daadwerkelijk gerealiseerd 
te hebben.  
- Durf duaal te zijn  

- Durf doelstellingen praktisch en meetbaar te formuleren  

- Durf actief en creatief in uw beleid te zijn. Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk  

- Durf om ook het gemeentelijke apparaat te laten ontwikkelen van een rigide toegepast klimaat 
naar een oplossend en menselijk klimaat. Regels helpen dan om te participeren in plaats van 
juridisch te begrenzen.  

- Durf creativiteit en maatwerk te belonen.  
 
DROMEN, DURVEN, DOEN  
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- Erken dat zelfraadzaamheid wellicht een droom is die helaas géén werkelijkheid zal worden! Dat 
is géén oordeel maar een constatering. Juist op dit punt is maatwerk wezenlijk! Het NVVK heeft 
een hele mooie zelfredzaamheidsladder, als uitgangspunt voor de vervolgstappen. Laat dat de 
basis van uw (maatwerk) beleid zijn.  
 
(Overall rapportage Sociaal Domein 2015, Centraal Planbureau mei 2016 pagina 309 – 336)  
- Burgers met een bijstandsuitkering actief een budget light variant aan te bieden:  
 
Daarmee creëert u (financiële) rust, voorkomen we ook maatschappelijk bezien achterstanden, 
incassokosten, uitzettingen etc. terwijl onze medeburger dan (mentale) ruimte krijgt om aan andere 
probleemgebieden te werken naar duurzame zelfredzaamheid en echte participatie.  
- Biedt burgers met problematische schulden en/of een lage afloscapaciteit een praktisch 

alternatief aan voor de (te) dure en (te) lang lopende schuldbemiddeling of schuldsanering. 
Bijvoorbeeld door een krediet te verstrekken. De kans op participeren wordt hiermee vergroot, 
schuldeisers krijgen direct hun geld en uiteindelijk bespaart de gemeente. (voorbeeld Den 
Haag)  

- Biedt ruimte voor woonkostenverlaging in de meest letterlijke zin: betaalbare woningen voor 
kwetsbare groepen, jongeren, maar ook ouderen met een lager inkomen.  

- Effectieve schulddienstverlening vanuit het hart bespaart! Financieel en Sociaal.  
 
Bezuinigingen alléén leiden tot kostenverhoging en sociaal isolement.  
Gelukkig wil Ridderkerk dat niet…… gelet op de gewenste realisatie van onze (gezamenlijke) 
dromen:  
- Schulden zijn géén belemmering voor participatie  
- Duurzame zelfredzaamheid  
- Inwoners schulden vrij.  
 
Wat is het mooi en dankbaar om zo, samen met u, vanuit 2016 te leven naar 2019. Wij werken 
graag en vanuit ons hart mee aan de realisatie van onze dromen, door te doen. Samen 
participeren wij dan in schulddienstverlening, gericht op duurzame zelfredzaamheid.  
U mag en kunt op ons rekenen om in 2017/2018 met u samen te evalueren of theorie en praktijk  
nog met elkaar in de pas lopen en duidelijke doelstellingen zijn gerealiseerd! 


