
 

 1 

 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK  
19 MEI 2016 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  mw. C. van Vliet 

Griffier dhr. J. van Straalen 
Fracties op Partij 18PLUS na zijn alle fracties vertegenwoordigd. 
Burgerleden mw. M. van der Schoor  en dhr. W. v.d. Berg 
Van de zijde van het college Burgemeester mw. A. Attema en de wethouders mw. T. Keuzenkamp 

en de heren M. Japenga en H. Dokter 
Ondersteuning 
bij agendapunt 4, 5, 6, 7 en 8  
 

4. R. Sluiskes, domein Strategie 
5. D. te Winkel, projectleider cultuureducatie 
6. H. Klaucke, gemeentesecretaris en directeur BAR-organisatie 
7. J. v.d. Waal 
8. J. v.d. Waal 

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

 
Ingesproken is door de heer J. van Hulsteijn, namens het bestuur van het Ridderkerkse 
Symfonieorkest (bijdrage onderaan). 
 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering 7 april 2016 

 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de actiepunten: 

2. ToBe. Toegezegde voorstel is voor deze vergadering geagendeerd. Is afgedaan. 
4. Minimabeleid, kledingbanken. Informatie is per mail op 15 april verstrekt. Is afgedaan. 
5. Minimabeleid, beantwoording fiscale vragen. Zijn per mail beantwoord. Is afgedaan. 

 
Ten aanzien van de aandachtspunten: 

1. Jaarverslagen etc. SenW. 1
e
 kwartaalrapportage zal de raad zeer binnenkort ontvangen. 

Onder streefdatum wordt in het vervolg ‘doorlopend’ gezet. 
6. RIB rekenkamerrapport Barendrecht. Mw. Van Nes – de Man geeft aan dat haar fractie 

niet met een gespreksnotitie zal komen. Dit actiepunt is daarmee geschrapt. 
 

 

4. Zienswijze ontwerpbegroting 2017 MRDH 

 
Na discussie wordt ingestemd met het verzenden van de voorliggende zienswijze. In de zienswijze 
wordt wel aangepast dat de commissie Samen leven is gehoord, in plaats van Samen wonen. En 
toegevoegd wordt het woord ‘helaas’, in de zin op blz. 1 dat de raad de zienswijze niet heeft 
vastgesteld (onder het kopje ‘Termijn zienswijze en behandeling in de raad). 
 
De burgemeester zegt toe dat de heer Kooijman nog een reactie krijgt op zijn vraag hoe de op blz. 
2 van de ontwerpbegroting, onder 2 genoemde besparing van in totaal ruim € 40 miljoen, kan 
worden gerealiseerd. 
 
 
 

 

5. Vormgeving gemeentelijk beleid cultuureducatie 
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Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
DEBAT te behandelen. 
 
Wethouder Japenga zegt toe dat de gemaakte keus na één jaar zal worden geëvalueerd. 
 

 

6. Zienswijze concept jaarstukken 2015 en concept begroting 2017 GR BAR-organisatie 

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

 
 

7. Nota activabeleid 2016 gemeente Ridderkerk 

 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
DEBAT te behandelen. 
 
Wethouder Keuzenkamp zegt toe dat er nog een reactie komt op de vragen van de heer A. van 
Eijsden over de tabel op blz. 24. 
 
 

8. Nota reserves en voorzieningen 2016 - 2019 

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

9. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 
 

10. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 
 

11. Mededelingen college 

 
Wethouder Dokter verwijst naar de raadsinformatiebrief met het antwoord op de brief van de 
Staatssecretaris van SZW inzake de uitbesteding van de bijstandsuitvoering, die hedenmiddag 
naar de raadsleden is gemaild.  
 
Op vragen daarover van mw. Ripmeester geeft wethouder Dokter een reactie. 
 
 

12. Rondvraag leden  

 
Er zijn geen vragen. 
 
 

13. Ter afdoening: motie 

 
De fractie van de VVD acht motie 2015 – 57 inzake eenzaamheid niet afgedaan. De motie wordt 
geagendeerd voor een volgende raadsvergadering. 
 

14. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

  
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 
 
 

15. Ter kennisneming: overige stukken 
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De aangeboden brief van het algemeen bestuur van de GR BAR-organisatie is voor kennisgeving 
aangeboden. 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.05  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 19 mei 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  

 
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 
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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 
Schuldhulpverle- 
ning Ridderkerk 

Agenderen een volgende keer. 
Gespreksnotitie ontvangen van SGP en 
PvdA 
 

SGP, LR, 
CU en 
PvdA 

Wordt 
geagendeerd 
als ook 
Schuldhulpver
leningsbeleid 
is 
geagendeerd 
 

 
 
 
 
 
INSPREEKREACTIE RIDDERKERKS SYMFONIEORKEST  
 
Dames en heren,  
 
Vanavond wil het bestuur van het RSO, wellicht ten overvloede, nogmaals een lans breken voor de 
naar onze mening waardevolle producten die het RSO de Ridderkerkers biedt.  
Mijn naam is Jan van Hulsteijn en ik ben dit jaar verbonden aan het bestuur van het orkest om mee 
te helpen de toekomst van dit prachtige orkest veilig te stellen, en ik mag dan ook namens het 
bestuur deze inspraakreactie geven.  
 
Even om uw geheugen op te frissen het volgende.  
Het RSO is in 1982 opgericht als samenspelgroep van leerlingen van de toenmalige muziekschool, 
en het bestaat dus volgend jaar 35 jaar! Het heeft in de loop der jaren een groei doorgemaakt in 
zowel ledenaantal als in ambitie binnen het symfonisch repertoire. De meeste leden van het orkest 
hebben hun “roots” in Ridderkerk en anderen komen uit de Rijnmond en de Drechtstedenregio.  
Het orkest geeft jaarlijks twee grote concerten en laat zich daarnaast zien en horen bij bij voorbeeld 
de nieuwjaarsbijeenkomst van het gemeentebestuur, bij het 550-jarig bestaan van de gemeente 
Ridderkerk, met de ouverture 1812 van Tsjaikovski, inclusief kanonschoten in de open lucht, met 
concerten voor peuters en jonge kinderen en met concerten in samenwerking met balletstudio 
Violetta. Tenslotte noem ik u de Night of the Proms concerten in een uitverkochte Fakkel en de 
jubileumconcerten met o.a. solisten als Miranda van Kralingen en Guus Meeuwis.  
De afgelopen jaren vormde het orkest een zelfstandig onderdeel van de stichting ToBe. Ondanks 
allerlei pogingen heeft deze verplichte band niet altijd tot een bloeiende samenwerking geleid. Wij 
hebben een logische in- en doorstroom van leerlingen altijd gezien als een van de te verwachten 
voordelen van een positie van het orkest binnen een grote muziekschoolorganisatie. Echter, de 
verwachtingen rond de doorstroom van leerlingen zijn helaas niet uitgekomen.  Het bestuur is trots 
op de gegeven concerten, de programmering en de groei in kwaliteit. En het is ook trots op de 
grote onderlinge betrokkenheid en brede inzet voor het orkest. En daarnaast voelen wij ons 
gesteund door de Vereniging Vrienden van het Ridderkerks Symfonie Orkest.  
 
Allemaal redenen om te pleiten voor een zelfstandig Ridderkerks Symfonie Orkest, dat onder 
leiding van zijn bezielende dirigent Marcel Geraeds gevarieerde symfonische concerten voor jong 
en oud wil blijven organiseren, met in de toekomst weer instroom van jonge, gekwalificeerde, 
amateur-musici. Voor ons staat de kwaliteit van het orkest namelijk voorop en meer kwaliteit 
betekent ook meer waarde voor de gemeente Ridderkerk; een meerwaarde om trots op te zijn.  
 
De doelstellingen van het bestuur van het Ridderkers Symfonie Orkest zijn drieërlei:  
1. Muziek laten klinken door:  

 Ridderkerk klassieke symfonische concerten te organiseren  

speciale kinderconcerten  
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elmatig te laten zien en horen buiten de concertzaal  

 
 
2. Plek te bieden aan muzikanten en hun talentontwikkeling door:  

-musici een platform en uitdaging te beiden;  

nt te bevorderen door het organiseren van meespeeldagen;  

jaarlijkse dirigentenmasterclass  
 
3. Samenwerken met andere kunstvormen.  
 
Hierbij kunt u denken aan samenwerking met koren, de balletstudio Violetta en een concert met 
kunstenaars.  
Behalve de muzikale ondersteuning van de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op 4 januari ll. Staan 
dit jaar op het programma:  
a. Het Voorjaarsconcert op 11 juni in de Opstandingskerk met werken van Tsjaikovski en van 
Mendelssohn;  

b. De dirigenten-masterclass op 2 juli;  

c. Het groot en spectaculair najaarsconcert op 12 november;  

d. De animatiefilm “The Snowman” met live muziek voor kinderen in december.  
 
Om deze ambitie ook in de toekomst te kunnen waarmaken, is het volgende nodig:  
1. De steun van de gemeente voor onze visie, dat Ridderkerk een kwalitatief goed orkest met dito 
programmering voor brede lagen van de Ridderkerkse samenleving verdient en moet behouden;  

2. De bereidheid van de gemeente om het orkest blijvend financieel te steunen, niet alleen op korte 
termijn (2016), maar ook op de langere termijn. Een extra financiële injectie is daarbij zeer 
gewenst.  

3. Het behoud van een kwalitatief goede en inspirerende muzikaal-artistiek leider/dirigent om onze 
ambities mede waar te maken;  

4. De uitbreiding van financiële middelen voor het RSO middels fondsenwerving en sponsoring;  

5. Samenwerking met andere (culturele) instellingen, ook op facilitair gebied.  
 
Maar als ik de notitie “Cultuureducatie in de breedte” goed heb begrepen en als ik de woorden van 
de portefeuillehouder goed heb beluisterd, wanneer hij zegt, dat het orkest een parel in de 
Ridderkerkse samenleving is, dan denk ik, dat het met de toekomst van het Ridderkerks Symfonie 
Orkest goed komt.  
 
Ik dank u wel. 

 


