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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 21 september 2006 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mw. A. Ripmeester (voorzitter),  
Wegens vakantie en ziekte is de fractie van Nieuw Rechts niet vertegenwoordigd. De fractie van 
Lokaal Sociaal is na agendapunt 5 niet meer vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: mw. H. van den Berg, mw. L. van Urk en de heren H. Zwiers en J.W. 
Steeman 
J.G. van Straalen, griffier 
 
1. Opening 
Mw. Ripmeester opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Mededelingen  
Geen 
 
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld  
Namens de WMO-adviesraad wordt ingesproken door dhr. W. van Gelder. Zijn bijdrage is bijgevoegd. 
 
4. Verslagen vergadering commissies op 22 juni 2006 
In de lijst van toezeggingen zijn niet opgenomen de nog openstaande toezeggingen uit de vorige 
commissieperiode. Deze zullen als apart agendapunt worden geagendeerd voor de volgende 
commissievergadering. De collegeleden zullen dan worden uitgenodigd op de toezeggingen te 
reageren. 
 
T.a.v. de huidige toezeggingen verzoekt de voorzitter het college eens na te denken over de te 
noteren streefdatum van afdoening. 
 
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. WMO-verordening 2006 
In hun toelichting gaan de collegeleden in op de relatie met de WMO-raad, het gemeenschappelijk 
belang dat deze raad en de gemeente hebben en de tijdsdruk waaronder beide hebben moeten 
werken.  
De raad zal dit jaar nog ter vaststelling worden voorgelegd een wijziging van de verordening. 
Als de vaststelling van de verordening wordt uitgesteld, ontstaat er een lastige situatie na 1 januari 
2007. De gemeente heeft dan geen contracten met aanbieders van huishoudelijke zorg. De gemeente 
zou dan de contracten van de huidige aanbieders moeten overnemen, onder de voorwaarden die voor 
deze contracten gelden. Hiermee zijn kosten gemoeid en dit geeft veel extra werk. Zowel van de zijde 
van de VNG als van het ministerie is er bij de gemeenten op aangedrongen de zaken te regelen vóór 
1 januari 2007. 
Mw. Van den Berg geeft aan dat naast de 2-jaarlijkse evaluatie van het beleid, de raad in de 
programmamonitors op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen. 
In het huidige Verstrekkingenboek zal enkele kleine wijzigingen worden opgenomen. 
Het college zal een besluit nemen over het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning. Dit zal 
ter kennisneming worden aangeboden aan de raad. 
Verzocht wordt eventuele taalkundige onjuistheden in de verordening door te geven aan mw. Van Urk. 
 
Wethouder Van den Berg zegt toe dat de raad nog vóór de raadsvergadering van 5 oktober a.s. een 
memo krijgt met daarin aangegeven wat bij dit onderwerp de bevoegdheden zijn van de raad en wat 
van het college. Tevens zal t.a.v. dit onderwerp de planning voor dit jaar worden opgenomen.  
(Naderhand is bericht dat ook vermeld zullen worden de consequenties van uitstel van vaststelling van 
de verordening. De griffier) 
 
Voorstel voor DEBAT naar de raad. 
 
6.  Regionale samenwerking sociale zaken Albrandswaard en Ridderkerk 
Wethouder Van den Berg bevestigt dat om de twee jaar een beleidsplan zal worden voorgelegd aan 
de raad. De vermelding  dat dit jaarlijks zal zijn is niet juist (blz. 8 van de Contourennota, onder 4 
Beleid).  
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Op een ingediend bezwaarschrift, tegen een namens benw van Ridderkerk genomen besluit, zal het 
college van benw van Ridderkerk een beslissing dienen te nemen. Is het besluit genomen namens 
benw van Albrandswaard, dan beslist benw van Albrandswaard op het bezwaarschrift (zie art. 9 van 
de ontwerp-gemeenschappelijke regeling). 
 
(De Wet gemeenschappelijke regelingen bevat artikelen over de actieve en passieve informatieplicht. 
Anders dan ik tijdens de vergadering heb meegedeeld komt de term “niet in strijd met het openbaar 
belang”, in artikel 10 van de ontwerp-gemeenschappelijke regeling, niet uit de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, maar uit de Gemeentewet. In dat artikel is opgenomen dat benw 
geen inlichtingen aan de raad hoeven te verstrekken als dit in strijd zou zijn met het openbaar belang. 
In literatuur en jurisprudentie wordt ingegaan op wat onder “openbaar belang” dient te worden 
verstaan. Een beroep hierop zal zeer zelden kunnen worden gedaan. De griffier) 
 
Voorstel voor DEBAT naar de raad. 
 
 
7.  Verordening op de raadsvoorbereiding 2006 
 
Nu er tijdens een commissievergadering geen tweede termijn meer is, is er geen moment voor 
insprekers om een korte reactie te geven op hetgeen over het agendapunt is gezegd. Naar de mening 
van de griffier is het de afspraak dat de pauze hiervoor het alternatief is. Tijdens de pauze kunnen 
insprekers en publiek de raad-en collegeleden aanspreken. De griffier gaat na of hierover iets in de 
concept-verordening is opgenomen en zal het resultaat meedelen. 
( In artikel 13 is uit het huidige artikel 16 niet opgenomen: 
“Na de eerste termijn van behandeling van een geagendeerd onderwerp door de commissie wordt 
aanwezige burgers de gelegenheid gegeven gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het 
woord te voeren als reactie op het gestelde in de eerste termijn over het geagendeerde onderwerp.” 
Zoals het voorstel is, spreken insprekers één maal. De griffier) 
 
Vanuit de commissie worden kritische opmerkingen gemaakt over de late afdoening van schriftelijke 
raadsvragen. De in het Reglement van Orde opgenomen termijn van 30 dagen (zowel in het huidige 
RvO als in het concept waarover de raad 5 oktober a.s. beslist) wordt vaak overschreden en zelden 
wordt daarvan melding gedaan. De raadsvoorzitter zal hierover worden aangesproken. 
 
Voorstel voor VASTSTELLING naar de raad. 
 
(het voorstel inzake een nieuw RvO zal voor DEBAT naar de raad gaan; de griffier) 
 
 
8.  Rondvraag 
De voorzitter deelt mee dat voor de volgende vergadering een aantal onderwerpen zal worden 
geagendeerd uit de portefeuille van de burgemeester. Het gaat dan o.a. over veiligheid en een aantal 
gemeenschappelijke regelingen. Op een vraag van de voorzitter bevestigt dhr. Den Ouden dat hij het 
dan ook graag zou willen hebben over de voortgang inhaalslag gebruiksvergunningen. Dit zal 
gebeuren aan de hand van de Voortgangsrapportage d.d. 4 juli 2006 die de (burger-)raadsleden in 
bezit hebben (U wordt verzocht deze te bewaren voor de volgende commissievergadering. De griffier) 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur. 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van ……………………. 
De griffier,   de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE 1 
Vanaf d.d. 22-06-2006 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

      
      

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 01-06-06 Rekening/Integriteit Voorstel college aan raad over gedragscode voor 
wethouders en burgemeester 

De Koning 
 
 

 
 

2. 01-06-06 Gesprek raad en 
accountant 

Nagaan of de raad de wens heeft een keer met 
de accountant te praten 

Voorzitter 
 
 

 

3. 01-06-06 Adviezen 
accountant 

Hoe is de uitvoering door het college te 
controleren 

Cie/De 
Koning 

 

 


