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Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 19 juni 2014 in het gemeentehuis 
 
Aanwezig:  
Mevrouw C. van Vliet (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier). 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: de burgemeester mevrouw A. Attema en de wethouders H. Dokter en 
T. Keuzenkamp. 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom in het bijzonder de plaatsvervangend 
voorzitter van de Rekenkamercommissie Ridderkerk, de heer P. Visser. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Er zijn geen aanmeldingen. 
 
3. Verslag vergadering commissie Samen leven van 13 maart 2014 
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.  
 
Ten aanzien van de Lijst van toezeggingen wordt besloten: 
1. Sportpark R’kerk: wethouder Keuzenkamp  deelt mee dat er verschillende overleggen hebben 

plaatsgevonden, maar dat daar nog geen nieuws uit is te melden. De gesprekken gaan door en als 
er resultaat is, wordt dit meegedeeld. Haar verwachting is dat dit in september a.s. kan zijn. 

2. Aanbesteding en WSW: als reactie is aan de commissieleden gemaild de brief die het college 
verzonden heeft aan het bestuur van het ondernemersplatform, als reactie op zijn brief van 14 mei 
2013. Deze informatie heeft mevrouw Ripmeester verbaasd. De toezegging is gedaan in juni 2013 
en verwezen wordt naar info van mei 2013. Ze vindt het vreemd dat de commissie geïnformeerd 
wordt met informatie die ze moet vinden in brieven aan derden. Daarnaast slaat de informatie naar 
haar mening niet op de toezegging. De heer Dokter is een andere mening toegedaan. Mevrouw 
Ripmeester verzoekt de toezegging nog even te laten staan en zij zal dit verder eerst met de 
wethouder bespreken. 

3. Begroting 2015 Stadsregio. De informatie is vóór de raadsvergadering verstrekt. Is afgedaan. 
4.  RIB leerwerkbedrijf. De informatie is vóór de raadsvergadering verstrekt. Is afgedaan. 
5.  Bijtincidenten. Het overzicht staat op de agenda ter kennisneming. De actie is daarmee voor dit 

jaar afgedaan. De commissie blijft graag jaarlijks een overzicht ontvangen. 
 
 4. Rapport Rekenkamercommissie ‘Hulp nodig’ onderzoek naar de schuldhulpverlening in 

Ridderkerk 
De heer P. Visser, plaatsvervangend voorzitter Rekenkamercommissie Ridderkerk, geeft eerst een 
korte toelichting op de taak en rol van de rekenkamercommissie en daarna op het rapport. Het 
onderzochte onderwerp is aangedragen in het jaarlijkse overleg dat de commissie met de 
fractievoorzitters heeft. Belangrijkste conclusie is dat met ingang van 2013 de gemeente de screening 
zelf ter hand heeft genomen en dat de doorgeleiding naar Plangroep daarbij aanzienlijk is afgenomen. 
De commissie heeft echter niet kunnen achterhalen hoe dat komt en eventueel gebruikte criteria zijn 
haar niet bekend geworden. Naar de mening van de commissie zouden criteria voor de screening 
openbaar moeten zijn en zouden deze door de raad vastgesteld moeten worden. Spreker verwijst 
hierbij naar de raadsuitspraak dat op dit punt een ruimhartig beleid gevoerd zal worden. 
 
Op vragen uit de commissie laat de heer Visser het volgende weten. Het aantal doorgeleidingen kan 
je als gemeente beïnvloeden. Wat betreft streefcijfers zouden deze bijvoorbeeld kunnen worden 
vastgesteld als het gaat om preventie. Welke conclusies zijn te trekken ten aanzien van de 
achtergronden van aanvragers, heeft de commissie niet onderzocht. Een daling van het aantal 
doorgeleidingen met 40% is vergeleken met elders exceptioneel. De commissie heeft hier geen 
waardeoordeel over uitgesproken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat mensen in een ander hulptraject 
zijn terecht gekomen, waarmee ze veel beter geholpen zijn. Spreker geeft aan dat er een spanning 
kan zitten tussen de beleidsdoelstelling dat ieder mee moet kunnen participeren en het gebruik van 
criteria voor de doorgeleiding. In het onderzoek is niet betrokken de (mogelijke) relatie met het 
armoedebeleid. Spreker wijst er wel op dat niet alleen vanuit de minima een beroep wordt gedaan op  
schuldhulpverlening. Als de gemeente extra gelden van het rijk voor schuldhulpverlening krijgt, dan is 
het advies van de commissie eerst te kijken waar deze gelden kunnen worden ingezet, gelet op de te 
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verwachten en gewenste effecten. Bij gebruik van criteria zal altijd rekening moeten worden gehouden 
met zeer persoonlijke omstandigheden. Maatwerk moet dan mogelijk zijn. 
 
Volgens de heer Visser zal stabiliteit en bekendheid van het beleid kunnen leiden tot meer verzoeken. 
De laatste jaren worden echter gekenmerkt door de inschakeling van verschillende bureaus en 
veranderingen in het beleid. 
 
De heer Van Eijsden vraagt zich af of het stellen van criteria wel kan en mag, aangezien er volgens 
hem op basis van landelijke wetgeving een recht op schuldhulpverlening bestaat. Het nut om met de 
doorgeleiding te wachten, totdat bijvoorbeeld toeslagen bij de belastingen zijn aangevraagd of 
afspraken zijn gemaakt met schuldeisers, trekt de heer Van Eijsden in twijfel. Er zijn naar zijn mening 
ervaringen waaruit blijkt dat dit prima gelijktijdig kan.  
 
De voorzitter dankt de heer Visser voor zijn aanwezigheid en antwoorden en geeft wethouder Dokter 
gelegenheid een toelichting te geven. 
 
Wethouder Dokter geeft aan dat de aan de raad te overleggen Evaluatie antwoord zal geven op veel 
van de vragen die deze avond zijn gesteld. De laatste tijd zijn er op dit beleidsterrein veel 
ontwikkelingen geweest. Vanuit het rijk zijn diverse aanpassingen gepleegd. De wethouder 
weerspreekt dat de hoogte van het budget reden is mensen te weren. De werkwijze is om mensen die 
zich melden maatwerk te geven, voor hen de beste oplossing aan te dragen en ieder te helpen. 
Niemand wordt weggestuurd. Werkwijze is ook om meer in te zetten op preventie. 
 
Naar aanleiding van vragen uit de commissie laat de wethouder het volgende weten. De wethouder 
geeft aan dat we bij het beleid graag weg willen blijven van cijfers. Tijdens de keukentafelgesprekken 
wordt naar maatwerk gezocht. Spreker spreekt tegen dat dat zou kunnen leiden tot willekeur. Ten 
aanzien van preventie is het moeilijk om te beoordelen hoeveel daarop zou moeten worden 
uitgegeven. Informatie wordt verstrekt in de vorm van berichtgeving in het Gemeentejournaal en de 
verspreiding van het zogeheten koffertje van het platform Minima. De problematiek wordt ook steeds 
onder de aandacht van de gemeentelijke partners gebracht en met hen besproken. Het is echter 
moeilijk om te meten of ieder uit de doelgroep ook wordt bereikt. De wethouder zegt toe een bericht uit 
het Gemeentejournaal aan de raadsleden te doen toekomen. 
 
De wethouder ontkent dat er een drempel in de uitvoering is ingebouwd. Voorheen was het echter zo 
dat alle aanvragen direct naar Plangroep gingen en daarvoor bij de gemeente een rekening 
binnenkwam. Nu kijkt de gemeente of eerst een aantal andere zaken gedaan kan/moet worden of dat 
er mogelijk andere hulp nodig is, voordat zo nodig naar Plangroep wordt doorgeleid. 
 
De wethouder zegt toe dat de evaluatie in september a.s. zal verschijnen. Daarin is ook opgenomen 
het verslag over de jaren 2012 en 2013. De wethouder geeft toe dat de raad eerder geïnformeerd had 
behoren te worden over gewijzigde wetgeving en het nieuwe beleid eerder had moeten vaststellen. 
Onderdelen van dit voor te leggen beleid zijn de wijkgerichte aanpak en de samenwerking met 
partners. 
Met de voor te leggen Evaluatie wordt een inhaalslag gemaakt. Bij de uitvoeringen van de 
aanbevelingen van de rekenkamercommissie, die het college overneemt, zal het college het  
Burgerplatform voor de minima van Ridderkerk betrekken. 
 
De vraag hoe de externe kosten van de schuldhulpverlening (blz. 46 rapport) in beeld te krijgen en in 
de hand te houden, zodat ook de raad daarop kan sturen, zal de wethouder vóór de raadsvergadering 
van 3 juli a.s. schriftelijk beantwoorden. 
 
5. Drank- en Horecaverordening gemeente Ridderkerk 2014 
De nieuwe Drank- en Horecawet van 2013 verplicht gemeenten in een verordening regels vast te 
stellen ter voorkoming van oneerlijke concurrentie. Het college heeft gekozen voor een variant met 
vaste taptijden in paracommerciële inrichtingen. Dat is tussen 12.00 en 01.00 uur. Het is de 
verwachting dat verenigingsactiviteiten zich rond die uren plaatsvinden. Volgens de burgemeester is 
gekozen voor een verordening met zo eenvoudig mogelijke kaders. Mensen zullen echter zelf ook hun 
verantwoordelijkheid moeten opnemen en waarmaken. Gebeurt dit niet, dan zal dat tot aanscherping 
van het beleid kunnen leiden. 
 
De burgemeester laat weten dat het aantal malen, dat ontheffing verleend kan worden van het verbod 
alcohol te verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en/of bijeenkomsten van derden, 
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moet worden opgenomen in de verordening. De burgemeester vindt het voorgestelde aantal van 6 
best vaak. Er zal gemonitord worden of hiervan geen oneigenlijk gebruik wordt gemaakt. Nadat 
ervaring is opgedaan, zullen met instellingen ervaringen worden uitgewisseld. 
 
Voor de schenkingstijd is volgens de burgemeester gekozen voor een ruime variant. Zij wijst er op dat 
de wet in ieder geval verbiedt het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.  Zij zegt toe 
dat een lijst met de 36 betreffende instellingen vóór de raadsvergadering wordt verstrekt. Naar haar 
mening hoort De Loods daar niet toe. De verordening verbiedt dat bijzondere bijeenkomsten van 
persoonlijke aard en/of bijeenkomsten van derden openlijk vanuit een commercieel oogpunt in de 
media worden aangeprezen.  
 
De burgemeester geeft aan dat de conceptverordening niet voor participatie is voorgelegd. De wet 
verplicht tot het vaststellen van een verordening en het voorstel is nu te kiezen voor een zo 
pragmatisch mogelijke verordening. 
 
De burgemeester stelt zich voor dat na één jaar een evaluatie volgt. Als daartoe vooraf aanleiding is, 
zal zij dat oppakken. Ridderkerk kan BOA’s inzetten die op de naleving van de verordening 
controleren. 
 
Advies: ter debat. 
 
6. Zienswijze 1

e
 begrotingswijziging 2014 en ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio 

Rotterdam Rijnmond (VRR) 
De taakhouders hebben via de mail hun opmerkingen over de ontwerpbegroting laten weten. De 
burgemeester dankt hen voor dit voorwerk. 
 
De heer Van der Spoel licht toe dat de taakhouders het woord ‘helaas’ in de reactie toegevoegd willen 
hebben. Dit omdat het, gelet op de datum waarop de reactie bij de VRR binnen moet zijn, ook dit keer 
weer niet mogelijk is de reactie in de raadsvergadering te behandelen. De burgemeester heeft geen 
bezwaar tegen deze toevoeging. De reactie wordt aangepast. 
 
Naar aanleiding van overige opmerkingen van de heer Van der Spoel, waarin hij het belang 
onderstreept om vast te houden aan de norm van 95% voor de aanrijtijden ambulance, merkt de 
burgemeester op dat de aanrijtijden van de ambulance voor Ridderkerk nog nooit zo goed zijn 
geweest. Dat geldt in de regio niet voor Maassluis, Hoek van Holland en de eilanden. 
De inzet van de wijkbrandweer is een pilot in de Beverwaard. Het is een brandweerman of –vrouw die 
een wijk, de bewoners en de kwetsbare gebieden goed kent. De aandacht gaat speciaal uit naar de 
oudere bewoners. De pilot richt zich op werkzaamheden in de preventieve sfeer. Afhankelijk van de 
resultaten van de pilot kan overwogen worden dit verder ‘uit te rollen’. Mevrouw Kayadoe weet dat het 
een brandweerman –vrouw is die niet in de wijk woont maar wel fulltime in de wijk aanwezig is. 
Op blz. 13 van de begroting wordt de vraag opgeworpen of gerapporteerd blijft worden op 
opkomstcijfers in totaliteit of wordt overgegaan naar brandweerresponstijden. Met de heer Van der 
Spoel is de burgemeester van mening dat zichtbaar moet blijven het beeld per gemeente. De 
burgemeester geeft aan daar ‘bovenop te zitten’, evenals haar collega’s. 
Het percentage van 90% voor hen die opgeleid en geoefend zijn volgens het multidisciplinaire 
opleidings- en oefenplan is volgens de burgemeester feitelijk het maximaal haalbare. Ondanks dat dit 
geen 100% is, is zij van mening dat we binnen de VRR verzekerd zijn van een goede crisisorganisatie. 
De hoogte van het ziektepercentage van 5% heeft te maken met de aard van het werk. Om het 
percentage te laten dalen, is de beste inzet het heel goed in contact blijven met de zieke. 
 
De heer Van der Duijn Schouten vraagt waarom de gerealiseerde percentages voor de bestuurlijk 
vastgestelde verwerkingstijd voor politie en ambulance in 2013 slechts 50 respectievelijk 36% waren. 
Wat is er met de meldkamer aan de hand? Daarnaast is het streefcijfer van 60% reëel en zou dit 
eigenlijk niet 100 moeten zijn. De burgemeester zegt toe dat daarop een antwoord komt. 
 
Naar aanleiding van vragen van mevrouw Ripmeester antwoordt de burgemeester dat de afgesproken 
bezuinigingen binnen de VRR zijn gehaald. Ook aan de jaarlijkse, door de gemeentesecretarissen 
meegedeelde, toegestane stijging van de lasten wordt voldaan. Om de wensen binnen de beschikbare 
middelen te realiseren, blijft wel zorgelijk. Er blijft scherp gekeken worden naar 
bezuinigingsmogelijkheden. 
De burgemeester geeft aan dat het plaatselijke korps het best moeilijk heeft gehad. Dat het 
overwegend een vrijwilligers korps is, wil zeggen dat het uit professionele parttimers bestaat, die 
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worden betaald, maar daarnaast vaak nog een betaalde hoofdfunctie hebben. Zij zou eigenlijk van de 
benaming ‘vrijwilliger’ af willen, omdat dat een onjuist beeld schetst. Kenmerkend voor de vrijwilliger is 
wel de intensiteit en gedrevenheid. Iets waar zij als burgemeester trots op is. Het is echter een 
professioneel korps dat valt onder verantwoordelijkheid van de VRR. We kunnen daarom, volgens de 
burgemeester, ook niet meer spreken van ‘ons korps’.  
 
Met toevoeging van het woord ‘helaas’ vóór het woord ‘opnieuw’, wordt de reactie verstuurd. 
 
7. Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond 
De taakhouders mevrouw Van Vliet en mevrouw Van der Geest hebben de ontwerpbegroting 
bekeken, kunnen zich erin vinden geen zienswijze in te dienen, maar hebben nog wel de vraag of de 
tarieven 2015 vast staan of dat er nog nacalculatie plaatsvindt. Hun reactie is vooraf ook naar ieder 
gemaild. 
 
Wethouder Keuzenkamp laat weten dat geen nacalculatie plaatsvindt. Wat is uitgevoerd wordt 
verantwoord in het jaarverslag. 
 
Op verzoek van de heer Van der Spoel zal in de reactie ook het woord ‘helaas’ worden opgenomen. 
De wethouder heeft hiertegen geen bezwaar. 
 
Op verzoek van de heer Van Eijsden zegt de wethouder toe te zullen laten weten waarop de 
meerkosten voor ‘Ondersteuning bestuur’ (blz. 12) in mindering zijn gebracht. 
 
Mevrouw Ripmeester stelt vast dat in Ridderkerk het aantal dementen stijgt. Zij vraagt of het beleid 
van de GGD daar ook op inspeelt. De wethouder zegt toe te laten uitzoeken welke taak de GGD heeft 
ten aanzien van deze problematiek en zo ja, hoe de dienst hierop inspeelt. 
 
8.  Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 
Wethouder Keuzenkamp laat weten dat er op 5 juni jl. een ontmoeting en gesprek is geweest met de 
huisartsen over de ontwikkelingen rond de 3 decentralisaties. Erkend is het belang van het voeren van 
deze gesprekken, het maken van afspraken en het afstemmen van zaken. Ten aanzien van dit laatste 
geeft de wethouder als voorbeeld dat een huisarts een persoon op zijn spreekuur krijgt, die een 
hulpvraag heeft in het kader van de Wmo en dus niet naar de huisarts toe hoeft. 
 
Op 2 juli a.s. is er een BAR-radenbijeenkomst over de 3 decentralisaties. Morgen wordt per mail de 
uitnodiging en het programma verzonden. 
 
De wethouder meldt dat vandaag met de aanbieders gesproken is over de tarieven. Mevrouw 
Ripmeester benadrukt dat het voor een goede bedrijfsvoering van belang is dat over die tarieven zo 
snel mogelijk duidelijkheid komt. De wethouder laat weten dat zij niet aan kan geven wanneer die 
duidelijkheid er zal zijn. Voor de gemeente worden stukjes uit de legpuzzel langzaam aan steeds 
duidelijker. Zo wijst zij op de mei-circulaire die onlangs is uitgekomen en duidelijkheid geeft over het 
budget dat de gemeente van het rijk ontvangt. 
 
De heer Van Eijsden vraagt een reactie op de kritiek van de Nationale kinderombudsman, dat de 
invoeringsdatum van 1 januari 2015 te vroeg is. De wethouder deelt deze kritiek niet en is niet blij met 
zulke berichten omdat het bij ieder onzekerheid schept.  Alle hands aan dek moeten worden ingezet 
om de datum te halen, maar die verwachting heeft zij wel. Ridderkerk ligt nog steeds op koers.  
 
9. Mededelingen college 
Geen overige mededelingen. 
 
10. Rondvraag 
De commissie stemt in met het voorstel om tijdens de commissievergaderingen geen fris meer neer te 
zetten in de hal. Er zullen enkele pakken gezet worden in de vergaderzalen. 
 
Op verzoek van mevrouw Ripmeester zal de Raadsinformatiebrief, d.d. 16 mei 2014, over beëindiging 
pilot Samen-Werken voor een volgende commissievergadering worden geagendeerd. Zij zal daartoe 
een gespreksnotitie schrijven. 
 
De PvdA-fractie acht motie 2013 – 117 inzake Fairtrade gemeente vooralsnog niet afgedaan. 
Mevrouw Ripmeester ontvangt graag het Manifest duurzaam inkopen. Aan de hand daarvan kan zij 



 5 

bepalen of haar fractie de motie afgedaan acht of niet. Afhankelijk van de reactie van mevrouw 
Ripmeester wordt de motie voor de raadsvergadering in september geagendeerd. 
 
Op verzoek van de heer Romeijn zal het afschrift van de collegebrief, d.d. 28 mei 2014, aan de 
diverse rekenkamer(commissie)s, over het horizontale controlegat, voor een volgende 
commissievergadering worden geagendeerd. Hij zal daartoe een gespreksnotitie schrijven. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering rond 22.20 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 september 2014,  
de griffier,     de voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 
LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 

Bijgewerkt t/m 19 juni 2014 
 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 3-12-13 
19-6-14 

Sportpark R’kerk Terugkoppeling overleg drie verenigingen 
in Stichting sporthal Reyerpark 
 

Keuzen- 
kamp 

Commissie 4 
september 
  

2. 22-5-14 
19-6-14 

Aanbesteding en 
WSW 
 

Nagaan of bij optie 1 meer dan 20% kan 
worden ingevuld door mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. De 
verstrekte info nog een keer aan de 
commissie meedelen. 
Mw. Ripmeester overlegt met wethouder 
Dokter. Afhankelijk resultaat of afgedaan. 
 

Dokter Afspraak 
wordt 
gemaakt 
 

3. 19-6-14 Evaluatie 
schuldhulpverle- 
ning 
 

Wordt in september aan de raad ter 
behandeling voorgelegd. Daarin wordt 
verslag gedaan van de jaren 2012 en 
2013. 
 

Dokter September 
2014 

4. 19-6-14 RKC rapport 
Hulp nodig 
 

Bij de uitvoering van de door het college 
overgenomen aanbevelingen zal het 
Wmo burgerplatform worden betrokken. 
 

Dokter September 
2014 

5. 19-6-14 RKC rapport 
Hulp 
nodig 

De in het Gemeentejournaal verstrekt 
informatie over schuldhulpverlening zal 
via de griffie naar de raad worden 
gestuurd.  
 

Dokter/ 
griffie 

 

6. 19-6-14 RKC rapport 
Hulp nodig 

De vraag hoe de externe kosten van de 
schuldhulpverlening (blz. 46 rapport) in 
beeld te krijgen en in de hand te houden, 
zodat ook de raad daarop kan sturen, zal 
de wethouder schriftelijk beantwoorden. 
 

Dokter Vóór 
raadsvergade
ring 3 juli 
2014 
 

7. 19-6-14 Drank- en 
horeca-
verordening 2014 
 

Beleid wordt na één jaar geëvalueerd. Attema Juli 2015 

8. 19-6-14 Drank- en  
horeca 

Lijst met 36 paracommerciële instellingen 
in Ridderkerk wordt verstrekt. 

Attema Vóór raad 10 
juli 2014 
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

verordening 2014 
 

9. 19-6-14 Ontwerp 
Begroting VRR 
2015 

Waarom zijn de gerealiseerde 
percentages voor de bestuurlijk 
vastgestelde verwerkingstijd voor politie 
en ambulance in 2013 slechts 50 
respectievelijk 36%. Wat is er met de 
meldkamer aan de hand? Daarnaast is 
het streefcijfer van 60% reëel en zou dit 
eigenlijk niet 100 moeten zijn?  
 

Attema Vóór 
raadsvergade
ring 3 juli 
2014 
 

10. 19-6-14 Ontwerp 
begroting GGD 
2015 

Schriftelijke beantwoording vraag waarop 
stijging meerkosten ‘Ondersteuning 
bestuur’ (blz. 12) in mindering zijn 
gebracht. 
 

Keuzen 
kamp 

Vóór 
raadsvergade
ring 3 juli 
2014 
 

11. 19-6-14 Ontwerp 
begroting GGD 
2015 
 

Schriftelijke reactie  welke taak GGD 
heeft t.a.v. dementie en zo ja, hoe de 
dienst daarop inspeelt. 

Keuzen 
kamp 

Vóór 
raadsvergade
ring 3 juli 
2014 
 

12. 19-6-14 Afdoeningsbrief 
Motie 2013 -117 
Fairtrade 
 

Toezenden Manifest duurzaam inkopen, 
waarna mw. Ripmeester laat weten aan 
de griffier of motie wat haar betreft is 
afgedaan. 
 

Dokter/ 
Ripmees- 
ter 

23-6-2014 

 
 

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. 
 

Attema Cie juni 2015 

2. 19-6-14 RIB beëndiging 
Pilot Samen  
Werken 

Agenderen volgende commissie als mw. 
Ripmeester gespreksnotitie heeft overge- 
legd. 
 

Ripmees- 
ter/griffier 

 

3. 19-6-14 Afschrift reactie  
College verzoek  
Rekenkamer(cies) 
BAR 
 

Agenderen volgende commissie als dhr. 
Romijn gespreksnotitie heeft overgelegd. 

Romijn/ 
griffier 

 

 

 

 

 

 

 


