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Verslag van de openbare vergadering van de 
raadsvoorbereidende commissie 1, gehouden  
op donderdag 22 juni 2006 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mw. A. Ripmeester (voorzitter),  
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Collegeleden: mw. J. Hermans, mevr. H. van den Berg en de heren M. den Boef, P. de Koning en  
H. Zwiers 
J.G. van Straalen, griffier 
 
1. Opening 
Mw. Ripmeester opent de vergadering en heet iedereen welkom. Bij de mededelingen zal het college 
een toelichting geven op drie nagezonden raadsvoorstellen. 
 
2. Mededelingen  
Het college geeft een toelichting op de nagekomen raadsvoorstellen: 

- 2e wijziging Legesverordening 2006 (meerkosten paspoort) (nr. 28) 
- Knelpunten doorstroming hulpdiensten (nr.1) 
- Regionale samenwerking sociale zaken (nr.29) 

 
Verder geen mededelingen. 
 
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld  
De heer R. Scheenjes spreekt in namens de Federatie Ridderkerk “Een Paleis van een winkelhart”. 
Hij geeft een toelichting op een aan het college gepresenteerd plan voor de herinrichting van het St. 
Jorisplein. Het plein bestaat reeds 15 jaar en aandacht voor de bestrating en de verlichting is zeker 
gewenst. In de beleving sluit het kwalitatief niet aan bij het Koningsplein. Het college heeft het plan 
niet in de Kadernota opgenomen. Als de gemeente geen financiële middelen ter beschikking stelt, dan 
vreest spreker dat het plan in de la zal verdwijnen. Spreker attendeert er overigens op dat er goed 
overleg is met wethouder Den Boef en spreker was meegedeeld dat het plan niet is opgenomen in de 
Kadernota. Spreker verzoekt de raad nu alvast voor het plan “te gaan sparen”. 
 
4. Verslagen vergadering commissies op 1 juni 2006 
Verslag commissie I wordt ongewijzigd vastgesteld. Wethouder Den Boef deelt mee dat hij vóór de 
zomervakantie niet met een aanvulling op de Startbrief Slikkerveer zuid-oost zal komen, omdat er op 
dit moment nog geen mededelingen zijn te doen.  
 
Verslag commissie II wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Kadernota 2007 
In deze vergadering staat centraal de vraag op welke wijze de raad de Kadernota zal behandelen in 
zijn vergadering van 29 juni a.s. Het voorstel van het college is om de discussie te voeren aan de 
hand van hoofdlijnen. Het college heeft daarbij gekozen voor de criteria Jeugd en Samenleven. 
In een schorsing overleggen de fractievoorzitters. Na de schorsing spreekt de commissie af dat de 
raad per wens zal uitspreken of sprake is van “prioriteit”, “gewenst als er geld is” of “niet nodig”. Vooraf 
worden de meningen van de fracties geïnventariseerd en voorafgaande aan de raadsvergadering 
worden de fracties en de raadsvoorzitter van het resultaat op de hoogte gesteld. Bij hun afweging 
zullen de fracties het criterium Jeugd en Samenleven betrekken. 
 
Inhoudelijke vragen over de wensen kunnen tot vrijdag a.s. 14.00 uur gesteld worden aan de 
ambtenaren. Politieke vragen dienen per mail gericht te worden aan de portefeuillehouders. De 
antwoorden zullen door de griffie naar alle (burger-)raadsleden worden gestuurd. 
 
Het CDA geeft aan dat haar wensen nrs. 6 en 49 zijn ingetrokken omdat er sprake is van dubbeling. 
 
6.  2e Wijziging Beleidsbegroting DCMR 2006 en Beleidsbegroting 2007 
De commissie stemt in met de van het college uitgaande brief.  
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7.  Jaarrekening 2005 Drechtwerk 
Wethouder Van den Berg geeft aan dat de gemeente wettelijk verplicht is het tekort van de 
gemeenschappelijke regeling weg te werken. 
De commissie stemt in met de conceptreactie en geeft aan in de raad te zullen instemmen met het 
beschikbaar stellen van een bedrag van € 155.000,-. Vanuit de commissie wordt opgemerkt dat het 
steeds terugkeren van tekorten een zeer slechte zaak is en dat ingrijpen noodzakelijk is. Of uittreden 
uit de gemeenschappelijke regeling een optie is, wordt volgens de wethouder bestudeerd. Zij geeft 
aan dat de andere deelnemers uittreden een onsympathieke gedachten vinden, maar dat Ridderkerk 
dit wel onderzoekt. Zij merkt op dat elke keus geld kost. 
 
Dhr. Plaisier geeft aan dat een aantal raadsleden (Van Houcke, Onderdelinden, Los en hijzelf) 
betrokken is bij het vraagstuk hoe de WSW uit te voeren en de gevolgen daarvan voor Drechtwerk. 
Eventuele vragen vanuit de raad kunnen ook aan deze collega’s worden gesteld. 
 
Voorstel formeel TER VASTSTELLING naar de raad. 
 
8.  Aanpassing productprijs voor het product beheer welzijnsorganisaties 
Wethouder Zwiers zegt toe dat het college vóór de raadsvergadering aan zal geven waar de financiële 
dekking gevonden kan worden 
 
Voorstel voor DEBAT naar de raad. 
 
9.  Financiële dekking schoonhouden Centrum Ridderkerk 
 
Op vragen van dhr. Alderliesten laat wethouder De Koning weten dat het college met de uitgaaf blijft 
binnen het budget zoals door de raad met de programma’s is vastgesteld en dat het voorgenomen 
uitvoeringsniveau onderhoud  wijken, niet in het gedrang komt.  
 
10. Rondvraag 
Geen 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur. 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van ……………………. 
De griffier,   de voorzitter, 
 
 
 
 

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 

 

 


