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Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 9 januari 2014 in het gemeentehuis 
 
Aanwezig:  
Mevrouw A. Ripmeester (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier). 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: burgemeester A. Attema, de wethouders P. van der Sluijs en H. Dokter.  
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Ingesproken wordt door de heer E. Rondelez namens het Wmo-burgerplatform (bijdrage bijgevoegd). 
Naar aanleiding van aanvullende vragen merkt hij op dat vrijwilligers hart voor het werk moeten 
hebben, maar daarnaast zelf ook iets willen leren. Hen moet wel steun en begeleiding worden 
geboden. Wordt deze gegeven, dan verwacht hij een verdubbeling van het aantal vrijwilligers voor 
jeugdhulp. 
Het plan zoals door de vijf organisaties uit de CJG-netwerkorganisatie is ingediend, om een extra 
impuls te geven aan de inzet van vrijwilligers, wordt onderschreven door het Wmo-burgerplatform. 
 
3. Verslag vergadering commissie Samen leven van 3 december 2013  
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.  
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
1. Decentralisatie: de notitie is verstrekt en daarmee is de toezegging afgedaan. 
2.  BOA: wordt betrokken bij actiepunt 5. Over de BOA’s zal in de commissievergadering van 13 

februari 2014 een presentatie worden gegeven. Daarna kan over dit onderwerp worden 
gediscussieerd. Hiervoor wordt gereserveerd 60 minuten. 

4.  Jaarverslag 2012 Bezwarencommissie: overzicht van dwangsommen is bij brief van 30 december 
jl. verstrekt. Is afgedaan. 

5.  Jaarverslag 2012 Bezwarencommissie: vragen PvdA zijn bij brief van 30 december jl. beantwoord. 
Is afgedaan. 

7. Evaluatie participatie: afgedaan bij mail van 6 december jl. 
 
Ten aanzien van de lijst van actiepunten zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
2.  Armoedemonitor: de PvdA-fractie zal voor de commissievergadering van februari a.s. met een 

gespreksnotitie komen en zo niet dan kan de actie vervallen. 
4.  Huishoudelijke hulp: de brochure is in briefvorm  verzonden en raadsleden hebben deze 

ontvangen. Is afgedaan.  
5. Rondvraag BOA: zie 2 van de toezeggingen. 
6.  RIB Opnieuw & Co: fractie Leefbaar Ridderkerk stuurt de gespreksnotitie volgende week naar de 

griffie. 
 
4. Verloop jaarwisseling 2013/2014 
De burgemeester doet verslag. De wisseling is rustig en feestelijk verlopen. Er is geen sprake geweest 
van incidenten. Op straat heerste een geweldige sfeer. Van grote vreugdevuren was geen sprake. Er 
was sprake van enkele brandjes o.a. in kliko’s. De burgemeester spreekt haar waardering uit voor alle 
hulpverleners die die nacht actief zijn geweest. 
Ook het feest in de Fakkel is met zo’n 700 bezoekers goed verlopen. De schade bedraagt zo’n  
€ 11.000,- a € 12.000,-. Deze is veroorzaakt met name aan abri’s, verkeersborden en speeltoestellen.  
Elke euro is teveel, maar in verhouding tot andere gemeenten is dit laag. Geen van de veroorzakers 
kon worden achterhaald. 
In de aanloop naar de avond zijn 27 verbalen uitgedeeld voor het illegaal afsteken van vuurwerk. 
Daarvan zijn 22 personen doorverwezen naar Halt. Er is wat illegaal vuurwerk in beslag genomen.  
 
Voor de vuurwerkvrije gebieden Vlietplein en Dillenburgplein geldt dat geen vuurwerk mag worden 
afgestoken tussen 10.00 ’s morgens en 0.200 uur ‘s nachts. Buiten die uren is het afsteken nergens 
toegestaan. Voor deze gebieden is wel nodig veel in te zetten op de handhaving. Dat is gebeurd en 
het heeft naar tevredenheid gefunctioneerd. De burgemeester geeft aan dat er geen aanleiding is het 
aantal vuurwerkvrije gebieden uit te breiden. 
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De actie om vooraf gele zakken uit te delen om mensen het vuurwerkafval zelf op te laten ruimen, is 
zeer succesvol gebleken. Er is vijfmaal meer ingeleverd dan vorig jaar. Straten waren de dag daarop 
al zeer schoon.  
 
5. Eventuele mededelingen rond de BAR-samenwerking 
De burgemeester laat weten dat de BAR-organisatie nu ook feitelijk met ingang van 1 januari aan de 
slag is gegaan. Het personeel heeft op 6 januari een nieuwjaarsreceptie gehad in het Kruispunt. Ieder 
is positief, maar het is best spannend hoe alles verloopt. Het voorzitterschap ligt met ingang van dit 
nieuwe jaar bij de burgemeester van Barendrecht. 
 
6. Kadernotitie subsidiebeleid 
In zijn toelichting geeft wethouder Dokter aan dat de Kadernotitie de basis is voor het te voeren 
subsidiebeleid en de verdere regelgeving. 
 
De wethouder zegt toe dat over artikel 1 een toelichting volgt en dat de gevolgen bekeken worden als 
dit artikel uit de verordening wordt gehaald. Ten aanzien van artikel 9, tweede lid, onder e, 
subsidieverstrekking in strijd met wettelijk voorschrift, wordt nagegaan of deze bepaling niet onder 1 
dient te worden opgenomen. De wethouder zal reageren vóór de raadsbehandeling op 23 januari a.s. 
 
De diverse subsidietypes, zoals genoemd op blz. 6, komen uit het VNG model. Structurele subsidies 
worden verleend voor structurele activiteiten. Zij worden vooral verleend aan de organisaties met 
personeel, die duidelijkheid moeten hebben over het kunnen functioneren op langere termijn. De 
organisaties hebben deze kadernotitie gekregen en voor de meesten is het een duidelijk verhaal.  
 
Als gevolg van de algemene subsidieverordening zal er voor de organisaties nog niets veranderen. Dit 
kan gebeuren als gevolg van de subsidieregelingen die het college vaststelt. Het is het college dat het 
subsidieplafond vaststelt. Wat nu wordt vastgesteld heeft geen terugwerkende kracht. Voor 2014 zijn 
er voor de organisaties geen veranderingen. 
 
De wethouder bevestigt dat we er naar toe willen dat niet alleen inzicht wordt gegeven in wie subsidie 
hebben gehad, maar ook welk resultaat daarmee is bereikt. 
 
De wethouder zegt toe dat de door het college vastgestelde subsidieregelingen ter kennis gebracht 
zullen worden aan de raad. Het is juist dat het de Kadernotitie subsidiebeleid 2014-2017 dient te zijn, 
in plaats van 2013-2017. 
 
De wethouder zegt toe mee te delen hoeveel participanten op het voorstel hebben gereageerd. De 
wethouder is verbaasd dat een aantal organisaties zou hebben laten weten dat ze maar twee weken 
de tijd hadden op het voorstel te reageren. Alle organisaties hebben gelijktijdig het voorstel gehad en 
ze zijn ook nog uitgenodigd voor een bijeenkomst. De tijd hiertussen was al twee weken.  
 
De wethouder bevestigt dat alle adviezen van de rekenkamercommissie bij het voorstel zijn 
overgenomen. Wat de subsidieplafonds in 2013 waren, zal de wethouder nog meedelen. De 
wethouder geeft aan dat met opzet is gekozen om in de verordening genoemde bedragen niet te 
indexeren.  
 
Momenteel wordt met Karaat en Sport en Welzijn gewerkt met beleid gestuurde contract financiering. 
Als gevolg van de ervaringen wordt dit nog verfijnd. 
 
De in het antwoord op vraag 20 genoemde termijn van 8 weken is in de Algemene 
subsidieverordening niet te vinden. Wethouder Dokter gaat dit na.  
 
Advies: ter debat 
 
7. Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp Gemeente Ridderkerk 2014-2018 als vertrekpunt 
Wethouder Dokter geeft een toelichting op het voorstel en geeft aan dat de raad wordt voorgesteld uit 
te spreken dat het beleidskader vertrekpunt is van waaruit het college verder kan werken. Het college 
zal de raad/commissie in het verdere proces blijven informeren. 
 
Naar aanleiding van vragen merkt de wethouder op dat er binnen de BAR-organisatie al veel expertise 
is om in te kopen en dat zo nodig ook gebruik gemaakt zal worden van de kennispartners op regionaal 
niveau. Ten aanzien van de overdracht van dossiers wordt bekeken of voor de 3 decentralisaties naar 
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één systeem kan worden overgegaan. Elke gemeente zal niet zijn eigen crisisopvang organiseren. 
Wat in Riddekerk kan, zal in Ridderkerk gebeuren en zo nodig is sprake van opschaling op BAR- of 
regionaal niveau. 
 
Het is het beleidskader voor 2015-2018. In het vervolg zal de benaming ‘jeugdhulp’ worden gebruikt 
en niet meer ‘jeugdzorg’.  
 
De wethouder geeft aan dat we weg willen komen van een situatie dat 20 hulpverlenende organisaties 
zich afzonderlijk met een gezin bezig houden. Per gezin wordt een generalist aangesteld die zorgt dat 
andere hulp erbij wordt gehaald. De functie bestaat nog niet, maar het zal iemand zijn uit de 
hulpverlening die het gezin krijgt. 
 
De invloed van de Wet passend onderwijs kan groot zijn. Deze kan nog niet worden benoemd, maar 
zal in het plan moeten worden meegenomen. 
 
De verwachting dat binnen vier jaar het totaal volume aan bovenlokale voorzieningen met 30% is af te 
bouwen, acht de wethouder reëel. 
 
Voor Ridderkerk zal in 2015 een bedrag van 6,7 mln. beschikbaar zijn voor jeugdhulp. In de 
Meicirculaire van mei 2014 wordt het definitieve bedrag bekend. Toegezegd is dat dit minimaal 95% 
van 6,7 mln. zal zijn.  
 
Gemeente en de organisaties zetten er extra op in dat ook vrijwilligers worden ingezet. De wethouder 
staat nog steeds achter zijn eerdere uitspraak dat de gemeente de jeugdhulp beter en goedkoper kan 
organiseren. 
 
De wethouder geeft aan steeds te hebben aangegeven dat de identiteitsgebonden zorg is 
gewaarborgd. Als de raad de concept-verordening ontvangt, zal hij dat daarin opgenomen zien. In de 
teams zal aandacht zijn voor onderwerpen als integriteit, privacy en belangenverstrengeling. De nog 
uit te brengen definitieve voorstellen zullen worden voorgelegd aan het Wmo-burgerplatform. 
 
Advies: ter debat 
 
8. Overleg met de wethouder over de te evalueren punten Huishoudelijke hulp 
Wat het college bij de evaluatie zal betrekken is opgenomen in zijn brief van 19 december 2013. Dit is 
inclusief de onderwerpen die zijn opgenomen in motie 2013-159 inzake evaluatie huishoudelijke hulp. 
De motie is daarmee voor de commissie afgedaan. Het eerste evaluatiemoment valt samen met de 
presentatie van de Kadernota.  
 
Wethouder Van der Sluijs zegt toe bij de evaluatie mee te nemen een globaal overzicht van de 
diensten die worden gevraagd en die worden aangeboden. Tevens zal bij de evaluatie ingegaan 
worden op de ontwikkelingen rond de PGB, o.a. de aantallen. 
 
9. Brief college, d.d. 13 december 2013, met eerste reactie op tijdens de begrotingsraad 

aangenomen moties 
De commissie spreekt uit dat de moties: 
2013-150 Aanvragen extra subsidie ESF voor actie jeugdwerkloosheid is afgedaan. 
2013-151 Groot Ridderkerks Stadsdictee is afgedaan. 
2013-152 Beweegvoorzieningen in de openbare ruimte is afgedaan. 
2013-156 Niet is afgedaan en dat daarover in de raad van februari zal worden gedebatteerd. 
2013-158 Aanloopproblemen kledingbank in Ridderkerk is afgedaan. 
 
10. Verordening 1

e
 wijziging Tarieventabel Leges 2014 

Geen opmerkingen. 
 
Advies: ter vaststelling 
 
11. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties  
Geen. 
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12. Mededelingen college 
Geen 

 
13. Rondvraag leden 
Naar aanleiding van de ter kennisneming geagendeerde brieven wordt uitgesproken dat de moties 
2012-91 en 2013-133 zijn afgedaan. 

 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.00 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 februari 2014,  
de griffier,     de voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 

Bijgewerkt t/m 9 januari 2014 
 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 11-04-13 BOA De raad wordt op de hoogte gesteld van 
de komende ontwikkeling hoe de functie 
na 1 januari 2014 wordt ingevuld. 
Komt tijdens presentatie in februari aan 
de orde. 
 

Attema Commissie 
13 febr 2014 

2. 20-06-13 Aanbesteding en 
WSW 
 

Nagaan of bij optie 1 meer dan 20% kan 
worden ingevuld door mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
 

Dokter Volgende 
commissie 
5 september 
 

3. 3-12-13 Sportpark R’kerk Terugkoppeling overleg drie verenigingen 
in Stichting sporthal Reyerpark 
 

Dokter  

4. 9-01-14 Kadernotitie 
Subsidiebeleid 

Op diverse vragen zal nog schriftelijk 
worden gereageerd. 

Dokter Vóór raad 23 
jan 2014 
 
 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
1. 12-04-12 Bijtincidenten De raad ontvangt jaarlijks een 

raadsinformatiebrief met een overzicht 
van de bijtincidenten van het voorgaande 
jaar. 
 

Attema April 2014 

2. 16-05-13 Armoedemonitor Agenderen een volgende vergadering. 
PvdA-fractie schrijft onderlegger. 

Vrz, griffier 
PvdA 
 

Cie febr 2014 
of anders 
vervallen 
 

3. 11-04-13 GR BAR Over de financiële ontwikkelingen bij de 
BAR-organisatie zal de raad informatie 
krijgen bij de Programmamonitoren. 
 

Attema Juni/nov van 
elk jaar 
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4. 14-11-13 Rondvraag Voor de principiële discussie over de 
BOA’s zal ambtelijk een gespreksnotitie 
worden opgesteld. Na ontvangst volgt 
agendering. 

Attema/grif
fier       

Commissie 
9 febr 2014 
 
 
 

5. 14-11-13 T.k.n. RIBs De RIB over evaluatie Opnieuw & Co 
wordt geagendeerd als van Leefbaar 
Ridderkerk de gespreksnotitie is 
ontvangen. 

Vrz, griffier 
LR 

Fractie LR 
komt met 
notitie 

 

 

 
INSPREEKBIJDRAGE DE HEER E. RONDELEZ, NAMENS HET WMO-BURGERPLATFORM 
 
Geachte voorzitter, wethouder en commissieleden,  
 
Op de eerste plaats mijn dank dat ik de gelegenheid krijg om namens het WMO-burgerplatform onze 
reactie op het meerjarenbeleidsplan Jeugdhulp toe te lichten. Wij denken graag met u mee, en we 
laten ons ook graag voeden met goede ideeën.  
Onze reactie is geschreven vanuit het perspectief van de Ridderkerkse burger. Hierbij zijn er drie 
rollen mogelijk:  
1. De rol als gebruiker van de jeugdzorg;  

2. De rol als informele zorgverlener voor bekenden of voor medeburgers;  

3. De rol als burger die overlast ervaart van andere burgers.  
 
We hebben een situatie uit de praktijk beschreven waarin deze drie rollen voorkomen. Mocht u nog 
geen gelegenheid hebben gehad om dit verhaal te lezen, dan bevelen wij u dit ten zeerste aan.  
Vanuit dit perspectief zijn we gekomen tot zeven adviezen. Sommige zijn een aanscherping van het 
beleidsplan, andere brengen nieuwe elementen in. Via de inspraaknota hebben we kennis kunnen 
nemen van de gemeentelijke reactie op onze adviezen. We constateren dat de meeste adviezen ter 
harte worden genomen. Soms wordt een advies niet overgenomen, soms zet de gemeente een advies 
in de wacht. Dit laatste ervaren wij bij ons derde advies, namelijk om serieus werk te maken van de 
informele zorg in de jeugdzorg o.a. door ‘crowdfunding sociaal kapitaal’ en het beschikbaar stellen van 
een ‘microkrediet vrijwilligerswerk’. Ons advies over informele zorg lijkt op de lange baan te worden 
geschoven.  
We willen hierover graag met u van gedachten wisselen.  
Een cruciaal thema in de transformatie van de jeugdzorg is dat burgers zich meer betrokken voelen 
met elkaar, dat ze meer voor elkaar overhebben en dat ze elkaar steunen. Dit gaat echter niet vanzelf. 
Met ‘crowdfunding’ en ‘microkrediet’ kunnen we dit voor mekaar krijgen. Afgelopen jaar hebben vijf 
organisaties onder de paraplu van het CJG de handen ineen geslagen om een krachtige impuls te 
geven aan de inzet van vrijwilligers bij opvoeden en opgroeien. Ze hebben een plan gemaakt voor een 
gestructureerde, georganiseerde en goed begeleide inzet van vrijwilligers. Tijdens de begrotingsmarkt 
(begin november) hebben die organisaties gezamenlijk hun ambitie gepresenteerd, namelijk om in 
2014 het aantal vrijwilligers te laten groeien van 25 naar 60. Zij vroegen hierbij uw steun. Helaas bleef 
het stil. Alleen Schuldhulpmaatje kreeg extra steun – waarvoor dank. Uiteraard kan Home-Start 
gewoon doorgaan – waarvoor ook onze dank. Maar initiatieven zoals ‘Steungezin’, Mentor Moeders 
voor Steun en Advies, gezinsondersteuning en andere vormen van vrijwilligerswerk voor kinderen, 
jongeren en ouders blijven op de plank liggen.  
De maatschappelijke baten van vrijwilligerswerk zijn veel groter dan de kosten. Daar valt nog heel veel 
over te zeggen. Daarom vragen we u om nog eens goed te kijken naar dit plan vrijwilligerswerk 
(bijlage) en de stilte te doorbreken.  
 
Hartelijk dank,  
Eddie Rondelez,  
lid van het WMO-burgerplatform 


