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Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 13 februari 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, H. Dokter en 
A. den Ouden. 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Met toevoeging van het voorstel tot Wijziging van de Legesverordening als nieuw agendapunt 11, 
wordt de agenda vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Er hebben zich geen sprekers gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. 
 
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. BOA; wordt deze vergadering behandeld, is daarmee afgedaan. 
4. Kadernotitie Subsidiebeleid; vóór de raadsvergadering is info verstrekt, is daarmee afgedaan. 
 
Ten aanzien van de lijst van actiepunten zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
2. Armoedemonitor: gespreksnotitie is niet voor deze vergadering verstrekt. Afspraak was dat het dan 

zou vervallen. 
4. Rondvraag t.a.v. BOA; komt in deze vergadering aan de orde, is daarmee afgedaan. 
5. RIB Opnieuw & Co: fractie Leefbaar Ridderkerk heeft meegedeeld dat deze actie kan vervallen. 
 
De voorzitter roept op de nog openstaande toezeggingen en actiepunten op te pakken, zodat de 
nieuwe commissie met een schone lei kan beginnen. 
 
4. Toekomst sportpark Ridderkerk (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad; raadsvoorstel nr. 
348)  
Wethouder Dokter geeft aan dat dit voorstel het resultaat is van het overleg met de commissie op  
3 december jl. Een aantal vragen uit de commissie gaat over de inhoud van Bijlage 1. Wethouder 
Dokter geeft aan dat dit dezelfde bijlage is als die bij de commissiestukken van 3 december zat. Deze 
bijlage is naar aanleiding van het commissieoverleg op 3 december niet aangepast. 
 
De wethouder geeft aan dat het het voorstel is om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden 
tot verplaatsing van KCR naar sportpark Reijerpark, inclusief gebruik van de Reijerparkhal. Deze hal is 
echter van derden. De grond onder deze hal is van de gemeente. 
 
Naar aanleiding van een door de voorzitter van KCR verzonden mail van 13 februari jl. laat de 
wethouder weten dat eerst gekeken moet worden of met de betrokken organisaties om tafel kan 
worden gekomen. De wensen van KCR worden daarna ook in het overleg betrokken. Ook de 
verwachting dat er gebruik gemaakt gaat worden van kleinere kunstgrasvelden, komt later aan de 
orde. Dit voorstel wordt aan de raad voorgelegd op verzoek van de commissie. KCR bepleit een zo 
breed mogelijk onderzoek. De wethouder geeft aan dat als geld geen rol zou spelen, alles onderzocht 
zou kunnen worden. Aan het veld van KCR zijn inmiddels noodreparaties verricht, zodat dit nog enige 
tijd meekan. 
 
Met de partijen rond de Reijerparkhal is een vooroverleg geweest. Dat is volgens de wethouder 
zodanig verlopen, dat het zinvol is dit voorstel te doen. De gesprekken worden volgens de wethouder 
de komende weken en maanden gehouden. Het is daarbij wel zo dat de andere partijen de regie 
hebben. 
 
De wethouder bevestigt dat met dit voorstel geen bestemmingsplanwijziging nodig is. De wethouder 
zal vóór de raadsvergadering nog schriftelijke reageren op de vraag over de investering van  
€ 500.000,- en de mededeling dat de exploitatielasten hiermee niet substantieel zullen wijzigen.  
 
De wethouder geeft aan dat de Sportnota in het voorjaar is te verwachten. 
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Advies: ter debat. 
 
5. Presentatie en discussie over de inzet van Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) 
(informatie-uitwisseling; meningsvorming) 
De presentatie wordt gegeven door de heer J. Kok, beleidsmedewerker afdeling Toezicht en 
handhaving. Ook is aanwezig de heer W. Teeuwen, directeur Domein Veiligheid. De presentatie is 
bijgevoegd. 
 
De BOA’s in Ridderkerk zijn aangewezen om op te treden ten aanzien van zaken die behoren bij 
Domein 1. In totaal zijn er vijf Domeinen. Eén van de andere domeinen is bijvoorbeeld Onderwijs en 
Openbaar Vervoer. Het werk van de sociaal rechercheur behoort ook tot een apart domein. BOA’s 
mogen niet aangewezen worden voor meerdere domeinen. Domein 1 betreft de Openbare ruimte. 
Hierbinnen vallen in totaal ongeveer 30 wetten, of delen daarvan.  
 
Om als opsporingsambtenaar te kunnen optreden, moet er een strafbaar feit hebben plaatsgevonden. 
Om als toezichthouder te kunnen optreden, is een aannemelijk vermoeden al voldoende om te mogen 
optreden.  
 
Er zijn BOA’s in het land die beschikken over pepperspray en handboeien. Zij hebben echter een veel 
zwaardere opleiding gevolgd. Om deze middelen te mogen bezitten, moet het Openbaar Ministerie 
van de noodzaak worden overtuigd. 
 
De burgemeester geeft aan dat de afstemming tussen de toezichthoudende en de opsporende taak in 
de praktijk plaatsvindt tijdens haar maandagmorgenoverleg met de politie. Beleidsmatig wordt de 
afstemming bepaald in het integraal veiligheidsbeleid.  
 
De heer Kok geeft aan dat onze BOA’s de maximale beëdiging hebben gehad. De inzet kan beïnvloed 
worden als het gaat om de kwantiteit. In de toekomst mag de gemeente het aantal BOA’s zelf 
bepalen. De burgemeester geeft aan dat de kosten voor de BOA’s geheel voor rekening komen van 
de gemeente. 
 
Over de zichtbaarheid merkt de burgemeester op dat de vier BOA’s, buiten het afstemmingsoverleg, 
altijd buiten zijn. Zij zijn echter altijd als koppel op stap en worden daar ingezet, waar dat het hardst 
nodig is. Dat is veelal in het winkelcentrum in Ridderkerk. Zij worden ook vrijdag ’s avonds en 
zaterdags ingezet. Er zijn contacten met buurtpreventie en incidenteel lopen zij mee met een 
buurtpreventieteam. 
 
De burgemeester geeft aan dat sinds de overgang van de BOA’s van Rotterdam naar Ridderkerk en 
de BAR-organisatie de taken niet zijn gewijzigd. Door de BAR-organisatie is wel een grotere eenheid 
ontstaan die flexibeler kan worden ingezet. Ten aanzien van het uitbreiden van taken, vindt de 
burgemeester dat politiewerk wel politiewerk moet blijven. Ook het geweldsmonopolie moet naar haar 
mening bij de politie blijven. Wel vindt ze het van belang dat er op dit punt een goede samenwerking is 
met de politie en die is er volgens haar ook.  
 
Op de vraag of objectief is vast te stellen of we voldoende capaciteit aan BOA’s hebben, laat de heer 
Teeuwen weten dat er altijd wel een benchmark is te vinden. Het is naar zijn mening altijd schipperen 
met beperkte middelen. Wat er nu aan capaciteit is, is naar zijn mening vrij gemiddeld. Hierbij speelt 
ook een rol hoe bestuurlijk tegen BOA’s wordt aangekeken. In een stad als Rotterdam bestaat er 
bijvoorbeeld een grotere geneigdheid om hen politietaken te laten overnemen. 
 
De heer Kok geeft aan dat bij de vraag of het voldoende is, het gevoel van ‘hebben we het onder 
controle’ en ‘is er tevredenheid onder de bevolking’ een rol kan spelen. 
 
De mogelijkheid voor de raad om zich over de prioritering in het werk van de BOA’s uit te laten, ligt 
binnen zijn rol ten aanzien van het integraal veiligheidsbeleid.  
 
Binnen de commissie wordt opgemerkt dat de aanwezigheid en zichtbaarheid van BOA’s het  
subjectieve veiligheidsgevoel positief kan beïnvloeden. Dat is echter wel lastig meetbaar. 
 
Voor dit moment acht de commissie dit onderwerp voldoende behandeld. Op verzoek van de 
commissie zal de presentatie nog worden toegestuurd. De voorzitter dankt de heren Kok en Teeuwen 
voor hun presentatie en bijdrage. 
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6. Eventuele mededelingen rond de BAR-samenwerking 
Er zijn geen mededelingen te doen. 
 
7. Wmo verordening gemeente Ridderkerk 2014 (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad; 
raadsvoorstel nr. 346). 
Wethouder Van der Sluijs geeft aan dat de voorgestelde verordening ten opzichte van de huidige 
slechts enkele, niet structurele, aanpassingen bevat, ook naar aanleiding van de eerdere 
besluitvorming. Als de nieuwe wet van kracht wordt, zal de verordening opnieuw moeten worden 
herzien. De wethouder overweegt als voorbereiding daarop in september a.s. een conferentie voor 
betrokkenen te houden, waarbij ook de raadsleden welkom zijn. 
 
Over het Verstrekkingenboek merkt de wethouder op dat er geen voorstel in voorbereiding is om tot 
een schaarsere verstrekking te komen. Er zal alleen een aantal definities worden gewijzigd. 
 
De wethouder geeft aan dat algemene voorzieningen openstaan voor iedereen. Daarvoor is geen 
indicatie vereist. Heeft iemand een indicatie dan is in de eerste plaats zorg in natura beschikbaar, aan 
te bieden door verschillende aanbieders. Wil men dan toch een eigen keus maken, dan kan men 
gebruik maken van een Pgb. Dat is nog steeds het uitgangspunt, ook voor deze verordening. Het is 
niet zo dat met dit voorstel het beleid binnen de drie BAR-gemeenten gelijk wordt getrokken. Zo kent 
Ridderkerk nog altijd hogere tarieven dan de andere twee gemeenten.  
 
Het is de raad die bepaalt of er een eigen bijdrage wordt geheven. Voor wat en voor welke hoogte 
bepaalt het college, die daarbij de landelijke richtlijnen zal volgen. 
 
Voorgestelde verordening is niet voorgelegd aan het Wmo-burgerplatform. Het voorstel is een 
uitvloeisel van de besluitvorming van de raad op 28 november jl. In het voortraject daarvan was het 
platform betrokken. 
 
Als gevraagd wordt hoe het zit met De Wijzerplaats, laat de wethouder weten dat hierover door een 
raadslid een schriftelijke raadsvraag is gesteld en het goed gebruik is, eerst op het antwoord te 
wachten. Hij merkt overigens op hierover eerder in een raadsvergadering al iets te hebben verteld. 
 
Sinds 1 januari jl. zijn inmiddels ongeveer 20 aanvragen ontvangen. Alvorens de 
keukentafelgesprekken worden gevoerd, wordt gevraagd of men wil dat daarbij verder iemand 
aanwezig is. Tot nu toe was dat in een beperkt aantal situaties het geval. 
 
De wethouder wordt verzocht op de gemeentelijke website aandacht te besteden aan de intermediair 
en ook het Gemeentejournaal te gebruiken om uitleg te geven.  
 
Advies: ter debat. 
 
8. Verordening winkeltijden Ridderkerk 2014 (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad; 
raadsvoorstel nr. 343) 
Wethouder Dokter bevestigt dat dit voorstel niets zal wijzigen aan de huidige praktijk in Ridderkerk.  
 
Advies: ter vaststelling 
  
9. Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (informatie-uitwisseling; besluitvorming 
raad; raadsvoorstel nr. 345) 
Wethouder Dokter geeft aan dat bij de Beleidsvisie al was aangegeven dat er een voorstel voor een 
gemeenschappelijke regeling zou komen. De GR heeft geen gevolgen voor het budget en er wordt 
gebleven binnen de kaders van de Beleidsvisie. 
 
De GR wordt opgericht voor de inkoop van de zwaardere zorg. Identiteitsgebonden zorg blijft 
gewaarborgd. De verwachting is dat van het budget dat we van het rijk krijgen, ongeveer 40% besteed 
zal worden aan de zwaardere zorg. Met het principe van de vlaktax-methode kunnen pieken en dalen 
in de uitgaven worden opgevangen. Na drie jaar zal er een redelijk inzicht zijn in het kostenverloop. 
De wethouder benadrukt dat de GR slechts over de inkoop gaat. De raad houdt zijn eigen 
beleidsvrijheid.  
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Gemeenten krijgen van het rijk de opdracht om jeugdzorg te verlenen en stelt daarvoor geld 
beschikbaar. Op dat budget kort het rijk echter wel. Deze korting is in het Transitiearrangement 
verwerkt. De keus bij wie in te kopen is op basis van het Transitiearrangement voor de komende twee 
jaar enigszins beperkt. Afgesproken is dat bestaande gevallen hun voorziening houden. 
 
Vóór de raadsvergadering zal schriftelijk inzicht gegeven worden in welke gevallen unanimiteit van 
stemmen noodzakelijk is en wanneer een 2/3 meerderheid voldoende is. 
 
Vanuit de raad van Albrandswaard zijn opmerkingen gemaakt over de gemeenschappelijke regeling. 
De wethouder geeft aan dat dit deze middag aan de orde is geweest in het overleg van 
portefeuillehouders Jeugdzorg in de regio. De reactie van de portefeuillehouders is dat de 
opmerkingen geen betrekking kunnen hebben op de voorliggende regeling, omdat geen budget en 
geen raadsbevoegdheden worden overgedragen. 
 
Advies: ter vaststelling. 
 
10. Normenkader accountantscontrole jaarstukken 2013 (informatie-uitwisseling; besluitvorming 
raad; raadsvoorstel nr. 342). 
Wethouder Den Ouden geeft aan dat in tegenstelling tot de afzonderlijke grondexploitaties, de nota 
grondbeleid niet wordt genoemd omdat dit een beschrijvende nota is en met die nota geen bedragen 
zijn vastgelegd. Controle op de declaraties van de collegeleden valt onder de normale controle van de 
jaarrekening door de accountant. 
 
11. Wijziging Legesverordening (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad; raadsvoorstel nr. 353) 
Wethouder Den Ouden geeft aan dat de wijziging een puur technische is. De leges met betrekking tot 
de Wet op de kansspelen mogen op grond van de wet niet met de inflatiecorrectie worden verhoogd. 

 
Advies: ter vaststelling 
 
12. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 
Wethouder Dokter verwijst naar het debat in de Eerste Kamer gisterenavond. 
 
13. Mededelingen college 
Wethouder Dokter deelt uit de brochure Gezondheid in kaart 2014 en een persbericht van de 
wethouder Volksgezondheid van de regio Rotterdam-Rijnmond. In dit persbericht spreken zij hun 
ongerustheid uit over het voornemen van de zorgverzekeraars het aantal posten spoedeisende hulp te 
reduceren. 

 
14. Rondvraag leden 
Naar aanleiding van de ter kennisneming geagendeerde brieven wordt uitgesproken dat de motie 
2013 – 158 inzake aanloopproblemen kledingbank is afgedaan. 

 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.25 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 maart 2014,  
de griffier,     de voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 

Bijgewerkt t/m 13 februari 2014 
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 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 
 

2. 3-12-13 Sportpark R’kerk Terugkoppeling overleg drie verenigingen 
in Stichting sporthal Reyerpark 
 

Dokter  

3. 13-02-14 Sportpark R’kerk Investering in relatie tot opmerking geen 
substantiële verhoging exploitatielasten 
 

Dokter Vóór 27 febr. 
 

4. 13-02-14 GR Jeugdzorg Overzicht wanneer unanimiteit is vereist 
en wanneer 2/3 aantal stemmen 
voldoende. 
 

Dokter Vóór 27 febr. 

 
 

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. 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 

 


