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Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 13 maart 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: de wethouders P. van der Sluijs en H. Dokter. 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Op verzoek van mevrouw Van Nes wordt toegevoegd een nieuw agendapunt 9. over de 
werkgelegenheid bij het Slikkerveerse bedrijf Brush HMA. Met deze aanpassing wordt de agenda 
vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Mevrouw H. Punt spreekt namens de Gehandicaptenraad Ridderkerk (GRR) in over de afspraken die 
tussen de GRR en de gemeente zijn gemaakt naar aanleiding van het uitgebrachte rapport K +V (zie 
bijlage). Vanuit de commissie wordt verheugd gereageerd op deze positieve inspreekbijdrage en het 
daarin uitgesproken vertrouwen. De GRR wordt veel wijsheid en sterkte toegewenst. In de bijdrage is 
genoemd dat de GRR niet in hoofdzaak het college of de raad zou moeten adviseren, maar zich zal 
richten op deskundigheidsbevordering die bij een indicatiestelling vooraf nodig kan zijn. Mevrouw Punt 
geeft aan dat de raad altijd nog wel om de expertise van de GRR kan vragen. De GRR zal echter niet 
meer allerlei adviezen over rapporten en beleidsnota’s uitbrengen.  
 
3. Verslagen vergaderingen commissie Samen leven van 5 september 2013 en 13 februari 2014 
Het verslag van 5 september 2013 is ongewijzigd vastgesteld.  
Het verslag van 13 februari 2014 is eveneens ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de Lijst van toezeggingen wordt besloten: 
2. Sportparkt R’kerk: terugkoppeling overleg drie verenigingen. Streefdatum is vóór 1 mei a.s. 
3. Sportpark R’kerk: investering in relatie tot opmerking geen verhoging exploitatielasten. Info is vóór 

raadsvergadering verstrekt. Toezegging is daarmee afgedaan 
4. GR Jeugdzorg: overzicht stemmen. Info is vóór de raadsvergadering verstrekt. Toezegging is 

daarmee afgedaan 
 

Ten aanzien van de Lijst van actiepunten wordt besloten: 
2. GR BAR: op de hoogte houden bij de Programmamonitoren. Is vast onderdeel van de penc-cyclus 

en is als toezegging afgedaan. 
 
4. Eventuele mededelingen rond de BAR-samenwerking 
Wethouder Dokter geeft aan dat er zich technische hobbels ten aanzien van de ICT voordoen, maar 
dat dit bij de start van een dergelijke operatie gebruikelijk is. Dat geldt ook voor de eerste reacties, 
naast positieve ook negatieve.  
 
5. Afhandeling moties 2010 - 2014  
De commissie vindt dat de volgende moties zijn afgedaan: 
2006 – 15 Actieve en passieve informatieplicht college. Hiertoe was al besloten in het Presidium van 
27 januari 2014. 
2007 – 42 Participatie-instrumenten 
2010 – 17 Wachtlijsten WSW. Dit ook naar aanleiding van de brief van het college, d.d. 20 februari 
2014, over deze motie. 
2011 – 57 Metropoolregio 
2012 – 82 Huiselijk geweld 
2013 – 105 Artikel 23 Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie 
2013 – 106 Advisering door de BAR-organisatie. Was al afgedaan in de commissie van 5 september 
2013. 
2013 – 148 Extra middelen voor armoede voor armoedebestrijding 
 
De commissie vindt motie 2010 – 39 Daadwerkelijk-in-de-buurt-dag niet afgedaan. Mevrouw Van Nes 
vraagt zich af of, als de BAR-organisatie deze dag afschaft, dit het begin is van het opgeven van de 
Ridderkerkse identiteit. 
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6. Reactie op toezicht begroting 2014 door provincie Zuid-Holland 
Naar aanleiding van een ingediende gemeentelijke begroting stelt de provincie repressief, of als de 
provincie extra toezicht nodig vindt, preventief toezicht in. Ridderkerk voldoet aan de criteria voor 
repressief toezicht. Wethouder Dokter verwacht dat dit voor de komende jaren ook zo zal zijn.  
De wethouder zegt toe vóór de raadsvergadering schriftelijk te zullen reageren op de vraag van de 
heer Onderdelinden of van de provincie de reservelijst met mogelijke bezuinigingen actueel en bij de 
hand gehouden moet worden. 
 
7. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 
Wethouder Dokter geeft aan dat we met de zorgaanbieders in de Jeugdzorg in gesprek zijn. Ten 
aanzien van de jeugdhulp liggen we op koers en verloopt het goed. 
De klacht van de VNG dat de gemeenten de taken moeten uitvoeren met minder geld, wordt door het 
college onderschreven. Vertrekpunt voor ons is echter niet het geld maar de zorg. De wethouder geeft 
aan dat wij als gemeente menen het beter te kunnen. Wij gaan er voor en denken ook efficiënter te 
kunnen werken. Wij hebben niet de zorg dat wij het, samen met onze partners, niet aankunnen. 
Samen met onze partners gaan wij de omslag maken. 
 
Wethouder Dokter bevestigt dat ook binnen Ridderkerk nagedacht wordt over de tegenprestaties die 
bijstandsgerechtigden moeten gaan verrichten. Gemeenten zijn wettelijk verplicht dit te eisen. Dit is 
wel een beslissing die we als Ridderkerk zelf nemen, niet als BAR. De wethouder erkent dat er 
situaties kunnen ontstaan waarop je op het grensvlak van verdringing van werk kunt komen. Dat is 
een lastige discussie. Om die situaties te voorkomen, is vereist dat je daarover overleg voert met je 
partners. Dat is ook wat nu gebeurt. De voorzitter geeft aan dat de discussie hierover ongetwijfeld de 
komende tijd in commissie en raad gevoerd zal worden. 
 
Wethouder Van der Sluijs merkt ten aanzien van de decentralisatie van de zorg op dat de VNG zijn 
zorgen heeft geuit over de samenwerking met de zorgverzekeraars. De wethouder heeft in zijn 
contacten met de regiodirectie van CZ die zorg ook geuit. Hij heeft daarbij de Ridderkerke pilot “Thuis 
in de wijk” onder de aandacht gebracht en CZ heeft aangegeven daarin mee te willen werken. 
 
8. Mededelingen college 
Geen overige mededelingen. 
 
9. Werkgelegenheid bij Brush HMA 
Mevrouw Van Nes merkt op dat bij het Slikkerveerse bedrijf Brush HMA is aangekondigd dat van de 
270 werknemers 45 tot 70 werknemers ontslagen gaan worden. Niet omdat het bedrijf slecht draait, 
maar omdat men werk wil overplaatsen naar een goedkoop-lonen land, Tsjechië. Zij vraagt of de 
wethouder hierover met het bedrijf heeft gesproken of dit nog gaat doen. Tevens wil zij weten wat voor 
mogelijkheden de wethouder heeft om te proberen de werkgelegenheid voor deze mensen te 
behouden. 
 
Wethouder Dokter geeft aan al veel langer in overleg met het bedrijf te zijn. Driekwart jaar geleden is 
een bedrijfsbezoek afgelegd. De toenmalige directeur had het volste vertrouwen in het bedrijf. Dat 
gevoel ontstond daardoor ook bij het college. Er zijn daarna nog pogingen gedaan om het bedrijf met 
een ander bedrijf ‘te koppelen’ om wederzijds voordeel te behalen. Daarna bleef het stil tot vorige 
week toen de wethouder door de directie werd gebeld. Men wilde een gesprek waarin werd 
meegedeeld dat er de volgende dag een actie van werknemers op het Koningsplein zou worden 
gehouden. Verteld werd dat uit Engeland het slechte bericht was gekomen dat men het totale bedrijf 
wilde sluiten. Het Ridderkerkse management heeft toen een alternatief bedrijfsplan gemaakt en dat bij 
de Engelse directie verdedigd. Na stevige onderhandelingen is de Engelse directie hiermee toch 
akkoord gegaan. Gevolg is dat niet het gehele bedrijf gesloten wordt, maar er wel 40 tot 75 mensen 
moeten vertrekken. Bij die opzet zijn ook de vakbonden steeds betrokken geweest. De wethouder is 
niet blij met de inhoud van de gevoerde actie. Hij geeft aan dat hij over deze ontwikkeling alleen 
benaderd is door de directie. Het ligt niet in de macht van de gemeente deze werkgelegenheid te 
behouden.  
 
10. Rondvraag leden 
De voor kennisgeving aangeboden brieven worden doorgenomen. 
 
Op verzoek van de heer Van der Spoel zal de Raadsinformatiebrief, d.d. 4 februari 2014, over de 
omvorming gemeentewerf tot leer/werkbedrijf, worden geagendeerd voor een volgende 
commissievergadering. De heer Van der Spoel zal hiervoor een gespreksnotitie maken. 
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De brief van het college, d.d. 20 februari 2014, over de afdoening motie 2010 – 17 (inzake wachtlijsten 
WSW) is voor kennisgeving aangenomen en daarmee is de motie afgedaan. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng in deze commissie gedurende deze raadsperiode 
en sluit de vergadering rond 20.50 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 mei 2014,  
de griffier,     de voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 

Bijgewerkt t/m 13 maart 2014 
 
 

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 Vóór 1 mei 
a.s. 
 

3. 13-03-14 Toezicht provincie 
op begroting 
 

Nagaan of reservelijst mogelijke 
bezuinigingen actueel en bij de hand 
moet worden gehouden. 
 

Dokter Vóór raad 
24 maart 

 
 

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. 13-03-14 Omvorming 
gemeentewerf 

Bespreken RIB 4 febr. 2014 omvorming 
gemeentewerf tot leer/werkbedrijf. 
Agenderen volgende commissie. 
 

V.d. Spoel Commissie na 
overleggen 
gespreks- 
Notitie 
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INSPREEKBIJDRAGE MEVROUW H. PUNT, NAMENS DE GEHANDICAPTENRAAD 
RIDDERKERK, OVER HET ONDERZOEK K + V 
 
 
Geachte voorzitter, leden van de commissie en de wethouder(of collegeleden) 
 
Iets meer dan een jaar geleden stonden Gemeente en GRR aan de voorkant van de procesgang van 
het onderzoek naar de relatie en werkverhoudingen tussen beiden. Het imago van de GRR, is 
daaraan voorafgaand, er één van “lastpakken en/of , dwarsliggers” en dus bepaald niet positief te 
noemen. Door de GRR werd dit vooral ook zo beleefd, terwijl er andere intenties en doelstellingen 
waren die niet uit de verf kwamen. Hoewel de GRR de noodzaak van een onderzoek inzag, was zij op 
voorhand niet gerust op de uitkomsten van dit onderzoek. Eerlijk gezegd hielden we er rekening mee 
dat dit het einde zou kunnen betekenen van ons als belangenbehartigersorganisatie voor mensen met 
een beperking in Ridderkerk. 
 
Hoe anders is dit uitgepakt. Nu kunnen we,  tijdens uw vergadering, spreken over een zeer positieve 
procesgang die geleid heeft tot nieuw vertrouwen, kansen en verbeterde inzichten in elkaars taak en 
rol. Het belangrijkste daarvan is dat wederzijds het nut en de waarde herontdekt is, en hoe essentieel 
het is dat Gemeente en GRR samenwerken met het gezamenlijke doel kwetsbare burgers datgene te 
bieden wat nodig is om zelfstandig en zelfredzaam te kunnen functioneren. Niet als partijen tegen 
elkaar, maar aan de voorkant, met elkaar de burger met een beperking te ondersteunen waar dat 
nodig is, vooral in een tijd als deze, waar zorg en welzijn ernstig onder druk staan. 
 
Door expliciet vast te stellen dat de rol van de GRR in de eerste plaats er een is van 
belangenbehartiging, is er ruimte gecreëerd om in de toekomst anders te werk te gaan. De 
samenwerking zal vn. opgebouwd gaan worden met de ambtelijke organisatie. Elkaar tegemoet 
komen in de uitvoering van uw vastgestelde beleid, door de expertise en deskundigheid in te brengen 
via de dialoog en het samen volgen van casussen met de indicatiestellers die tegelijkertijd veelal ook 
de besluitvormers zijn. Anders gezegd, de GRR zal geen onderdeel uitmaken van een te nemen 
besluit, want dat is de expliciete taak van de gemeente, maar zal zich richten op de 
deskundigheidsondersteuning die bij een indicatiestelling vooraf nodig kan zijn.   
 
De verbeterde inzichten die ontstaan zijn in de overleggen, bieden nieuwe mogelijkheden, waarin 
zowel de Gemeente als de GRR tot de uitkomst zijn gekomen dat de GRR in hoofdzaak niet het 
college of de gemeenteraad zou moeten adviseren, maar de noodzaak om haar inzet en input in de 
uitvoering van de indicatiestelling te implementeren. Hoe dit vorm krijgt hebt u in bijlage 2 van de 
betreffende stukken kunnen lezen. T.a.v. het beleid staan er veel veranderingen op stapel die vn. door 
de Rijksoverheid worden bepaald. Ook de gemeenteraadsverkiezing van volgende week kan daar 
mede invloed op hebben. 
 
De verankerde afspraken die er nu gemaakt zijn met Gemeente en GRR vragen om voortzetting. De 
GRR doet bij deze op alle politieke partijen het beroep om deze in stand te houden en te steunen. 
Wethouder v.d. Sluis heeft als portefeuillehouder van de Wmo binnen dit college, door het ingestelde 
onderzoek, en de aanbevelingen van het rapport in dialoog met de ambtelijke organisatie te laten 
plaatsvinden, nieuw vertrouwen en handvatten gegeven. Dat de GRR daardoor haar doelstelling en 
taak mag uitvoeren en tegelijkertijd de brug mag zijn tussen gemeente en burgers die tot de doelgroep 
van de GRR behoren.  Daar zijn we blij mee en dankbaar voor en we spreken hier het vertrouwen uit 
dat in de voorliggende tijd, dit steeds meer vorm mag krijgen  met steun van het gemeentebestuur in 
welke toekomstige coalitievorm dan ook.  
 

 


