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Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 22 mei 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 deze nieuw samengestelde commissie. Zij 
dankt de leden voor het in haar als voorzitter gestelde vertrouwen en dankt de vorige voorzitter, 
mevrouw Ripmeester, voor de voorgaande schitterende acht jaren voorzitterschap. 
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. Aanbesteding en WSW wordt als afgedaan beschouwd. Wethouder Dokter zegt toe de informatie 

waarmee op deze toezegging was gereageerd, nog een keer te doen toekomen. 
2. Sportpark Ridderkerk. Portefeuillehouder is wethouder Keuzenkamp. Zij zegt toe in de volgende 

commissievergadering de stand van zaken te zullen aangeven. 
3. Toezicht provincie op begroting. Informatie is vóór de raadsvergadering verstrekt. Is afgedaan. 

 
Ten aanzien van de Lijst van actiepunten wordt besloten: 
1. Bijtincidenten. Er zal een raadsinformatiebrief worden uitgebracht die voor de commissie van 19 juni 

op de agenda kan worden geplaatst. 
2. Omvorming gemeentewerf. Staat voor deze vergadering geagendeerd. Is afgedaan. 
 
4. Eventuele mededelingen rond de BAR-samenwerking 
Mevrouw Attema deelt mee dat er weinig mee te delen is. Nog niet alle colleges zijn in de drie BAR-
gemeenten gevormd. De volgende vergadering van het algemeen bestuur is volgende week. De 
organisatie is vanaf 1 januari jl. van start gegaan en gaande weg is ze op weg. 
 
5. Zienswijze op de conceptbegroting 2015 Stadsregio 
Aangezien de commissie nieuw van samenstelling is, geeft de voorzitter uitleg over de afspraken rond 
de woorden ‘ter vaststelling’ en ‘ter debat’.  
 
Mevrouw Attema geeft aan dat de Stadsregio zich in staat van liquidatie bevindt hoewel de 
behandeling van het wetsvoorstel rond de afschaffing van de WGR+regio’s door de Tweede Kamer is 
uitgesteld. Voor ligt een beleidsarme begroting. De begroting geeft het college geen reden tot het 
maken van opmerkingen. 
 
De taakhouders mevrouw Ripmeester en de heer Van der Spoel hebben eerder per mail aan de 
commissieleden laten weten dat het gaat om een beleidsarme begroting en zij over de 
ontwerpbegroting geen opmerkingen hebben. 
 
Op vragen van de heer Meij geeft mevrouw Attema aan dat het volgens haar nog steeds de inzet is 
dat de WGR+regio’s met ingang van 1 januari 2015 zullen worden opgeheven. Zij is ook van mening 
dat dit van het parlement een forse inspanning vraagt om dit te halen. Tot de opheffing zal de 
Stadsregio echter gewoon blijven bestaan. Ten aanzien van de Metropoolregio merkt zij op dat de 
raad van Ridderkerk het standpunt heeft ingenomen niet eerder aan een andere gemeenschappelijke 
regeling te zullen deelnemen dan op het moment dat de Stadsregio is opgeheven. 
 
Wat de heer Van der Duijn Schouten betreft, zou in de reactie aan het dagelijks bestuur mogen 
worden opgenomen het verzoek om nog eens kritisch te kijken naar de reservepositie bij liquidatie en 
naar het moment waarop middelen vrijvallen voor de deelnemende gemeenten. De meerderheid van 
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de commissie heeft geen behoefte aan opname van deze opmerking. De commissie zal dit daarom 
niet aan de raad adviseren.  
 
Met verwijzing naar blz. 44 in de begroting, vraagt de heer Van der Duijn Schouten wat er in 2014 
gebeurt met de 3,2 mln. voor Jeugdzorg. Mevrouw Attema zegt toe dat hier vóór de raadsvergadering 
schriftelijk op zal worden gereageerd. 
 
Advies: ter vaststelling 
 
6. Zienswijze op de conceptbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie 
De opstelling van het concept is ambtelijk en bestuurlijk vooraf afgestemd. Mevrouw Attema geeft aan 
dat het concept het college geen aanleiding geeft tot een reactie. 
 
Het concept geeft de taakhouders mevrouw Parren, de heren Romeijn, Van Nes en Franzen geen 
reden tot het maken van opmerkingen. 
 
Op vragen van de heer Van der Spoel laat de heer H. Klaucke, één van de drie directeuren van de 
BAR-organisatie, weten dat bij aanvang van zo’n grote organisatieverandering er altijd onzekerheid is 
bij personeelsleden. In de loop der tijd gaan mensen zich toch thuis voelen. In de woorden van de 
vragensteller is de stoomboot aan het varen, maar nog niet op volle kracht. 
 
De heer Klaucke merkt op dat de 6,2 mln. een dekkingsreserve is. Hij erkent dat dit een juistere term 
is dan het gebruikte woord ‘spaarpotje’. In de beginperiode zullen er wat financiële schommelingen 
zijn, maar op termijn is er financieel evenwicht. 
 
Het is juist dat het in Barendrecht en in Ridderkerk ingestelde Bureau bestuursondersteuning en het in 
Albrandswaard werkende Regieteam een gelijke functie hebben. 
 
Advies; ter vaststelling 
  
7. Startnotitie Toekomstvisie Detailhandel 
Wethouder Dokter licht toe dat thans al informatie wordt ingewonnen bij de ondernemers. Ook zijn er 
gesprekken gevoerd met eigenaren van panden. De planning zoals in de startnotitie opgenomen, 
wordt naar verwachting gehaald. De toekomstvisie kan naar verwachting ter besluitvorming na de 
zomervakantie aan de raad worden voorgelegd. 
 
De heer Meij doet enkele suggesties om bij de toekomstvisie te betrekken c.q. daarin op te nemen. Hij 
verzoekt ook het nog te ontwikkelen gebied aan het Koningsplein mee te nemen. Hij geeft mee een 
concept te ontwikkelen en noemt daarbij het concept ‘beleving’. Activiteiten die aansluiten op dat 
concept zouden georganiseerd kunnen worden. Ook vraagt hij aandacht voor de bestuurders die 
Ridderkerk passeren. Langs de A15 en A16 zouden bijvoorbeeld grote reclame-uitingen geplaatst 
kunnen worden. 
 
De heer Van der Spoel geeft aan dat breder gekeken en onderzocht moet worden dan alleen naar 
internet-aankopen als oorzaak van de ontstane problemen. Hij bepleit dat ook contact wordt gezocht 
met de niet-georganiseerde winkeliers. De wethouder bevestigt dat dit gebeurt. 
 
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van mevrouw Ripmeester laat de wethouder weten dat 
uit de contacten met de ondernemers niet blijkt dat vergunningverlening en handhaving mede oorzaak 
zijn van de problemen. Mevrouw Ripmeester vraagt hier toch aandacht voor. De wethouder laat weten 
dat het college vooraf niets uitsluit. Ondernemers kunnen meedelen wat ze willen, ook ten aanzien 
van de winkeltijden. De reacties zal het college ook aan de raad voorleggen, samen met het 
uiteindelijke voorstel van het college. Het op één lijn brengen van winkeliersverenigingen acht de 
wethouder een taak van de verenigingen zelf. Wel probeert de gemeente gezamenlijke acties vanuit 
de verenigingen te ondersteunen. Evenementen zullen geen deel uitmaken van de visie. Het beleid 
hieromtrent is vastgelegd in de vastgestelde Evenementennota. Daarin is opgenomen dat de 
gemeente geen evenementen organiseert, hooguit faciliteert. Als de gemeente daadwerkelijk iets zou 
doen aan hoge verhuurprijzen van winkels, dan zou zij over moeten gaan tot subsidiering. Daartoe zal 
het college geen voorstel doen. 
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Ten aanzien van een opmerking van mevrouw Van Nes geeft de wethouder aan dat uit de informatie 
van ondernemers niet blijkt dat de parkeertarieven in de parkeergarages een rol spelen bij de ontstane 
problematiek. 
 
In reactie op mevrouw De Deugd laat de wethouder weten het ook van groot belang te vinden 
informatie bij de consument op te halen. Participatieplatforms, Sport en Welzijn en ook winkelend 
publiek zullen worden bevraagd. Met de branche organisatie retail zijn contacten. Het te ontwikkelen 
beleid wordt niet afgestemd met de andere twee BAR-gemeenten. Er vindt wel gedachtenuitwisseling 
plaats. Wel wordt met elkaar gesproken als er sprake is van nieuwbouw op dit gebied. De heer Meij 
plaatst hierbij de waarschuwing dat de BAR een werkgeversorganisatie is en dat Ridderkerk nog 
steeds een zelfstandige gemeente is. Als raad moeten we oppassen dat bij de buitenwacht geen 
ander beeld ontstaat. 
 
Op een vraag van de heer Van Nes laat de wethouder weten dat bij de visie ook de in de gemeente 
verspreide winkelstrips worden betrokken. Er worden al gesprekken gevoerd met eigenaren van deze 
winkelstrips.  
 
Op een vraag van mevrouw De Wolff laat de wethouder weten dat er voldoende personele formatie is 
voor de voorbereiding en opstelling van de visie.  
Daarvoor is geen extra budget nodig. Voor de komende vijf maanden is de personele capaciteit dan 
wel besteed. Dat laat onverlet dat mogelijke acties voorvloeiende uit de vastgestelde visie wel geld 
kunnen gaan kosten. De raad krijgt daarvoor dan een voorstel. 
 
Op voorstel van mevrouw Van Nes zal worden bezien of ook het precariobeleid invloed heeft. 
 
De heer Westbroek vraagt of er ook aan gedacht is dat afgestudeerde jongeren mogelijk in een 
leegstaande winkel wat zouden willen, al dan niet in samenwerking met de school. De wethouder kent 
dergelijke initiatieven vanuit het land, maar merkt nadrukkelijk op dat de gemeente geen eigenaar is 
van winkelpanden. 
 
Advies: ter vaststelling 
 
8. Herbenoeming leden raad van toezicht OZHW 
 
Advies: ter vaststelling 
 
9.  Raadsinformatiebrief college, d.d. 4 februari 2014, over de omvorming van de gemeentewerf 
tot leer-/werkbedrijf 
In zijn toelichting verwijst de heer Van der Spoel naar zijn gespreksnotitie. Wethouder Dokter erkent 
dat in de betreffende raadsinformatiebrief diverse achtergrondinformatie niet was opgenomen. Deze 
was op dat moment ook nog niet bekend. Punt was dat tijdig een subsidieaanvraag voor ESF-gelden 
verzonden moest worden. Informatie in de aanvraag was niet veel meer dan in de raadsinformatiebrief 
is opgenomen. 
 De subsidie is inmiddels toegezegd. De gemeente is nu druk bezig met alle partners, zoals ook de 
heer Van der Spoel deze in zijn gespreksnotitie noemt, te overleggen om te kijken wat er met elkaar 
van gemaakt kan worden. Ook de gemeentewerven van Albrandswaard en van Barendrecht worden 
erbij betrokken. Gekeken wordt of het als BAR-gemeenten zin heeft een eigen leer- werkbedrijf op te 
starten. Zodra met de organisaties gesproken is, komt het college met het totale verhaal en een plan 
naar de raad toe. Het kan ook blijken dat het niet haalbaar is. 

 
Het verbaast de heer Van der Spoel dat begonnen wordt met een project waarvan de financiële 
onderbouwing ontbreekt en waarvan niet bekend is of het door partners wordt gesteund. Dat plaatst 
de onlangs opgezegde pilot met Sport en Welzijn in een vreemd daglicht. Wat loopt wordt beëindigd 
en wat onbekend is, wordt gestart. 
 
De wethouder geeft aan dat bedrijven, het onderwijs en de gemeente het samen moeten doen. Het is 
niet zo dat de gemeente de exploitatie voor haar rekening gaat nemen. De gemeentewerf is een 
voorbeeld van een locatie waar een leer- werkbedrijf gevestigd zou kunnen worden. Ten aanzien van 
de pilot met SenW merkt de wethouder op dat het ook het doel was dat dit tijdelijk zou zijn. Vooraf was 
dat ook zo besproken. Het verbaast de heer Van der Spoel dat een pilot wordt begonnen waarvan je 
weet dat deze toch niet doorgezet wordt. Mocht het project rond het leer- werkbedrijf niet doorgaan, 
dan zal de gemeente geen beroep doen op de ESF-gelden. 
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De heer Meij is van mening dat het niet zo moet zijn dat de overheid leer- werkbedrijven subsidieert. 
Hij vraagt zich af of een locatie daarvoor niet bij bestaande bedrijven zelf gemaakt moet worden. Van 
belang is dat er inzicht is in de kosten en dat het bedrijfsleven zelf beslist of zij dit willen opzetten. De 
wethouder laat weten dat het doel niet is een invulling te geven voor de gemeentewerf, maar het 
opzetten van een leer- werkbedrijf. 
 
Naar aanleiding van vragen van mevrouw Ripmeester laat de wethouder weten dat de subsidie 
inderdaad gekoppeld is aan de jeugd van 16 tot 27 jaar. De wethouder zegt toe een overzicht van de 
jeugdwerkloosheid in Ridderkerk te zullen verstrekken.  
 
10. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 
Mevrouw Keuzenkamp geeft aan dat een Nieuwsbrief wordt opgesteld en binnenkort naar de raad 
wordt gestuurd. 
De griffier wijst op de eerstvolgende commissiebijeenkomst Samen leven d.d. 5  juni a.s. over de 
jeugdzorg.  
 
11. Mededelingen college 
Geen overige mededelingen. 
 
12. Rondvraag 
De voorzitter geeft uitleg over de status van de categorieën op de agenda onder de kop ‘Ter 
kennisneming’. 
 
Op verzoek van de heer Van der Spoel zal de Raadsinformatiebrief, d.d. 21 maart 2014, inzake 
veiligheidsonderzoek vaarwegsplitsing rivieren Nieuwe Maas, Lek en Noord voor een volgende keer 
worden geagendeerd. De heer Van der Spoel zal een gespreksnotitie inleveren. 
 
Met kennisname van de brief van het college, d.d. 4 april 2014, is motie 2010-39 inzake de 
Daadwerkelijk in de buurt dag afgedaan. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng in deze commissie gedurende deze raadsperiode 
en sluit de vergadering rond 21.40 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 juni 2014,  
de griffier,     de voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 

Bijgewerkt t/m 22 mei 2014 
 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 3-12-13 Sportpark R’kerk Terugkoppeling overleg drie verenigingen 
in Stichting sporthal Reyerpark 
 

Keuzen- 
kamp 

Mededelingen 
cie 19 juni 
2014 
  

2. 22-5-14 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. 

Dokter  
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

 

3. 22-5-14 Begroting 2015 
Stadsregio 

Berichten wat in 2014 met bedrag 3,2 
mln. voor jeugdzorg gebeurt. 
 

Attema Vóór raad 27 
mei 2014 
 

4. 22-5-14 RIB leer- 
werkbedrijf  

Inzicht stand van zaken 
jeugdwerkloosheid in Ridderkerk 
 

Dokter  

 
 

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 Cie 19 juni 
2014 

 

 

 

 

 

 


