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Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen leven, gehouden op 
donderdag 13 november 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 wethouder mevrouw T. Keuzenkamp. 
Met kennisgeving afwezig: de burgemeester mevrouw A. Attema en wethouder H. Dokter. 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Ingesproken wordt door mevrouw M. Renzen namens de Kledingbank (bijdrage bijgevoegd) over het 
onderwerp weesfietsen. 
Op diverse vragen uit de commissie laat mevrouw Renzen weten dat de Kledingbank fietsen om niet 
aan klanten geeft. Vanaf januari dit jaar doet zij al navraag bij de ambtelijke organisatie over dit 
onderwerp. Fietsen gaan ook naar een opkoper. Wat de opkoper verder met de fietsen doet is haar 
niet gemeld. Ook niet waar de gemeente de fietsen opslaat. Van wie de fietsen zijn, de gemeente of 
de politie is niet duidelijk. Zij doet de suggestie dat fietsen worden opgeknapt door het leerwerkbedrijf 
of het Maximacollege, voordat ze naar de Kledingbank gaan. De Kledingbank krijgt van particulieren al 
fietsen, maar de vraag is veel groter. Spreekster stelt zich voor dat de gemeente de fietsen opslaat en 
dat de Kledingbank dan gelegenheid krijgt daaruit een keus te maken. 
De voorzitter geeft aan dat het een onderwerp is dat niet geagendeerd is. Het is aan de 
commissieleden wat zij met de bijdrage doen. Wil een commissielid agendering, dan dient een 
gespreksnotitie te worden geschreven. 
 
3. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 2 oktober 2014 
Ten aanzien van de Lijst van toezeggingen wordt besloten: 
1. Sportpark Ridderkerk: wethouder Keuzenkamp geeft aan dat dit al in het college is behandeld en 
een stuk onderweg is naar de raad (griffier: betreft RIB Onderzoek verplaatsing KCR d.d. 22 oktober 
2014). 
3. Evaluatie schuldhulpverlening: voorstel ligt bij de griffie voor mogelijke agendering raad 11 
december a.s. 
4. RKC rapport Hulp nodig: kan in verband afwezigheid wethouder Dokter niets over worden gemeld. 
7. Sportnota/beweegvisie: wethouder Keuzenkamp geeft aan dat dit in december via de griffie naar de 
raad wordt gestuurd. De voorzitter geeft aan dat dat betekent dat de raad dit op z’n vroegst voor zijn 
vergadering van februari kan agenderen. 
8. Grondexploitaties: meerjarenplan wordt in een besloten commissievergadering behandeld. Is 
afgedaan. 
11. Schuldhulpverlening: commissie doet oproep dat raad recidivecijfer ontvangt voordat de raad het 
beleidskader Schuldhulpverlening behandelt. Wethouder Keuzenkamp neemt dit verzoek mee. 
15. MRDH: de raad is per mail geïnformeerd wat een triple helix organisatie is. Is afgedaan. 
16. Beleidskader Participatiewet: de raad heeft de gevraagde adviezen per mail ontvangen. Is 
afgedaan. 
17. Beleidskader Participatiewet: commissie doet oproep dat raad is geïnformeerd over hoe lang de 
afspraken met Drechtwerk duren, voordat de raad de Participatiewet behandelt (27 november). 
Wethouder Keuzenkamp neemt dit verzoek mee. 
18. Beleidskader Participatiewet: commissie doet oproep dat raad is geïnformeerd welk deel van het 
budget voor participatie beschikbaar is voor de WSW-plaatsen, voordat de raad de Participatiewet 
behandelt (27 november). Wethouder Keuzenkamp neemt dit verzoek mee. 
19. Beleidskader Participatiewet: commissie doet oproep dat raad is geïnformeerd over de effectiviteit 
van het gevoerde re-integratiebeleid tot nu toe voordat de raad de Participatiewet behandelt (27 
november). Wethouder Keuzenkamp neemt dit verzoek mee. 
20. Klachtenregeling 3 D: wethouder Keuzenkamp laat nog weten wat de streefdatum is om de 
vastgestelde klachtenregeling ter kennis te brengen aan de raad. 
 
4. Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen  
Aangezien de burgemeester verhinderd is, zal mevrouw A. Martels – Pronk, van de afdeling Back 
Office, eventuele vragen beantwoorden. Op gestelde vragen laat zij weten dat onder ‘derden’ o.a. zijn 
te verstaan de belastingdienst en deurwaarders. De verordening is zo ‘kaal’ mogelijk gehouden. Wat 
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daarin staat is echter wel bepalend ook voor de nadere kaders van het college. De late verstrekking 
van de modelverordening door de VNG en de vorming van de BAR-organisatie hebben ertoe geleid 
dat het voorstel pas nu wordt gedaan. De wet zelf is van 6 januari 2014. De raden van Barendrecht en 
Albrandswaard hebben hun verordening ook pas vastgesteld. Dit afgelopen jaar zijn de gegevens wel 
verstrekt in de geest van de nieuwe wet. 
 
Advies: ter debat. 
 
5. Bestuurlijke benoemingen MRDH 
De griffier verzoekt de fractievoorzitters hem vóór de raadsvergadering van 11 december a.s. de 
namen door te geven van de raadsleden die zullen worden voorgedragen om te worden benoemd in 
de diverse commissies van de Metropoolregio. 
 
Advies: ter vaststelling  
 
6. 2

e
 Tussenrapportage 2014 BAR-organisatie 

In haar toelichting geeft wethouder Keuzenkamp aan dat de rapportage laat zien dat er op financieel 
gebied geen grote verschuivingen zijn. De raad zal eind dit jaar nog een 3

e
 Tussenrapportage 

ontvangen met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over diverse begrotingswijzigingen 
voor de GR BAR-organisatie. 
 
Voor wat betreft de afgesproken bezuinigingen ligt de BAR-organisatie op koers. Afgesproken is dat 
deze zullen ingaan in 2015. Deze zijn ook onderdeel van de begroting 2015 van de GR BAR. 
 
De wethouder zegt toe de raad te zullen informeren over wat de post ‘Lasten voormalig personeel’ 
behelst. De Wmo en de Wwb zijn uit de aanbiedingsbrief gehaald, omdat dat niet de bedrijfsvoering 
van de BAR-organisatie betreft, maar het eigen gemeentelijk beleid. Over de gegevens rond de Wmo 
en de Wwb zal dit jaar nog een aparte raadsinformatiebrief verschijnen. De wethouder erkent dat een 
groot deel van de investeringen binnen de bedrijfsvoering (blz. 10) zal worden doorgeschoven naar 
het volgende jaar. Voordat fors op ICT zal worden geïnvesteerd, blijkt toch nog diepgaander 
onderzoek nodig te zijn. De wachttijden met of zonder afspraak (blz. 14) konden de afgelopen tijd voor 
Ridderkerk nog niet goed worden gemeten. Het heeft volgens de wethouder wel alle aandacht. Voor 
wat betreft het overzicht over de bezwaarschriften (blz. 16) verwijst zij naar de aparte 
raadsinformatiebrief die hierover is verschenen. Wat betreft de urentoerekening merkt de wethouder 
op dat ook uit de 3

e
 Tussenrapportage zal blijken dat de afwijkingen marginaal zijn. Zij geeft aan dat 

dit een complex te berekenen onderwerp is. De heer Van der Spoel merkt op dat de gegevens 
aantonen dat de BAR-organisatie niet die ‘urenfabriek’ is geworden, waar sommigen bang voor waren. 
 
Op vragen laat de wethouder weten dat de kosten voor de accountantscontrole niet van het 
raadsbudget voor de accountantscontrole zijn ‘afgehaald’. Zij geeft aan dat de wachttijd voor het 
callcenter naar onder de één minuut moet. Ten aanzien van de wachttijden is sprake van een dalende 
lijn, maar hoe korter deze wordt hoe lastiger het wordt deze nog verder te verkorten. Er zijn ook 
technische oplossingen nodig en daar wordt hard aan gewerkt. Het college vindt het halen van deze 
doelstelling erg belangrijk. De wethouder zegt toe inzicht te geven in wat aan personeel is ingehuurd 
voor de BAR-organisatie, resp. voor Barendracht, Albrandswaard en Ridderkerk. Mevrouw Van den 
Berg geeft aan dat dit altijd is gebeurd als sprake was van een vacature en dat er daarom geen extra 
kosten mee waren gemoeid. 
 
De gevolgen van de CAO kunnen niet binnen de begroting worden opgevangen. Met deze gevolgen is 
in de begroting geen rekening gehouden. In de Algemene uitkering is met de cao-ontwikkeling slechts 
ten dele rekening gehouden. Het college kan niet garanderen dat de loonkosten bij de BAR niet zullen 
stijgen. Zo kan geen rekening worden gehouden met extra taken die het rijk oplegt aan de gemeenten. 
Ook zonder de BAR, met een eigen organisatie, waren we daar tegenaan gelopen. Uit de rapportage 
blijkt dat medewerkers veel meer aan BAR-brede opdrachten werken dan bij de start van de BAR-
organisatie was ingeschat (blz. 21). De wethouder verzekert dat sprake blijft van de mogelijkheid dat 
Ridderkerk haar eigen beleid heeft. Verzet dit zich niet tegen het eigen beleid, dan zal voor een 
gezamenlijke aanpak worden gekozen omdat wat we samen doen goedkoper is. 
 
De commissie heeft kennis genomen van de 2

e
 Tussenrapportage. 
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7. Beleidsplan Wmo 2015 – 2018 en Verordening maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 
2015 

Wethouder Keuzenkamp geeft aan dat dit het laatste beleidsplan is voor de 3 Decentralisaties. 
Gebleken is dat de voorgestelde verordening een aanname bevat, die niet mogelijk is. Daarover is 
een raadsinformatiebrief verschenen met een voorgestelde wijziging op het beleidsplan en op de 
verordening. Tot haar spijt kon deze raadsinformatiebrief pas hedenmiddag verzonden worden. 
 
Voorgesteld wordt dat het college diverse kaders mag vaststellen. Ter discussie komt waarom het 
college voorstelt deze bevoegdheid bij hem te leggen. Volgens mevrouw Fräser heeft de regering juist 
aangegeven dat het de raad is die de kaders dient vast te stellen. Mevrouw Fräser geeft aan dat dit 
een principieel punt is. De aard van het raadsvoorstel is zodanig dat wijziging door amendering 
volgens mevrouw Fräser niet mogelijk is. De heer Van der Spoel merkt daarbij op dat het college veel 
beleidsregels mag vaststellen, echter ook over zaken waarover de raad een mening zou kunnen 
hebben. Er staat nu dat de vastgestelde beleidsregels ter kennis worden gebracht van de raad. 
Waarom niet ter instemming? 
Mevrouw Keuzenkamp laat weten dat deze opzet maximale flexibiliteit geeft en dat de beleidsregels 
veelal de uitvoering betreffen. De wethouder dringt er bij de commissie sterk op aan dat de raad in 
november wel een beslissing neemt. Zij wil tot een oplossing komen, waarbij de beleidsregels ook 
worden voorgelegd aan de commissie in januari. Een aantal beleidsregels zal het college echter vóór 
1 januari wel moeten vastleggen. Punt van discussie moet in januari zijn wat is voor het college en wat 
is voor de raad om te bepalen. Is het aan de raad, dan zal dit tot aanpassing van de verordening 
moeten leiden. De discussie in januari zal ook kunnen leiden tot aanpassing van de beleidsregels. 
Wat besloten is, zal worden gecommuniceerd met de inwoners. Afgesproken wordt dat vanuit de 
ambtelijke organisatie overlegd zal worden met de griffier om het raadsbesluit in deze geest aan te 
passen, waarna het wordt nagezonden aan de raad. De raad wordt dan ook inzicht gegeven wat in 
ieder geval vóór 1 januari besloten moet worden en voor het overige hoe de planning kan zijn. 
 
Op de diverse gestelde vragen laat wethouder Keuzenkamp het volgende weten. 
 
De in artikel 8 van de verordening genoemde vrijwilligers kunnen allerlei vrijwilligers zijn. Vrijwilligers 
kunnen zich echter ook spontaan melden voor een vrijwillige activiteit. In de nadere regels kan het 
college aangeven hoe hiermee moet worden omgegaan als het de verklaring omtrent gedrag betreft. 
Het college heeft er aandacht voor dat aan het verkrijgen van zo’n verklaring kosten zijn verbonden. 
De eis van een verklaring zal niet gelden voor de vrijwilligers die zich melden op BAR-Dichtbij. Op de 
handhaving van de in de verordening gestelde kwaliteitseisen ziet het college toe o.a. door periodieke 
overleggen te voeren (zie artikel 8.3). Periodiek is om de zes weken. Als suggestie voor een jaarlijkse 
waardering voor mantelzorgers (artikel 11) noemt de heer Stolk een mantelzorgcafé. Een vorm van 
een permanente waardering vindt de wethouder een leuke suggestie.  
 
Onder het in artikel 3 genoemde ‘onderzoek’ (verwijzing naar artikel 5) dient te worden verstaan het 
gevoerde gesprek. De gemeente stelt na 1 januari vast wie een vorm van dagbesteding krijgt. De 
wethouder kan niet aangeven wanneer de uitwerking van het uitvoeringsplan voor vervoer naar 
dagbesteding gereed is. De wethouder zegt toe dat de raad een tijdpad zal ontvangen voor de 
uitvoeringsrichtlijnen die het college zal vaststellen. 
 
De wethouder laat weten van plan te zijn nog naar de commissie te komen met de vraag hoe de 3 
Decentralisaties gemonitord moeten worden. Het college denkt dat een zelfredzaamheidsmatrix, een 
tevredenheidsonderzoek en de rapportages van zorgaanbieders van de monitor in ieder geval een 
onderdeel zullen vormen. Het college is voornemens elk kwartaal een rapportage naar de raad toe te 
sturen. 
 
De wethouder geeft aan dat er rond de 3 Decentralisaties drie grote overkoepelende onderwerpen zijn 
die nog verder uitgewerkt moeten worden. Dat zijn de borging van de privacy, de monitoring en de 
klachtenregeling. Op deze punten is er nog geen volledige duidelijkheid. Ten aanzien van vervoer van 
en naar de dagbesteding, bevestigt de wethouder dat de gemeente de kosten voor haar rekening 
neemt van vervoer naar het dichtstbijzijnde passend aanbod.  Wordt gekozen voor een verder 
weggelegen locatie dan zijn de extra vervoerskosten voor eigen rekening. 
 
Het in het raadsvoorstel onder 1.4 genoemde ‘lokale netwerk’ moet ‘sociale netwerk’ zijn. Ten aanzien 
van de in de raadsinformatiebrief genoemde aanvullende vergoeding voor onderhoud en verzekering 
(6.3) noemt de wethouder als voorbeeld de situatie waarbij iemand een traplift heeft. De wethouder 
zegt toe dat de raad het Protocol gebruikelijke zorg zal ontvangen. De raad zal het beleid kunnen 
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bijsturen als de uitslag van de monitoring daartoe aanleiding geeft. De monitor zal sturingsindicatoren 
moeten bevatten. Ten aanzien van de uitvoering zal het college de eerst verantwoordelijke zijn om 
bijsturing te geven. Het kan blijken dat er zich onverwachte en bijzondere situaties voordoen. In het 
kader van de actieve informatieplicht is het dan aan het college om de raad te informeren, aldus de 
wethouder. De wethouder zegt toe dat de raad in de 1

e
 helft van 2015 een stuk kan verwachten over 

vrijwilligersbeleid. 
 
Voor situaties waarin snel moet worden gehandeld, liggen er instructies klaar voor de medewerkers. 
De inspanningen zijn er op gericht dat burgers met hun vragen en klachten zo snel mogelijk met de 
gemeente in contact kunnen komen. In de beschikking (blz. 34) moet de gemeente het te verstrekken 
maatwerk omschrijven.  De wethouder zegt toe via de griffie te laten weten wanneer de raad de door 
het college vast te stellen klachtenregeling tegemoet kan zien. 
 
Kort wordt gesproken over vrijwilligers binnen en voor de wijk en de rol die de gemeente daarin (nog) 
heeft. Naar de mening van de wethouder trekt de gemeente zich terug op haar eigen terrein. Dat 
betekent ook dat de gemeente vrijwilligers de ruimte moet laten. De gemeente kan niet verplichten tot 
vrijwilligerswerk. Als niemand dat werk in een wijk oppakt, is dat volgens haar een gegeven. De 
wethouder wil graag met de commissie hierover nog een keer in gesprek gaan, om te bespreken waar 
de gemeente in dit kader wel van is en waar niet van.  
Voor een goede monitoring is het van belang dat de rapportagesystemen van de partners informatie 
genereren die de gemeente voor haar rapportage nodig heeft. Dat vergt veel aanpassingen. 
De wethouder erkent dat als iemands situatie duidelijk structureel stabiel is, er niet telkens een 
gesprek nodig zal zijn om een PGB te kunnen behouden. 
 
Advies: ter debat 
 
8. Mededeling college ontwikkelingen drie decentralisaties 
Er zijn geen mededelingen. Aangezien we na 1 januari a.s. een nieuwe situatie krijgen, beslist de 
commissie dit agendapunt nog steeds op de agenda te zetten. 
 
9. Mededelingen college 
Geen 
 
10. Rondvraag leden 
Geen 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering rond 22.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 december 2014,  
de griffier,     de voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 

Bijgewerkt t/m 2 oktober 2014 
 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 3-12-13 
19-6-14 
4-9-14 
2-10-14 
13-11-14 
 

Sportpark R’kerk Informatie is naar de raad gestuurd. 
 

Keuzen- 
kamp 
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

2. 19-6-14 
2-10-14 

Evaluatie 
schuldhulpverle- 
ning 
 

22 augustus zijn raadsleden 
geïnformeerd dat RIB op de website 
staat. 
 

Dokter Wordt 
betrokken bij 
behandeling 
van 
beleidskader 
in raad 11 
december 
 

3. 19-6-14 
4-9-14 

RKC rapport 
Hulp nodig 
 

Bij de uitvoering van de door het college 
overgenomen aanbevelingen zal het 
Wmo burgerplatform worden betrokken. 
Wethouder heeft nog geen reactie van 
platform ontvangen. Hij zal trachten met 
platform in gesprek te komen en zal in 
volgende vergadering laten weten of dat 
gelukt is. 
 

Dokter Streefdatum  

4. 19-6-14 Drank- en 
horeca-
verordening 2014 
 

Beleid wordt na één jaar geëvalueerd. Attema Juli 2015 

5. 26-6-14 Sportnota/ 
Beweegnota 

Wordt eind dit jaar aan de raad 
aangeboden. 

Keuzen 
kamp  
 

Raad februari 
 

6. 26-6-14 Formatie  
management  
BAR-organisatie 

Zoveel als beschikbaar zal informatie, 
zoals deze was bij de start, hierover 
worden meegedeeld. 
 

Dokter Vóór 1 jan 
2015 

9. 4-9-14 Regionaal 
Beleidsplan 
 

Het lokale plan zal aan de 
commissie/raad worden voorgelegd voor 
bespreking. 
 

Attema Vóór 1 jan 
2015 

10. 4-9-14 
2-10-14 

Schuldhulp- 
verlening 
 

De raad krijgt het recidivecijfer te weten. Dokter Vóór 1 jan 
2015. Cie 
heeft verzocht 
vóór 
raadsbehan-
deling  
 

11. 4-9-14 
2-10-14 

Schuldhulp- 
Verlening 
 

De raad krijgt te weten het totaal aantal 
schuldaanvragen dat bij de regisseur 
schuldhulpverlening is ingediend. 
 

Dokter Vóór 1 jan 
2015. Cie 
heeft verzocht 
vóór raadsbe-
handeling 22 
jan 
 

13. 4-9-14 
2-10-14 

Huishoudelijke 
Hulp 
 

De evaluatie van de herindicatie wordt ter 
kennis gebracht van de raad. 

Keuzen- 
kamp 

Vóór 1 maart 
2015 

14. 2-10-14 Beleidskader 
Participatiewet 
 

Voor hoelang gelden de indertijd 
gemaakte afspraken met Drechtwerk 

Dokter Cie heeft 
verzocht vóór 
raadsbehan-
deling 11 dec 
 

15. 2-10-14 Beleidskader 
Participatiewet 
 

De raad wordt geïnformeerd welk deel 
van het budget voor participatie 
beschikbaar is voor de WSW-plaatsen. 
 

Dokter Cie heeft 
verzocht vóór 
raadsbehan-
deling 11 dec 
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

16. 2-10-14 Beleidskader 
Participatiewet 
 

Raad wordt geïnformeerd over de 
effectiviteit van gevoerde re-
integratiebeleid tot nu toe. 
 

Dokter Cie heeft 
verzocht vóór 
raadsbehan-
deling 11 dec 
 

17. 2-10-14 
13-11-14 

Klachtenregeling 
3D 

De dit jaar door het college vast te stellen 
klachtenregeling zal ter kennis worden 
gebracht aan de raad.  
 

Keuzen- 
kamp 

Wethouder 
laat 
streefdatum 
nog weten 
aan de griffier 
 

18. 13-11-14 Tussenrappor- 
tage BAR 

Uitleg  wat post ‘Lasten voormalig 
personeel’ behelst 

Keuzen- 
Kamp 
 

 

19. 13-11-14 Tussenrappor- 
tage BAR 

De raad krijgt inzicht in inhuur personeel 
voor BAR-organisatie, resp. de 
afzonderlijke BAR-gemeenten. 
 

Keuzen- 
kamp 

 

20. 13-11-14 Wmo beleidsplan 
en verordeningen 
 

1. Beleidsregels komen in commissie 
januari aan de orde. 
2. Raad ontvangt overzicht over welke 
beleidsregels het college in dec moet 
beslissen en welke later (met planning) 
3. De raad ontvangt tijdpad over door 
college vast te stellen 
uitvoeringsrichtlijnen 
4. Met de commissie zal nog gesproken 
worden over de vorm van monitoring. 
5. De raad ontvangt het Protocol ge- 
bruikelijke zorg 
6. In de eerste helft van 2015 ontvangt 
de raad een stuk over vrijwilligersbeleid 
 

Keuzen- 
kamp 

 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
1. Blijvende 

afspraak 
Bijtincidenten De raad ontvangt jaarlijks een 

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

Attema Cie juni 2015 

2. 19-6-14 
2-10-14 

RIB beëindiging 
Pilot Samen  
Werken 

Agenderen volgende commissie als mw. 
Ripmeester gespreksnotitie heeft overge- 
legd. 
 

Ripmees- 
ter/griffier 

Vóór 1 dec 
2014 

3. 26-6-14 Tussenrappor- 
tages BAR 

Worden voortaan standaard 
geagendeerd voor de commissie Samen 
leven 
 

Griffier 2 x per jaar, 
juni en nov 

 

 
Inspreekbijdrage van mevrouw M. Renzen, namens De Kledingbank, in de commissie Samen 
leven d.d. 13 november 2014 

 
Geachte Raadslieden, college en andere aanwezigen, 
 
Sinds oktober 2013 zijn wij gestart met de Kledingbank Ridderkerk. Onze voornaamste taak is het 
voorzien van kleding aan inwoners van Ridderkerk met een zeer laag inkomen.  Daarnaast proberen 
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we deze mensen ook te helpen met bijvoorbeeld tweedehands fietsen. Doordat mensen bij ons 
laagdrempelig binnen komen hebben we een goed inzicht tegen welke problemen deze mensen 
aanlopen. Hierdoor zien we vaak dat het bijna onmogelijk is om geld opzij te zetten voor goederen 
zoals een fiets. Een tweedehands fiets kost al gauw bij een kringloopwinkel 90 euro. En een fiets is 
voor volwassenen binnen deze minimagroep maar ook voor de wat oudere kinderen noodzakelijk om 
de afstand naar bijvoorbeeld school te overbruggen. Af en toe krijgen we via particulieren fietsen 
binnen maar dit is helaas niet voldoende. Door te gaan nadenken over een andere oplossing ben ik 
gaan zoeken binnen de gemeente naar de bestemming van fietsen die op straat gevonden worden. 
Na veel speurwerk ben ik via Wim Lems (hoofd Politie) in contact gekomen met de heer Engels (hoofd 
afd. Toezicht en Handhaving). 
Dhr. Engels vertelde me dat door de afdeling Toezicht en Handhaving binnen de gemeente 
Ridderkerk ongeveer 80 fietsen per jaar van straat gehaald worden. Dit zijn de zogenaamde 
weesfietsen. Op dit moment worden deze fietsen 3 maanden opgeslagen en daarna vernietigd indien 
de eigenaar niet komt opdagen. Dit gaat via een opkoper. Wie de opkopende partij is blijkt niet uit een 
brief die ik van Dhr. Engels toegestuurd kreeg.  Bij fietsen in de duurdere prijsklasse is de wachttijd 
iets langer. Wat er daarna met deze fietsen gebeurt, is mij onduidelijk gebleven. Dhr. Engels vertelde 
me telefonisch dat deze fietsen een sticker krijgen met het verzoek of de eigenaar de fiets weg wil 
halen. Gebeurt dit niet dan blijft de fiets daar staan en roest weg of de politie haalt het weg. Een 
vreemde zaak die misbruik in de hand werkt door gebrek aan inzicht en controle. 
U begrijpt dat deze weesfietsen zeer bruikbaar zijn voor onze doelgroep. Op dit moment hebben we 
51 verzoeken uitstaan van gezinnen die geen middelen hebben om een fiets te kopen. Het betreft 20 
kinderfietsen en 31 volwassen fietsen. Omdat de gemeente Ridderkerk armoedebestrijding belangrijk 
vindt verzoeken wij u deze fietsen ter beschikking te stellen aan de Kledingbank Ridderkerk. Door de 
fietsen bijvoorbeeld op te laten knappen binnen het leer/werkbedrijf kunnen ze op een goede manier 
hergebruikt worden. 
Wij hopen dat  het college en de gemeenteraad  dit plan positief steunt zodat wij de mensen die 
moeten rondkomen van een laag inkomen hiermee kunnen helpen. 
Dank u wel voor uw aandacht. 
 

 
 


