
 1 

Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen leven, gehouden op 
donderdag 8 januari 2015 in het gemeentehuis 
 
Aanwezig:  
Mevrouw C. van Vliet (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier). 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Aanwezige burgerleden: mevrouw M. van der Schoor, de heren A. van Nes, J. Stip, C. Stolk, J. Visser, 
L. Westbroek en E. van Wolde. 
Van de zijde van het college: de burgemeester mevrouw A. Attema, de wethouders mevrouw  
T. Keuzenkamp en de heer H. Dokter. 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Zij memoreert aan de die avond gehouden 
bijeenkomst op het Koningsplein, die gehouden is als protest na de aanslag in Parijs. Zij benadrukt het 
belang dat wij deze avond in volle vrijheid het woord met elkaar kunnen voeren. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Geen aanmeldingen. 
 
3. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 2 december 2014 
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. 
Ten aanzien van de Lijst van toezeggingen wordt besloten: 
1. Evaluatie schuldhulpverlening. Raadsinformatiebrief is gevoegd bij het agendapunt Beleidskader 
schuldhulpverlening dat vanavond aan de orde is. Is afgedaan. 
2. RKC rapport Hulp nodig. Wethouder Dokter laat weten dat van het Burgerplatform de reactie is 
ontvangen dat zij daar niet over gaan. Is afgedaan. 
4. Sportnota/Beweegnota, is door de griffie ontvangen. Wordt voor februari geagendeerd. Is afgedaan. 
5. Regionaal Beleidsplan. Lokaal plan is het Actieprogramma Veiligheid en is voor deze vergadering 
geagendeerd. Is afgedaan.  
6. en 7. Schuldhulpverlening. Informatie verstrekt bij mail 7 januari en is daarmee afgedaan. 
9. Klachtenregeling 3D. Wordt in week 2 naar de raadsleden gemaild. 
10. Wmo beleidsplan en verordeningen. Wordt besproken bij agendapunt 9 (Wordt agendapunt voor 
de commissie van 5 februari a.s. en is daarmee afgedaan). 
11. Verordeningen Participatiewet. Afgedaan per mail van 11 december. 
12. Belastingverordeningen 2015. Afgedaan per mail van 11 december. 
13. Slotwijziging. Afgedaan per mail van 11 december. 
 
Ten aanzien van de actiepunten: 
2. RIB Pilot Samen Werken. Nu de raad hierover verder is geïnformeerd bij Raadsinformatiebrief 
Leerwerkbedrijf en Werkgeversservicepunt, d.d. 11 december 2014, verzoekt mevrouw Ripmeester 
om agendering van deze RIB. Zij zal hiervoor een gespreksnotitie schrijven. 
  
4. Verslag Oud & Nieuwviering (mondeling; informatie-uitwisseling; meningsvorming) 
Volgens de burgemeester is er geen sprake geweest van een rustige jaarwisseling, maar was het in 
vergelijking met gebeurtenissen in het land te overzien. Het meest bijzondere was de brand in de kerk 
van de Volle Evangelie Gemeente en in een auto. Beide branden zijn nog in onderzoek. Van alle 
wijken, was het in Slikkerveer het meest onrustig. Zij dankt de inzet van vele professionals en ook 
buurtpreventie. De politie heeft haar laten weten dat de houding richting hulpverleners in Ridderkerk 
opvallend goed was. Alle drie de gemeentelijke toezichthouders zijn die dag ingezet op straat. 
Als een persoon steeds zwaar vuurwerk aansteekt, kan men die melden bij de politie. In publicaties 
volgend jaar zal hier aandacht aan worden besteed. 
Alleen al vanwege de beschikbare inzet en de noodzaak tot handhaving ziet de burgemeester geen 
mogelijkheid het aantal aangewezen vuurwerkvrije gebieden uit te breiden. 
Nog niet bekend is wat het schadebedrag is aan gemeentelijke eigendommen. Als dit bekend is, wordt 
de raad op de hoogte gesteld. Altijd wordt geprobeerd de daders te achterhalen en de schade te 
verhalen. 
 
5. Actieplan Veiligheid 2015 (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad) 
De burgemeester stelt voor de heren Bas de Ruiter, Jan Faas en mevrouw Lianne Verheul van de 
politie. De heer De Ruiter is de chef van het basisteam Oude Maas (Ridderkerk, Barendrecht, 
Albrandswaard, Hoogvliet en Pernis). Hij meldt opgegroeid te zijn in Slikkerveer. 
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In haar toelichting geeft de burgemeester aan dat  het beleidsplan is verlopen, maar dat de Nationale 
Politie dit jaar haar verdere invulling krijgt. Voor het jaar 2015 is daarom gekozen een lokaal actieplan 
op te stellen. Daarbij is gebruik gemaakt van de gegevens uit de gebiedsscan. Dit instrument is zich 
aan het ontwikkelen en wordt voor een belangrijk deel ingevuld door de ervaringen van de 
wijkagenten. De plaatselijke activiteiten liggen met name op het terrein van de preventie. 
In 2015 zal het nieuwe beleidsplan 2016-2019 worden opgesteld. 
 
De heer De Ruiter licht toe dat het doel van de scan is de opvallende zaken voor dit gebied te laten 
zien. Mensenhandel is in dit gebied niet een opvallende zaak. Er is echter wel aandacht voor. 
Ridderkerk blijft negen wijkagenten houden. 
De burgemeester bevestigt dat de veiligheid voor ouderen meer aandacht vraagt nu verwacht wordt 
dat zij ook langer thuis blijven wonen. Er zullen informatiebijeenkomsten voor hen worden 
georganiseerd en daarnaast is er overleg over dit onderwerp met Karaat. Mevrouw Ripmeester geeft 
aan over dit thema nog een keer verder te willen spreken. 
 
De burgemeester geeft aan dat de te maken verdere concrete afspraken de uitvoering betreffen 
binnen de kaders die de raad heeft bepaald. Zij vindt een monitoring per kwartaal eigenlijk best vaak. 
Zij erkent dat deze SMART-er kan, maar zij ziet 2015 als overgangsjaar. De heer Van der Duijn 
Schouten dringt er op aan dat doelstellingen voor de komende jaren smarter worden geformuleerd. 
 
Geweldsmisdrijven horen tot de zogenaamde ‘high impact crimes’. De bestrijding heeft topprioriteit en 
deze is neergelegd in het Regionaal beleidsplan. Het is niet zo dat dat nogmaals herhaald wordt in het 
lokale plan. De heer Van Nes geeft aan dat de diverse cijfers nogal fluctueren en deze hem niet zo 
veel zeggen.  
 
Opsporing en rechercheren behoren tot het basiswerk van de politie, maar valt onder 
verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. Ter bestrijding van diefstal uit auto’s worden 
lokauto’s ingezet. 
 
De burgemeester bevestigt dat aanpak jeugdoverlast een prioriteit is, ook regionaal. In 2014 is minder 
jeugdoverlast ervaren dan in vorige jaren. Zij doet altijd het pleidooi dat ook jongeren recht hebben op 
de buitenruimte en dat het gebruik daarvan ook veilig moet kunnen. Maar daarbij dienen ook jongeren 
zich aan regels te houden en behoren anderen geen overlast te ondervinden. Bijvoorbeeld ouderen 
zullen ook tolerantie moeten kunnen opbrengen ten aanzien van jongeren. Was de gedachte dat de 
lastige jeugd vooral uit Rotterdam komt, dan moet volgens de burgemeester nu geconstateerd worden 
dat deze laatste groep tegenwoordig veelal uit Ridderkerk komt en de activiteiten drugsgerelateerd 
zijn. Ten aanzien van een verplaatsing van de Jongerenontmoetingsplaats aan de Beethovenstraat 
naar de Willemstraat is bekend dat de jeugd deze wil. Omwonenden denken hier echter anders over. 
Vooralsnog zal geen sprake zijn van verplaatsing. 
 
Als men wijziging wil van het Actieplan zal volgens de griffier een amendement moeten worden 
ingediend. Voor de inzet van de toezichthouders wordt een apart plan gemaakt. Op de motie over de 
inzet van toezichthouder komt het college, zoals ook bericht in de brief eerste reactie moties 
begrotingsraad, d.d. 18 december 2014, terug in het eerste kwartaal. 
De gemeente heeft alles gedaan om het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor Donkersloot 
actief te houden. Dat is niet gelukt. Inzet blijft om dat weer te krijgen. 
 
De veiligheid op het Drierivierenpunt is volgens de burgemeester geen onderwerp voor het Actieplan. 
De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij Rijkswaterstaat. Het gemeentebestuur kan deze dienst ook 
niet aansturen. Wel is het een prioriteit waarover de gemeente steeds in overleg is met RWS. 
De uitvoering van de acties wordt om de 3 maanden geëvalueerd. De burgemeester zegt toe dat als 
hierover iets op papier zal staan, de raad hiervan op de hoogte wordt gesteld. 
Vermoedens omtrent onzichtbare drugscriminaliteit bestaan er bij de wijkagenten. 
 
Advies: ter debat. 

 
6. Toekomstvisie Detailhandel Ridderkerk (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad) 
In zijn toelichting geeft wethouder Dokter aan dat de visie het resultaat is van het initiatief van de raad 
en het overleg met de detailhandel. Hij geeft aan dat de ontwikkelingen zo snel gaan, dat de tekst 
soms al niet meer in overeenstemming is met de situatie op dit moment (aantal m2 leegstand en 
verwachte economische opleving). Er is veel op geïnvesteerd en nu zijn er gesprekken gaande tussen 
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de beleggers en de drie winkeliersverenigingen in het centrum om tot één winkeliersvereniging te 
komen. 
 
Wethouder Dokter zegt toe de raad op de hoogte te houden van de genomen concrete acties. 
 
De wethouder bevestigt dat de Stichting Evenementen Koningsplein niet is uitgenodigd, maar met de 
voorzitter/eigenaar is wel gesproken. 
 
Naar aanleiding van diverse vragen geeft de wethouder aan dat het niet de gemeente is die over de 
eigendommen beschikt. Het zullen de beleggers, verhuurders en winkeliers zelf moeten zijn die 
acties/initiatieven willen ondernemen. Als zij hiervoor bij de gemeente komen, zal met hen in gesprek 
worden gegaan en zijn het zaken die de gemeente betreffen, bijvoorbeeld aantal fietsrekken, dan kan 
de gemeente actie ondernemen. Het winkelcentrum in Ridderkerk ziet er goed uit en voldoet aan alles 
om een goede invulling te krijgen. Leegstand in dit centrum ontstaat niet doordat de gemeente aan de 
omgeving te weinig doet. 
 
De wethouder benadrukt dat de visie gezamenlijk met de detailhandel is opgesteld. Als van die zijde in 
de toekomst hieraan geen medewerking meer wordt verleend, dan zijn we uiteindelijk uitgesproken. 
Ten aanzien van het betaald parkeren is er geen aanleiding daarnaar verdere onderzoeken te 
verrichten.  
 
Als een beheerder geen huurder meer kan krijgen hoeft dat niet vanzelf tot verloedering te leiden. 
Gebeurt dit wel dan kan de gemeente alleen ingrijpen als bijvoorbeeld gevaarlijke situaties ontstaan 
en niet wordt voldaan aan de bouwregelgeving. 
 
Ook over de kleine winkelstrips is het college in gesprek. Over een mogelijke uitbreiding van de Aldi is 
het gesprek nog gaande. Er zijn nog geen verzoeken binnen gekomen om tot een functieverandering 
te kunnen overgaan. Omtrent invoering van een Bedrijven investeringszone (BIZ) zijn gesprekken 
gaande met een bureau. 
Horecavoorzieningen spelen met name ten aanzien van het Plein een belangrijke rol.  
De mogelijkheden tot vestiging liggen echter vast in het bestemmingsplan. 
‘Verstorend werken’ heeft betrekking op de enkele detailhandelslocatie in een wijk die bijvoorbeeld 
zou willen uitbreiden. Vraag is dan of deze uitbreiding verstorend werkt ten aanzien van de vlakbij 
gelegen winkelgebieden. 
 
Advies: ter debat. 

 
7. Beleidskader schuldhulpverlening Ridderkerk (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad) 
Op diverse gestelde vragen laat wethouder Dokter het volgende weten. Betrokkenen worden 
telefonisch of per brief benaderd. De wethouder acht dat ook een persoonlijke benadering. Welk 
bureau het Klanttevredenheidsonderzoek verricht, zal hij nog meedelen. 
Met degenen die een budgetcursus hebben gevolgd wordt naderhand ook nog contact gehouden, als 
zij dit willen. De preventiemedewerker, waarover wordt geschreven, is al aangesteld. Over het 
onderwerp ‘armoede’ zal eerst een armoedeconferentie worden georganiseerd. Een voorstel voor de 
vaststelling van een beleidsnota zal zo spoedig mogelijk daarna volgen. 
 
Waarom de budgetcursussen slecht worden bezocht, is voor de wethouder ook de vraag. Men pakt 
het niet zo snel op om hulp te vragen en doet men dit, dan is het veelal laat. Deze cursussen staan 
overigens open voor iedereen. Dit onderwerp krijgt de aandacht van de preventiemedewerker. 
Aandacht is er om gezinnen met kinderen zo snel mogelijk te helpen. Digitale aanmelding komt niet in 
de plaats van, maar is een uitbreiding van de aanmeldingsmogelijkheden. Korten op een uitkering is 
volgens de wethouder niet het beste middel, maar het moet als dwangmiddel richting betrokkene 
genoemd kunnen worden. De wethouder erkent dat genoemde prestaties in de loop der tijd SMART-er 
gemaakt moeten worden.  
 
Naar aanleiding van de opmerking dat in de beantwoording motie budgetbeheer wordt gewezen op 
strengere controle in 2014, terwijl de brief gedateerd is 19 november 2014, erkent de wethouder dat 
hier en daar dingen zijn blijven liggen, omdat alle aandacht gericht is geweest op de invoering van de 
3 Decentralisaties. De wethouder geeft aan dat de zogeheten ‘uitstappers’ wel zoveel mogelijk in 
beeld worden gehouden. Het gaat echter wel om mensen die aan trajecten meedoen op vrijwillige 
basis. Volgens het Jaarplan 2013 van Plangroep is er in 2013 in 19 gevallen een negatieve 
beschikking afgegeven op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De wethouder zegt 



 4 

toe nog te laten weten wat de redenen hiervoor waren. Aan een op kinderen gerichte aanpak wordt 
gewerkt, maar het stuk is er nog niet. 
  
De wethouder is het eens met de opmerking dat afspraken ook door de gemeente en onze partners 
moeten worden nagekomen. Over het door mevrouw Ripmeester genoemde Schuldenfonds is de 
wethouder niets bekend. Hij ontvangt graag de informatie die mevrouw Ripmeester daarover heeft. Na 
afsluiting van een traject is er gedurende een jaar elke drie maanden contact met de voormalige 
schuldenaar. Een hogere frequentie zou de wethouder ook wel willen, maar daarvoor ontbreekt de 
capaciteit. Ten aanzien van de inkomensgrens van 110% van het minimum, in het kader van het 
minimabeleid, merkt de wethouder op dat de gemeente dit percentage niet mag verhogen. 
De wethouder zegt toe er op te zullen letten dat de in monitoren gegeven cijfers duidelijk zijn en de 
ontwikkeling aangeven (cijfer t.o.v. eerder cijfer). Ook moeten de gegeven percentages informatie 
geven. Dit zal in de loop der tijd verder ontwikkeld moeten worden.  De nu gegeven cijfers zal hij op 
deze punten ook nog bekijken. Dat kan echter niet vóór de raadsvergadering. 
 
Het vermelde preventieplan is volgens de wethouder te verwachten in het eerste kwartaal 2015. De 
schuldhulpmaatjes worden getraind vanuit een landelijke organisatie. De gemeente verleent alleen 
subsidie. De wethouder beschikt niet over signalen dat de maatjes worden blootgesteld aan geweld. 
 
Advies: ter debat 

 
8. Begrotingswijziging en –inrichting voor nieuwe taken aangaande de drie decentralisaties 
gemeente Ridderkerk (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad) 
Op vragen laat wethouder Keuzenkamp weten dat een bedrag van € 65.000,- voor het project ‘Thuis 
in de wijk’ in 2014 nog niet is besteed. Het voorstel is dit door te schuiven naar 2015. Een deel van dit 
bedrag zal gebruikt worden voor de aanstelling van een projectleider. Dat wil niet zeggen dat het 
gehele bedrag hieraan besteed wordt. 
 
9. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 
Wethouder Keuzenkamp deelt mee dat het college t.a.v. de Wmo de beleidsregels heeft vastgesteld. 
Dit is opgenomen in twee documenten, het besluit en de beleidsregels. Zij stelt voor in de 
commissievergadering van 5 februari a.s. met elkaar te spreken over die zaken die het college heeft 
besloten, maar welke de commissie toch aan de raad zou willen houden. Er kan een presentatie 
worden gegeven over de systematiek en uitleg over de modelverordening van de VNG. De commissie 
stemt in met voorgestelde werk en agendering voor 5 februari a.s. 
 
Het implementatieplan voor ‘Thuis in de wijk’ wordt als raadsvoorstel aan de raad voorgelegd.  
 
Wethouder Keuzenkamp laat weten dat de coördinator zorg en welzijn sinds deze week aan de slag is 
gegaan. Hedenmiddag is ‘de aftrap’ geweest voor de wijkteams. De teams zullen worden gecoached. 
 
De Klachtenprocedure is vastgesteld en zal ter kennisname naar de raad worden gestuurd. 
 
Er zijn voor de BAR-gemeenten drie zogeheten Knelpuntencoaches aangesteld. Deze zorgen dat 
klachten o.a. op de juiste plaats terecht komen voor behandeling. Mevrouw Ripmeester had liever 
gewild dat zij niet in dienst waren van de BAR-organisatie. Ze benadrukt het belang van 
onafhankelijkheid om vertrouwen te krijgen in het gevoerde beleid. Naar de mening van de wethouder 
hebben zij een taak die gericht is op het helpen van mensen. 
Ten behoeve van de wijkteams is een zogeheten Troubleshootteam geformeerd, die voor de teams 
bepaalde onderwerpen uitzoekt en hen ondersteunt. 
 
Inmiddels is ook een crisisprotocol beschikbaar, dat vanuit de regio is opgesteld. 
 
Het Privacy Protocol is vastgesteld en wordt ter kennis gebracht aan de raad. 
 
10. Mededelingen college 
Wethouder Dokter deelt mee dat 22 Ridderkerkse bedrijven zich zullen presenteren tijdens People’s 
Business Network Event op 14 en 15 januari a.s. in het WTC in Rotterdam. Deze bedrijven zullen ook 
blij zijn met aandacht van raadsleden. 
 
10. Rondvraag leden 
Geen 



 5 

 
11. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 
Op verzoek van enkele fracties wordt besloten een aantal raadsinformatiebrieven, na aanlevering van 
een gespreksnotitie, te agenderen voor een volgende keer. Zie overzicht actiepunten. 
 
12. Ter kennisneming: overige stukken 
Op verzoek van de VVD wordt het overzicht AZRR 3

e
 kwartaal 2014, na aanlevering van een 

gespreksnotitie, geagendeerd voor een volgende keer. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering rond 23.10 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 februari 2015  
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 

 
LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 

Bijgewerkt t/m 8 januari 2015 
 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 19-6-14 Drank- en 
horeca-
verordening 2014 
 

Beleid wordt na één jaar geëvalueerd. Attema Juli 2015 

2. 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 

3. 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 

Week 2 
 

4. 13-11-14 Wmo beleidsplan 
en verordeningen 
 

In de eerste helft van 2015 ontvangt de 
raad een stuk over vrijwilligersbeleid 
 

Keuzen- 
kamp 

1
e
 helft 2015 

 
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. 26-6-14 Tussenrappor- 
tages BAR 

Worden voortaan standaard 
geagendeerd voor de commissie Samen 
leven 
 

Griffier 2 x per jaar, 
juni en nov 

3. 8-1-2015 RIB 
Leerwerkbedrijf 
van 11-12-2014 

Wordt geagendeerd voor volgende 
vergadering na ontvangst gespreksnotitie 
PvdA. 
 

PvdA 
griffier 

 

4. 8-1-2015 RIB 
Regeling 
ziektekosten en hh 
ondersteuning van 
12-12-2014 
 

Wordt geagendeerd voor volgende 
vergadering na ontvangst gespreksnotitie 
PvdA. 
 

PvdA 
griffier 

 

5. 8-1-2015 RIB 
Interbestuurlijk 

Wordt geagendeerd voor volgende 
vergadering na ontvangst gespreksnotitie 

EvR 
griffier 
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toezicht van  
11-12-2014 
 

EvR. 
 

6. 8-1-2015 RIB afdoening 
toezegging rond 
veiligheid 
vaarwegsplitsing 

Wordt geagendeerd voor volgende 
vergadering na ontvangst gespreksnotitie 
VVD. Verzocht zal worden of een 
vertegenwoordiger van RWS daarbij 
aanwezig kan zijn. 
 
 

VVD 
griffier 

 

7. 8-1-2015 Prestaties AZRR 
3

e
 kwartaal 2014 

Wordt geagendeerd voor volgende 
vergadering na ontvangst gespreksnotitie 
VVD. 
 

VVD 
griffier 

 

 


