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Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen leven, gehouden op 
donderdag 5 februari 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 L. Westbroek, J. Stip, J. Visser,  
R. van Heijst, R. Weinans, W. van den Berg en M. Huizer. 
Van de zijde van het college: de wethouders mevrouw T. Keuzenkamp en de heer M. Japenga. 
 
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 
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: 
3. Klachtenregeling 3D: deze stukken staan onder agendapunt Ter kennisneming overige stukken. Is 
daarmee afgedaan. 
  
4. Tijdelijk gebruik panden Molensteeg 34 en 36  
Op vragen waarom het college nog steeds geen definitieve keus wil maken, laat wethouder Japenga 
en ambtenaar de heer Alefs weten dat toekomstige ontwikkelingen in het gebied nog niet zeker zijn en 
deze mede afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rond het Verkeerscirculatieplan Centrum en de 
Structuurvisie. Dit kan eerder enige jaren dan enkele maanden duren. Tot 2 jaar geleden was 
permanente bewoning wel mogelijk, omdat een beroep gedaan kon worden op het overgangsrecht in 
het bestemmingsplan. Nu de woning enige tijd leeg heeft gestaan kan er geen gebruik meer gemaakt 
worden van het overgangsrecht. Gelet op de bedrijfsbestemming is permanente bewoning strijdig met 
het bestemmingsplan. Voor Molensteeg 36 geldt dat wel gebruik gemaakt kan worden van het 
overgangsrecht. 
 
De wethouder erkent dat niet van alle panden in Ridderkerk een beschrijving van de cultuurhistorische 
waarden wordt gemaakt. Dit gebeurt als daartoe aanleiding is. Veel panden zijn wel in beeld. 
Misschien zijn onderhavige panden op dit punt in het verleden wat aan de aandacht ontsnapt. In de 
cultuurhistorische rapportage is een vergelijking met andere gemeentelijke monumenten in Ridderkerk 
gemaakt. Als uiteindelijk uit alle onderzoeken zou blijken dat het pand /de panden behouden kan / 
kunnen worden, dan moet het pand zo worden ingepast dat de cultuurhistorische waarden zo goed 
mogelijk worden geborgd. 
 
Molensteeg 34 wordt in beheer gegeven aan een anti-kraakorganisatie. Als een tijdelijke gebruiker 
vertrekt, zorgt deze organisatie voor een nieuwe gebruiker. Gebruikers worden er beslist op gewezen 
dat sprake is van anti-kraak. De belangstellende huurder is geen Ridderkerker, maar is in het pand 
geboren. Ten aanzien van de financiering is volgens de wethouder rekening gehouden met tijdelijk 
gebruik voor een langere periode. Gekozen optie is volgens de wethouder, gelet op de 
omstandigheden, de beste. Verkoop is wat het college betreft niet aan te orde, omdat het college eerst 
de ontwikkelingen in het gebied wil afwachten. 
 
De wethouder geeft aan dat het gevraagde bedrag voor nr. 34 nodig is om de kosten te dekken. Bij 
verdere leegstand zal het pand achteruitgaan en dat kan meer gaan kosten. 
 
Advies: ter debat 
 
5. Vaststellen Verordening bezwaarschriften Ridderkerk 2015 
De heer Romeijn vraagt of de raad een afschrift kan krijgen van het jaarverslag dat de 
Bezwarencommissie personeelsaangelegenheden BAR zal uitbrengen. Wethouder Keuzenkamp zegt 
toe hierover met de burgemeester te zullen overleggen en hierop schriftelijk te zullen reageren. 
 
Ondanks de veelheid werk rond de bezwaarschriften indicatie huishoudelijke hulp is wethouder 
Keuzenkamp van mening dat de bemensing van de kamers voldoende is. 
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De heer Weinans vraagt zich af waarom de leden door het college en niet door de raad worden 
benoemd. Is de commissie daarmee wel voldoende onafhankelijk. De heer Kranendonk vraagt of de 
onafhankelijkheid dan wel gewaarborgd is met een benoeming door de raad. De wethouder zegt toe 
op deze opmerkingen nog schriftelijk te zullen reageren. 
 
Advies: ter vaststelling 

 
6. Wijziging gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam 
De voorzitter merkt op dat de voorgestelde wijziging is als voornemen reeds eerder aan de raad ter 
consultatie voorgelegd. De raad heeft op 28 oktober 2014 unaniem besloten geen zienswijze op dat 
voornemen in te dienen om het mogelijk te maken dat de Stadsregio per 1 juli zou kunnen worden 
opgeheven. Er zijn geen nadere vragen. 
 
Advies: ter debat. 

 
7. Ridderkerkse kadernota Sport en Bewegen 2015-2020 ‘Bewegend verbinden’ 
Aan de hand van een presentatie (bijgevoegd) geeft wethouder Keuzenkamp een toelichting. 
Grondslag voor de Beweegvisie is dat de gemeente zaken los laat, burgers in eigen kracht zet en de 
maatschappij de ruimte geeft om zaken op te pakken. In de visie zijn 16 ambities geformuleerd die de 
gemeente heeft als regisseur. De ambities vormen de kaders waarmee over de uitvoering gesproken 
zal worden met de partners. 
 
Op de diverse vragen laat de wethouder het volgende weten. Voor de zeer ouderen is het van belang 
dat zij bijvoorbeeld bijeenkomsten bezoeken waar ouderen samenkomen om (ook) te bewegen. Ten 
aanzien van overgewicht is zij benieuwd welke denkkracht er in Ridderkerk aanwezig is om dit 
probleem aan te pakken. Als gemeente gaan we daarvoor niet van alles verzinnen.  
 
Vanuit de commissie worden vragen bij de nota gezet. Wat willen we nu bereiken, wat is het nieuwe 
beleid en zijn het niet veelal ‘open deuren’. Gewezen wordt op de noodzaak om als gemeente wel een 
consistent beleid te voeren. Ten aanzien hiervan wordt gewezen op de bezuiniging vakleerkrachten 
gymnastiek en vertraging in de uitvoering van de fietshighways. Het verheugt de wethouder dat de 
ambities in ieder geval niet weersproken worden. Zij benadrukt dat achter de nota een andere manier 
van denken zit. Met de neergezette ambities wordt het gesprek aangegaan met de partners om te 
kijken wie we kunnen ‘meenemen’ om de ambities te bereiken. Ten aanzien van de kosten laat zij 
weten dat bijvoorbeeld Sport en Welzijn haar werkzaamheden zal moeten doen binnen het bestaande 
subsidiebedrag. Verricht een gesubsidieerde instelling werkzaamheden die niet bijdragen aan de 
ambities, dan kan dat consequenties hebben. Ambities zijn niet SMART geformuleerd. De afspraken 
die uiteindelijk met de partners worden gemaakt, moeten dit wel zijn, volgens de wethouder. 
 
Wat de betekenis is van het regisseurschap van de gemeente, wat daartoe wel behoort en wat niet, 
vindt de wethouder een spannende vraag, waar zij met de raad nog een keer apart over in gesprek 
wil. Naar haar mening bepaalt de gemeente als regisseur de ambities en vraagt ze de partners wat 
deze nodig hebben om deze ambities waar te kunnen maken. Zij ziet bijvoorbeeld dat Sport en Welzijn 
heel veel doet, maar haar tot nu toe eigenlijk geen kaders zijn meegegeven. Mevrouw Ripmeester 
verzoek in genoemde discussie ook de rol van de combinatiefunctionaris mee te nemen.  
 
Op verzoek van mevrouw Fräser zegt de wethouder toe een overzicht te zullen verstrekken van de 
totale uitgaven sport, inclusief een vergelijking met andere gemeenten. Tevens zal inzicht gegeven 
worden met welke organisaties gesproken is over de inhoud van voorliggende nota. 
 
De wethouder geeft aan dat er niet één totaal uitvoeringsplan gemaakt zal worden. Met partners zal in 
gesprek worden gegaan en zullen afspraken worden gemaakt. De wethouder zegt toe de raad van de 
afspraken op de hoogte te stellen. Waarom het percentage leden van sportverenigingen in Ridderkerk 
zo afwijkt van het landelijke percentage (13 tegen 26%) is ook voor het college een vraag. Mogelijk 
speelt daarbij een rol dat een aantal sporten in Ridderkerk niet aanwezig is. Het initiatief voor nieuwe 
sporten moet uit de samenleving zelf komen. Dat sportaccommodaties een buurtfunctie kunnen 
vervullen, is volgens de wethouder geen gemeentelijke eis en wordt niet afgedwongen. Er zijn al 
sportclubs die deze mogelijkheid hebben aangeboden. 
 
De geformuleerde ambities gelden voor de hele Ridderkerkse samenleving, aldus de wethouder. De 
onderlinge communicatie ‘in het veld’ kan beter. Dat heeft niet alleen het college gemerkt, maar wordt 
vanuit ‘het veld’ ook aangegeven. Overall zijn de sportvoorzieningen in Ridderkerk goed. Dat laat 
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onverlet dat een aantal clubs om nieuwe voorzieningen vraagt. De gemeente heeft geen invloed op de 
commerciële aanbieders en de laagdrempeligheid tot deze aanbieders. Wel bekend is dat sommigen 
van hen iets willen organiseren in de daluren voor lagere tarieven. 
 
Huisarten en fysiotherapeuten zijn in de nota niet genoemd. Zij behoren naar de mening van de 
wethouder tot de zorg. Het is de bewegingsmakelaar die tussen de zorg en de sport de verbindingen 
legt.  
 
In de overleggen met de partners zal er aandacht zijn voor gezond eten en alcoholgebruik. Ridderkerk 
heeft een groot aantal sportclubs, maar het aantal Ridderkerkers dat lid is, is laag ten opzichte van het 
landelijke percentage. Of deze clubs een regionale functie hebben is de wethouder niet bekend. 
Cijfers zijn niet beschikbaar. 
 
De griffier merkt op dat motie 2008-97 Ridderkerk in beweging, niet te zien is op de iPad. Hij zal 
zorgen dat dit vanaf morgen wel het geval is. De raad zal gevraagd worden bij behandeling van dit 
agendapunt ook aan te geven of deze motie is afgedaan. 
 
Advies: ter debat 

 
8. Implementatieplan Thuis in de wijk 
Aan de hand van een korte presentatie (bijgevoegd) geeft wethouder Keuzenkamp een korte 
toelichting. Daarin gaat zij met name in op de naamgeving en de verschillen tussen de diverse teams. 
Vanuit de commissie wordt de suggestie gedaan de wijkteams, de benaming gebiedsteams te geven. 
 
Op de diverse vragen laat de wethouder het volgende weten. Op blz. 7 van het plan staat dat een 
betere vormgeving van de nazorg voor ex-gedetineerden nog onderwerp van verder onderzoek is. Dat 
onderzoek is nog niet gestart. Heeft ook nog geen zin want vanuit Den Haag verandert er op dit punt 
ook nog veel. Een kennismaking tussen raad en de wijkteams is gepland op 7 april a.s. Binnen 2 
weken zal er weer informatie verschijnen op website en in krant waar men tegenwoordig met 
hulpvragen terecht kan. 
 
Wat betreft Vivenz merkt de wethouder op dat zij extra geld hebben gehad om hun wachtlijst weg te 
werken. Zij verwacht dat Vivenz haar bijdrage aan de teams kan leveren binnen de financiële bijdrage 
die zij al krijgt. Mocht anders blijken dan wordt gekeken hoe hiermee om te gaan. De zorg dat nog niet 
alle ankerplaatsen zijn aangewezen, wordt door de wethouder gedeeld. Deze moeten snel worden 
ingevuld. De wethouder zegt toe een wat duidelijker tabel Inzet Jeugd- en Gezinsteams toe te sturen, 
waaruit voor welke teams de inzet is. 
 
De per gebied gemaakte gebiedscan (blz. 10) is nog niet ontvangen. De monitoring is nog niet rond. 
Hierover wil de wethouder met de commissie nog in overleg. De wethouder deelt de visie dat in 
vermeldingen eerst moet worden aangegeven dat men terecht kan bij de ankerplaats en daarnaast bij 
het centrale telefoonnummer. 
 
Dat er in regionaal verband ook samenwerking is met een grote gemeente als Rotterdam heeft 
volgens de wethouder voordelen. Wel is het van belang binnen dat verband met elkaar in gesprek te 
blijven en er, als ambtenaren, ‘bovenop’ te zitten. Het Implementatieplan betreft de uitvoering, daarom 
is het voor een reactie niet voorgelegd aan het Maatschappelijk Burgerplatform. Met dit platform wordt 
gesproken over beleidszaken. Het platform heeft wel op eigen initiatief gereageerd. Daarop heeft het 
college een reactie gegeven, waarover ook nog contact is geweest. 
 
De wethouder laat weten dat er weldegelijk noodnummers zijn voor buiten de kantooruren. Deze 
moeten nog op de website vermeld worden. Met het KCC zijn afspraken gemaakt over de behandeling 
van telefoontjes en de controle op hun behandeling daarvan. De gemeente beschikt over een 
geïntegreerd digitaal systeem waartoe de wijkteams toegang krijgen. De Sociale kaart zal ‘onder’ BAR 
Dichtbij worden gebracht. Als de nulmeting (gebiedsscan) gereed is, ontvangt de raad deze. 
 
De zorgprofessionals hebben naar de mening van de wethouder voldoende ruimte en de 
werkzaamheden binnen de wijkteams behoren tot hun reguliere taak. Hoe de partners binnen de 
teams met elkaar moeten omgaan wordt vastgelegd in een notitie, waaraan gewerkt wordt. De 
wethouder erkent dat we terug moeten in het aantal en soorten teams dat we nu hebben. Daar zullen 
we naar toe moeten groeien. Over het monitoren op indicatoren zal de wethouder met de commissie 
nog in overleg gaan.  
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Advies: ter debat 
 
9. Discussie beleidsregels Wmo 
Wethouder Keuzenkamp en de ambtenaren mevrouw K. van der Hoeven en mevrouw I. Jager geven 
een presentatie en een toelichting. De presentatie is bijgevoegd. 
Besloten wordt aan de hand van het verstrekte overzicht van de regels in de Modelverordening, de 
verordening, het Besluit en de Beleidsregels, in een extra commissievergadering verder te praten en 
aan te geven wat in de beleidsregels kan blijven staan en wat dient te worden opgenomen in de 
verordening. 
 
In de discussie geeft de wethouder aan dat het het streven is het beleid ten aanzien van mantelzorg 
gereed te hebben 1 augustus a.s. 
 
10. Normenkader accountantscontrole jaarstukken 2014 
Advies: ter vaststelling 
 
11. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 
Geen. 
 
12. Mededelingen college 
In vervolg op eerdere mededelingen laat wethouder Japenga weten dat door de 11 gemeenten fors is 
ingezet om de zaken bij ToBe niet uit de hand te laten lopen. Er is veel werk verzet en diverse 
maatregelen zijn genomen om de zaken financieel op orde te krijgen. Half april wordt een herstelplan 
verwacht. Het vertrouwen dat gewerkt wordt aan een financieel gezonde organisatie is weer terug. De 
gemeenten blijven de vinger echter aan de pols houden. Als het herstelplan is ontvangen, zal de 
wethouder de raad opnieuw informeren of, zo dit nodig mocht blijken, eerder. Op een vraag laat de 
wethouder weten dat Ridderkerk jaarlijks een bedrag van rond de € 740.000 aan ToBe verstrekt. 
 
Wethouder Japenga verwijst naar de verstrekte informatie dat het college geen medewerking zal 
verlenen aan de proefboringen van de NAM. Gelet op het Ridderkerkse besluit heeft het college van 
Barendrecht besloten dat er geen noodzaak voor hem is een beslissing te nemen. 
Mevrouw Van Nes vraagt zich af of dit geen raadsbesluit had moeten zijn. De wethouder laat weten 
dat, gelet hoe het is gelopen, het college heeft besloten nu geen voorstel aan de raad te doen tot 
wijziging van het bestemmingsplan. 
 
Wethouder Keuzenkamp merkt nog op dat de streefdatum voor de gedane toezegging over de 
huishoudelijke hulp niet gehaald kan worden. De evaluatie van de herindicatie kan de raad tegemoet 
zien begin april.  
 
13. Rondvraag leden 
Geen 
 
14. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 
Na ontvangst van een gespreksnotitie van D66/GroenLinks zal voor een volgende keer worden 
geagendeerd de RIB Eindevaluatie Milieuprogramma 2011-2014, voor de commissie Samen wonen. 
Na ontvangst van een gespreksnotitie van de SGP zal voor een volgende keer worden geagendeerd 
de RIB Jaarverslag Leerplicht 2013-2014, voor de commissie Samen wonen. 
 
15. Ter kennisneming: overige stukken 
De aangeboden stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 
 
16. Ter afdoening: afdoeningsbrieven moties 
De commissie besluit dat de volgende moties zijn afgedaan: 

- Motie 2013-147 inzake mantelzorg 
- Motie 2014-20 inzake de gevolgen van het werken in gebiedsteams 
- Motie 2014-31 inzake mantelzorg 
- Motie 2014-166 inzake begeleiding vrijwilligers in de jeugdhulp 

 
 
 
 



 5 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering rond 23.40 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 maart 2015  
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 

 
LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 

Bijgewerkt t/m 5 februari 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 
5-2-15 
 

Huishoudelijke 
Hulp 
 

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

Keuzen- 
kamp 

Begin april 
2015 

3. 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 

4. 5-2-15 Beleidsregels 
Wmo 
 

Het streven is het beleid t.a.v. mantelzorg 
aan te bieden rond 1 augustus 
 

Keuzen- 
kamp 

1 aug 2015 

5. 5-2-15 Verordening 
bezwarencommis
sie 

Op de keus van benoeming door het 
college en de vraag over de 
onafhankelijkheid volgt een schriftelijke 
reactie. 
Tevens wordt dan gereageerd op het 
verzoek een afschrift van het jaarverslag 
van de bezwarencommissie 
personeelsaangelegenheden BAR te 
krijgen. 
 

Keuzen- 
kamp 

Vóór raad 19 
febr 

6. 5-2-15 Bewegend 
verbinden 

Inzicht wordt gegeven in de totale 
uitgaven sport, ook in vergelijking met 
andere gemeenten. 
 

Keuzen- 
kamp 

 

7. 5-2-15 Bewegend 
verbinden 

Inzicht wordt gegeven met wie gesproken 
is ter voorbereiding van deze nota. 
 

Keuzen- 
Kamp 

 

8. 5-2-15 Bewegend 
Verbinden 
 

Als met partners is gesproken over hoe 
de ambities te bereiken en de afspraken 
met hen zijn vastgelegd, wordt de raad 
hiervan op de hoogte gesteld. 
 

Keuzen- 
Kamp 

 

9. 5-2-15 Implementatie- 
Plan Thuis in de 
Wijk 
 

Aangepaste tabel (inzet formatie voor 
welk team) Inzet Jeugd- en Gezinsteams 
wordt toegestuurd. 

Keuzen- 
Kamp 

 

10. 5-2-15 Implementatie- 
Plan Thuis in de 
Wijk 
 

Als de nulmeting (gebiedsscans) gereed 
zijn, ontvangt de raad deze.  

Keuzen- 
Kamp 

 

11. 5-2-15 Beleidsregels 
Wmo/Beleid 
mantelzorg 

Streefdatum om het beleid mantelzorg 
gereed te hebben is 1 augustus. 

Keuzen- 
Kamp 

Vóór 1 aug  



 6 

 
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 
toezicht van  
11-12-2014 
 

Wordt geagendeerd voor volgende 
vergadering na ontvangst gespreksnotitie 
EvR. 
 

EvR 
griffier 

 

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 

 

 


