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Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen leven, gehouden op 
donderdag 12 maart 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, mevrouw E. de Wolff en de heren M. Huizer,  
L. Westbroek, J. Stip, E. van Wolde, J. Visser en D. Breeman. 
Van de zijde van het college: 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. 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. 
Lijst van toezeggingen: 
2. Huishoudelijke hulp. Er is een raadsinformatiebrief (RIB) verzonden op 18 februari jl. met naam 
‘behandeling van de bezwaren huishoudelijke hulp’. RIB staat onder agendapunt Ter kennisneming: 
raadsinformatiebrieven. Is afgedaan. 
5. Verordening bezwarencommissie. Gevraagde informatie is per mail vóór de raadsvergadering van 
19 februari toegezonden, op 10 februari. Is afgedaan. 
6, 7 en 8 Bewegend verbinden. Informatie bij mail van 2 maart verzonden, is afgedaan. 
9. Implementatieplan Thuis in de wijk. Aangepaste tabel is bij mail 17 februari toegezonden. Is 
afgedaan. 
10. Implementatieplan Thuis in de wijk. Wethouder Keuzenkamp geeft aan dat de raad dit plan vóór 
juni 2015 kan verwachten. 
 
Lijst met acties: 
3. RIB Leerwerkbedrijf. De commissie kan voor behandeling in de commissie van april van de PvdA 
een gespreksnotitie verwachten. Zo niet, dan vervalt dit verzoek. 
4. RIB Regeling ziektekosten en huishoudelijke hulp. Verzoek voor agendering vervalt. 
5. RIB Interbestuurlijk toezicht. Mevrouw Van Nes deelt mee dat de griffie de gespreksnotitie volgende 
week ontvangt. 
6. RIB afdoening toezegging rond veiligheid vaarwegsplitsing. De gespreksnotitie van de VVD is 
ontvangen. Actie kan vervallen. 
7. Presentaties AZRR. De griffie ontvangt vóór 29 maart a.s. van de VVD de gespreksnotitie, 
aangevuld met vragen over de Prestatiecijfers over heel 2014. 
  
4. Jaarverslag 2013 Commissie Bezwaarschriften 
Aanwezig zijn de voorzitters van de beide Kamers, de heer Pieter van Namen, voorzitter van Kamer I, 
de Algemene Kamer en de heer John Hamoen, voorzitter Kamer II, de Kamer Sociale 
aangelegenheden. 
 
De heer Van Namen is teamleider bij de juridische dienst Rotterdam en is sinds 1 april 2014 lid en 
voorzitter van Kamer I. Hij kan geen trends ontdekken in de bezwaarschriften. Het aantal is daarvoor 
ook te klein. Hij verwacht wel dat na 1 januari dit jaar het aantal kan oplopen als gevolg van de 
taakuitbreiding van de gemeente n.a.v. de decentralisaties. Wel is te merken dat de achterstand wordt 
ingelopen. Daarvoor is wel medewerking van het college en de vakambtenaren nodig. Doel van de 
procedure is in de eerste plaats rechtsbescherming bieden aan de burgers. Daarnaast biedt het het 
bestuur de mogelijkheid een bestuurlijke heroverweging te maken, ontlast het de rechterlijke macht en 
is de dossiervorming van belang. Dat het gaat om een heroverweging moet ‘landen’ in de hele 
ambtelijke organisatie en men moet daar ook mee bezig zijn. De commissie doet het werk van ‘de 
politiek’ echter niet over. De heer Namen streeft ernaar dat bezwaarschriften zo snel mogelijk worden 
afgedaan. Het advies aan het college wil hij gereed hebben binnen 14 dagen na de hoorzitting. 
 
De heer Hamoen is secretaris van de algemene bezwarencommissie van Rotterdam. Hij is al enige 
jaren lid van beide Kamers. De onderwerpen die in het jaar 2013 aan de orde kwamen, waren naar 
zijn mening een goede afspiegeling van wat er in Ridderkerk speelt en gebeurt. Een trend kan hij 
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echter niet bespeuren. De achterstanden waren in 2013 naar zijn mening nijpend. Prettig is te zien dat 
deze achterstanden worden ingelopen. Juist voor Kamer II gaat het om onderwerpen die zeer sterk de 
persoonlijke levenssfeer van mensen raken. 
 
De burgemeester geeft aan dat zij als portefeuillehouder verantwoordelijk is voor het goed 
functioneren van de bezwarencommissie, niet voor de afzonderlijke inhoudelijke zaken. Zij hecht er 
zeer aan dat de commissie onafhankelijk is. Het college laat zich door de commissie over ingediende 
bezwaarschriften adviseren en neemt daarna een beslissing op de bezwaarschriften. Het college heeft 
die bevoegdheid gemandateerd aan de verantwoordelijke portefeuillehouders. Het bezwaarschrift 
wordt behandeld in het voltallige college als het ambtelijk advies afwijkt van het advies van de 
bezwarencommissie (contrair gaan) of als sprake is van een gevoelige kwestie. Het streven van het 
college is om vóór de zomervakantie te bereiken dat bezwaarschriften binnen 12 weken worden 
afgedaan en alleen voor de uitzonderlijke gevallen binnen 18 weken. 
 
Naar aanleiding van diverse vragen uit de commissie worden de volgende reacties gegeven. Naar de 
mening van de heer Hamoen is de achterstand niet het gevolg geweest van de inhoud van de 
bezwaarschriften maar van de beschikbare capaciteit in de organisatie. In de commissievergaderingen 
ziet hij inmiddels nieuwe gezichten als vertegenwoordigers van het gemeentebestuur. De 
decentralisaties zullen de werkdruk echter weer verhogen. 
 
De burgemeester licht toe dat de bezwaarschriften waarvan de behandeling al een jaar op zich liet 
wachten gegrond zijn verklaard, tenzij dit gevolgen had die onaanvaardbaar waren. De keus van een 
jaar leidt ertoe dat het gaat om individuele gevallen. Naar haar mening is van rechtsongelijkheid of 
precedentwerking geen sprake. 
 
De heer Hamoen geeft aan dat de vertraging veelal optrad in het stadium vóór de 
commissiebehandeling. Als de commissie haar advies heeft uitgebracht, volgt redelijk snel een 
beslissing door het college. De burgemeester laat weten dat het nu zo is dat na ontvangst van een 
bezwaarschrift direct de zitting wordt ingepland. De planning daarvan is niet meer afhankelijk van de 
vraag of het verweerschrift al gereed is. De achterstanden die er waren, waren niet afhankelijk van de 
capaciteit van de bezwarencommissie zelf. Het blijft wel het streven om vooraf in overleg tot een 
oplossing te komen, maar de planning wordt daarvoor niet gewijzigd. Het gemeentebestuur is wettelijk 
gehouden aan termijnen en het is de inzet die te halen. De heer Van Namen merkt op dat de burger 
mondig is en het college tijdens de hoorzittingen goed vertegenwoordigd wordt. Hij merkt dat tijdens 
de hoorzitting ook geprobeerd wordt tot oplossingen te komen. De heer Hamoen zegt dat het niet zo is 
dat bezwaarmakers de commissie niet steeds ‘om de oren’ slaan dat de afhandeling van 
bezwaarschriften zo lang duurt. 
 
Gevraagd wordt wanneer het Jaarverslag 2014 is te verwachten. Wat de heer Van Namen betreft 
eerdaags, maar hij zal dit met de commissiesecretaris bespreken. Opgemerkt wordt dat het vervelend 
is als de tijd waarover het verslag gaat en de behandeling daarvan in deze commissie zo ver uiteen 
ligt. Er wordt op aangedrongen dat het college een ontvangen jaarverslag zo snel mogelijk doorstuurt 
naar de raad. De burgemeester merkt hierover op dat het college het jaarverslag graag aanbiedt met 
een bestuurlijke reactie daarop. 
 
Volgens het jaarverslag zijn t.a.v. het Leerlingenvervoer 11 bezwaarschriften ingediend. Mevrouw 
Ripmeester heeft informatie dat dit aantal veel hoger zou moeten zijn. Naar de mening van de heer 
Hamoen moet dit echt het aantal geweest zijn.  
 
Ten aanzien van de adviezen van Kamer I heeft het college in 2013 nimmer contrair besloten. 
 
Na deze bespreking neemt de commissie het Jaarverslag 2013 voor kennisgeving aan en dankt de 
voorzitter de beide Kamervoorzitters voor hun aanwezigheid en bijdrage aan de discussie. 
 
5. Uitbreiding formatie Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) naar aanleiding van 
motie 2014-10 
 
De heer Van der Duijn Schouten verzoekt het college het voorstel van een betere financiële dekking te 
voorzien. De dekking was voor zijn fractie een belangrijk punt bij de stemming over de motie. Als met 
dit voorstel wordt ingestemd, ten koste waarvan gaat dit dan?  Hij vraagt tevens wat met deze extra 
formatie gedaan kan worden. 
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De burgemeester merkt op dat het college dit voorstel niet van een andere financiële dekking zal 
voorzien. Zij refereert naar wat in de motie is verzocht en wijst er op dat in de motie geen dekking is 
aangegeven. Met dit voorstel kan extra formatie worden ingezet per 1 september 2015, na 
behandeling van de Tussenrapportage en de Kadernota in de raad. Het is geen enkel punt aan deze 
extra formatie werkzaamheden te geven, deze zijn er voldoende. 
 
De heer Van der Spoel geeft aan dat het voorstel eigenlijk geen dekking bevat. Bij aanname zou er 
binnen de portefeuille veiligheid mogelijk iets moeten ‘sneuvelen’. We zouden ons dan ‘in eigen voet 
kunnen schieten’. Hij vraagt of als de raad nu instemt, maar bij de Tussenrapportage en de Kadernota 
toch neen zegt tegen de formatie-uitbreiding, deze toch niet doorgaat. 
 
De burgemeester geeft aan dat binnen de begroting een bedrag van € 57.000 gevonden zal moeten 
worden.  Hoe de afweging precies gemaakt is, ziet de raad volgens wethouder Keuzenkamp bij 
behandeling van de ontwerpbegroting 2016.  
De burgemeester bevestigt dat als de raad bij de Tussenrapportage en de Kadernota toch ‘neen’ zegt, 
de formatie-uitbreiding niet door gaat. Het bedrag van € 57.000 betreft de loonkosten. 
 
Het advies is dit ter debat in de raad te behandelen. Vanuit de commissie wordt gewenst een advies 
aan de raad uit te brengen om te beslissen als een integrale afweging gemaakt kan worden. 
Afgesproken wordt dat de griffier, gehoord de discussie, een advies zal opstellen en dit ter 
goedkeuring zal voorleggen aan de fractievoorzitters, waarna dat het advies van de commissie zal zijn 
aan de raad. 

 
Advies: ter debat 

 
6. Verordening rechtspositie wethouders 2014 gemeente Ridderkerk 
Op vragen laat de burgemeester weten dat landelijke regelingen ons verplichten een aantal zaken 
lokaal vast te leggen. Van het VNG-model is niet afgeweken. Aan de optelsom van de diverse 
mogelijke vergoedingen is wettelijk geen maximum verbonden.  
 
Ridderkerk heeft de keus gemaakt om voor de rechtspositie van raads- en commissieleden een aparte 
verordening te hebben. De griffier laat weten dat deze n.a.v. de verstrekking van iPads vorig jaar nog 
is gewijzigd. Gevolg van de nieuwe landelijke regelgeving is o.a. dat de vergoeding aan burgerleden is 
gewijzigd. Dit is bij de raad bekend. De griffie beziet dit jaar of de verordening voor raads- en 
commissieleden verdere aanpassing behoeft. 
 
Advies: ter vaststelling 

 
7. Zienswijze Liquidatieplan 2015, opheffingsbesluit, 2

e
 wijziging begroting 2015 Stadsregio 

 
Advies: ter vaststelling 

 
8. Presentatie monitoring en risicoanalyse drie Decentralisaties 
Aan de hand van bijgevoegde presentatie wordt een toelichting op de  monitoring en risicoanalyse 
gegeven. De presentatie is te vinden op de website bij de vergaderstukken voor deze 
commissievergadering. 
http://raadsinformatie.ridderkerk.nl/raadsinfo/vergaderingen_41077/item/vergadering-commissie-
samen-leven_610.html 
 
9. Reactie op toezicht door Provincie op begroting 2015 
De commissie stemt in met een door mevrouw Ripmeester voorgestelde wijziging van de reactie ten 
aanzien van de financiële verordening. Daarbij wordt ook opgenomen dat bij een eventuele wijziging 
de modelverordening van de VNG zal worden betrokken. 
De griffier mag de gewijzigde reactie opnemen in de reactie en deze aangepaste versie toevoegen 
aan de vergaderstukken op de gemeentelijke website. 
 
Advies: ter vaststelling de aangepaste versie 
 
10. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 
Geen 
 

http://raadsinformatie.ridderkerk.nl/raadsinfo/vergaderingen_41077/item/vergadering-commissie-samen-leven_610.html
http://raadsinformatie.ridderkerk.nl/raadsinfo/vergaderingen_41077/item/vergadering-commissie-samen-leven_610.html
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11. Mededelingen college 
Geen 
 
12. Rondvraag leden 
Aan de gereserveerde commissievergadering inzake de Wmo-verordening en –beleidsregels bestaat 
bij de commissie geen behoefte.  
 
13. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 
Deze zijn voor kennisgeving aangenomen. 
 
14. Ter kennisneming: overige stukken 
De heer Van der Spoel zal de Prestatiecijfers ambulancezorg 2014 betrekken bij zijn gespreksnotitie 
over de aanrijtijden ambulance. 
 
15. Ter afdoening: afdoeningsbrieven moties 
De commissie besluit dat de motie 2013 – 143 Vrijwilligerswerk is afgedaan. 
Van de brieven over de stand van zaken uitvoering motie 2014 – 1 Sociale kaart en motie 2014 – 2 
Sociale teams en jeugd- en gezinsteams wordt kennis genomen. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering rond 22.45 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 april 2015  
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 

 
LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 

Bijgewerkt t/m 12 maart 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. 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 

3. 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 

4. 5-2-15 Implementatie- 
Plan Thuis in de 
Wijk 
 

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

Keuzen- 
Kamp 

Vóór juni 
2015 

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

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

Keuzen- 
Kamp 

Vóór 1 aug  

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

Wordt geagendeerd voor volgende 
vergadering na ontvangst gespreksnotitie 
PvdA. 
 

PvdA 
griffier 

Cie april of 
anders vervalt 

4. 8-1-2015 RIB 
Interbestuurlijk 
toezicht van  
11-12-2014 
 

Wordt geagendeerd voor volgende 
vergadering na ontvangst gespreksnotitie 
EvR. 
 

EvR 
griffier 

Volgende 
week 
gespreksnoti- 
tie naar griffie 

5. 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 

Cie 16 april 

6. 8-1-2015 Prestaties AZRR 
3

e
 kwartaal 2014 

Wordt geagendeerd voor volgende 
vergadering na ontvangst gespreksnotitie 
VVD. Hierbij worden ook betrokken de 
Prestatiecijfers over geheel 2014. 
 

VVD 
griffier 

 

 


