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Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen leven, gehouden op 
donderdag 11 juni 2015 in het gemeentehuis 
 
Aanwezig:  
Mevrouw C. van Vliet (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier). 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Aanwezige burgerleden: mevrouw Van der Schoor, de heren Van den Berg, Westbroek, Stip, Visser. 
Van de zijde van het college: burgemeester A. Attema en de wethouders T. Keuzenkamp en H. 
Dokter. 
Van ambtelijke zijde: de heer Lems (afdelingshoofd openbare orde) 
 
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 verslagen commissies Samen leven van 16 en 22 april en 12 mei 2015 
De verslagen van 16 en 22 april zijn ongewijzigd vastgesteld. Het verslag van 12 mei is ongewijzigd 
vastgesteld met de toevoeging bij de toezeggingen dat de RIB inzake Evaluatie huishoudelijke hulp op 
verzoek van de PvdA wordt geagendeerd na ontvangst van een gespreksnotitie. 
 
Ten aanzien van de Lijst van toezeggingen bij het verslag van 12 mei 2015 wordt besloten: 
1. Drank- en horecaverordening 2014. Evaluatie verschijnt na de zomervakantie. 
2. Wmo beleidsplan. Stuk over vrijwilligersbeleid wordt in augustus in benw behandeld en gaat daarna 
naar de raad. 
4. Implementatie Plan Thuis in de Wijk. Nulmeting gebiedsscans zit als raadsinformatiebrief nu bij 
agendapunt 10. Is afgedaan. 
6. Veiligheid vaarwegen. Bekendheid geven. Wordt na de zomervakantie. 
6. Ambulancevervoer 2014. Analyse afvlakking aanrijtijden voor Ridderkerk. De raad heeft hierover 
vandaag een raadsinformatiebrief ontvangen. Is afgedaan. 
7. Jaarrekening 2014 BAR-organisatie. Ziekteverzuimcijfers 2013 zijn verstrekt. Is afgedaan. 
8. Jaarrekening 2014 BAR-organisatie. Vraag over 10 mln. is beantwoord. Is afgedaan. 
9. Integraal Jeugdbeleid. De planning van het uitvoeringstraject wordt verstrekt bij de nota Integraal 
Jeugdbeleid die in oktober is te verwachten. Is afgedaan. 
10. Ontwerpbegroting VRR. Er is een ontmoeting met de financieel deskundige geweest. Zij stuurt nog 
enige schriftelijke antwoorden door. Na ontvangst daarvan is de toezegging afgedaan. 
 
4. Gespreksnotitie RIB Criminaliteitscijfers 2014 
Naar aanleiding van de overgelegde gespreksnotitie beantwoordt de burgemeester de diverse daarin 
gestelde vragen. 
1. De openingstijden van het politiebureau waren in 2014 gelijk aan die in 2013. 
2. Voor de mogelijkheden van aangifte op het bureau richt de politie zich niet op bepaalde 
doelgroepen. Het is voor iedereen. 
3. Er wordt eigenlijk nooit geadviseerd om geen gebruik te maken van het recht van aangifte. Er moet 
echter wel sprake zijn van een strafbaar feit. Soms is het niet het adequate middel en kan bijvoorbeeld 
gekozen worden voor een melding. 
4. Afhankelijk van de aard van de aangifte wordt nog contact opgenomen met degene die aangifte 
heeft gedaan. Niet bijvoorbeeld als een aangifte een vereiste is voor de verzekering, maar altijd wel 
als er echt iets aan de hand is geweest. 
5. De werkzaamheden van de BOA’s zijn naar aanleiding van de criminaliteitscijfers over 2014 niet 
gewijzigd. De werkzaamheden liggen vooral op het terrein van de leefbaarheid. Ze zijn onze ‘ogen en 
oren’ op straat. 
6. De 3 fte aan BOA’s zijn 6 dagen per week op straat, totaal gemiddeld 11 uur per dag. Het 
ziekteverzuim in 2014 was 108 uur. 
7. De speerpunten voor de BOA’s zijn parkeertoezicht, controle inzake de Drank- en horecawetgeving, 
hondenbeleid, afmelden burgermeldingen en toezicht parkeren aanhangers, caravans en grote 
voertuigen. 
Er zijn geluiden om BOA’s ook in te zetten ten aanzien van winkeldiefstal. De burgemeester is van 
mening dat dit een taak van de politie is. Het is wel zo dat aanwezigheid van BOA’s in winkelcentra 
een preventieve werking heeft op dit gebied. In de ‘donkere dagen’ lopen zij in de winkelcentra bij het 
openen en het sluiten van de winkels. 
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5. Kaderbrief begroting GR Jeugdhulp 2016 
De voorzitter geeft aan dat de raad gelegenheid is gegeven zijn zienswijze in te dienen op deze 
Kaderbrief. Dat lukt echter niet vóór de datum waarop de zienswijze binnen moet zijn. Vandaar dat de 
brief uitgaat van het college gehoord deze commissie. Vandaar dat dit agendapunt ter 
meningsvorming is voorgelegd en de commissie ook het collegeadvies aantreft bij de stukken. 
 
Mevrouw Fräser maakt zich er zorgen over dat we nog geen inzicht hebben in de uitgaven die deze 
maanden per gemeente zijn gedaan. Zij acht het van belang dit wel te hebben en verzoekt daarom in 
de reactie deze zorg te verwoorden. Wethouder Keuzenkamp laat weten dat dit geen onwil, maar 
onmacht is van de gemeenschappelijke regeling. De cijfers van de zorgaanbieders komen 
mondjesmaat binnen. De gemeenschappelijke regeling heeft zich al indringend tot de zorgaanbieders 
gericht. Cijfers die voor Ridderkerk bekend zijn, zijn dinsdagavond tijdens de commissiebijeenkomst 
gepresenteerd. Onze regio doet het ten opzichte van andere gemeenten in Nederland niet slecht, 
aldus de wethouder. De heer Van der Duijn Schouten vraagt zich af waarom de regeling als dreiging 
niet stopt met het uitbetalen van voorschotten aan de zorgaanbieders. Naar zijn mening is essentieel 
dat de cijfers bekend zijn als de ontwerpbegroting wordt opgesteld. De commissie ziet het als steun 
voor de regeling als hierover in de reactie een opmerking wordt opgenomen. Het moet geen 
opmerking worden in de verwijtende zin. De wethouder zegt dit toe en de commissie ontvangt de 
reactie. 
 
Een deel van de jeugdzorg komt van de gemeenschappelijke regeling weer terug naar de gemeente. 
De wethouder geeft aan dat een aantal deelnemende kleine gemeenten de formatie binnen de eigen 
gemeente wil houden. Omdat indertijd snel een keus moest worden gemaakt en alles geregeld moest 
worden, is gekozen voor overheveling naar de regeling en daarna weer terug naar de gemeenten. 
Wat we als Ridderkerk dan gaan doen, zal volgens de wethouder afhankelijk zijn van de vraag. 
Hoeveel fte het voor Ridderkerk zal betreffen is nog onbekend. Misschien is een constructie mogelijk 
waarbij de regeling namens een aantal gemeenten de inkoop als pluspakket voor die gemeenten 
regelt. 
 
De heer Van der Spoel mist de doelstelling van vernieuwing in de stukken. De wethouder geeft toe dat 
om dit te bereiken de inkoop anders zou moeten verlopen om de aanbieders te stimuleren om tot 
vernieuwing te komen. De tijd daarvoor ontbrak en de transitie moest snel verlopen. De gemeenten 
voelen die noodzaak tot vernieuwing. De zorgaanbieders nog niet zo. Wethouder Keuzenkamp zal 
binnen het bestuur van de regeling vragen dit onderwerp te agenderen voor verdere discussie 
hierover. 
 
De cijfers voor Ridderkerk worden volgens de wethouder inzichtelijk gemaakt. Daar zal het college de 
raad per kwartaal inzicht in geven. Ook in onze begroting zullen cijfers opgenomen zijn. Het college 
houdt de raad van de ontwikkelingen op dit beleidsterrein op de hoogte. 
 
Gedeputeerde Staten hebben geen verder uitstel verleend voor het indienen van de begroting. Dit 
betekent dat de ontwerpbegroting op 2 juli a.s. wordt toegestuurd voor een zienswijze door de raad. 
De commissievoorzitter wijst er op dat raadsbehandeling niet mogelijk is, omdat de zienswijze vóór 9 
september a.s. moet zijn toegestuurd. Dit betekent dat de zienswijze uitgaat van het college gehoord 
de commissie van 27 augustus a.s. De regeling voldoet aan het wettelijk vereiste de ontwerpbegroting 
8 weken van te voren toe te sturen. 
 
6. Jaarverslag 2014 en begroting 2016 Gemeenschappelijke regeling GGD-RR 
In haar toelichting geeft wethouder Keuzenkamp aan dat dit een voorbeeld is van een regeling waar 
men zich houdt aan de afspraken en zaken naar tevredenheid verlopen. 
De stukken geven de taakhouders geen reden tot het maken van opmerkingen. De commissie krijgt 
nog een toelichting op het aantal infectie uitbraken tussen 2011-2014, van 2 naar 11 gevallen (blz. 18 
Jaarverslag). 
 
Advies: ter vaststelling 
 
7. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 
Er zijn geen mededelingen. 
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8. Mededelingen college 
Er zijn geen mededelingen. 
 
9. Rondvraag leden 
Geen 
 
10. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 
D66/GroenLinks en Leefbaar Ridderkerk vragen om agendering van de RIB inzake inkooptraject 
peuterspeelplaatsen, van 22 mei 2015. Agendering is voor een volgende keer, na ontvangst van hun 
gezamenlijke gespreksnotitie. 
 
De overige RIBs worden voor kennisgeving aangenomen. Wil een commissielid later toch nog 
agendering, dan kan dit worden verzocht middels een gespreksnotitie. 
 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering rond 20.50 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 augustus 2015  
de griffier,     de voorzitter, 

 
 
 
 
 
 

 
LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 

Bijgewerkt t/m 12 mei 2015 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 19-6-14 
11-6-15 

Drank- en 
horeca-
verordening 2014 
 

Beleid wordt na één jaar geëvalueerd. Attema Na zomer 
2015 

2. 13-11-14 Wmo beleidsplan 
en verordeningen 
 

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

Keuzen- 
kamp 

Aug 2015 in 
college, 
daarna raad 
 

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 Beleidsregels 
Wmo/Beleid 
mantelzorg 
 

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

Keuzen- 
Kamp 

Vóór 1 aug  

6. 16-4-15 Veiligheid 
vaarwegen 
 

Bezien wordt welke kanalen gebruikt 
kunnen worden om kennis te geven aan 
de door Rijkswaterstaat/de gemeente te 
nemen maatregelen. 
 

Smit Na de zomer 

7. 16-4-15 Ambulancever- 
voer 2014 

De Veiligheidsregio zal gevraagd worden 
of een nadere analyse gemaakt kan 
worden waarom sprake is van een 
afvlakking van de aanrijtijden in 
Ridderkerk. 
 

Attema RIB is 
verstuurd 12 
juni en 
daarmee 
afgedaan 

10. 12-05-15 Ontwerpbegro- 
ting VRR 
 

De VRR zal gevraagd worden een 
financieel deskundige een toelichting op 
de ontwerpbegroting te laten geven voor 

Attema Na ontvangst 
schriftelijke 
antwoorden 
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

geïnteresseerde raadsleden. 
 

VRR 
afgedaan 
 

11. 11-6-15 GGD Jaarverslag Er komt toelichting op stijging infectie 
uitbraken pagina 18 

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. 26-6-14 Tussenrappor- 
tages BAR 

Worden voortaan standaard 
geagendeerd voor de commissie Samen 
leven 
 

Griffier 2 x per jaar, 
juni en nov 

3. 12-5-15 RIB Evaluatie 
huishoudelijke hulp 
d.d. 9 april 2015 

Wordt geagendeerd voor volgende 
vergadering na ontvangst gespreksnotitie 
PvdA. 
 

PvdA, 
griffier 

 

4. 11-6-15 RIB Inkooptraject  
Peuterspeelplaat- 
sen, d.d. 22 mei 
2015 
 

Wordt geagendeerd voor volgende 
vergadering na ontvangst gespreksnotitie 
van D66/GL en LR gezamenlijk 
 

D66/GL en 
LR, griffier 

 

 


