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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 2 december 2010 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mevrouw. A. Ripmeester (voorzitter) en mevrouw A. Steenbergen (notuliste) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: burgemeester mevrouw A. Attema en wethouder M. Vroegindeweij en de 
ambtenaren mevrouw A. Feldbrugge en de heer P. Naeijé 
  
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Mevrouw Ripmeester heet iedereen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
  
2. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 11 november 2010 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 

- Toezegging 1. De raad heeft de toegezegde brief over de postbehandeling ontvangen. Omdat 
de afspraak is dat deze informatie periodiek wordt verschaft, gaat het onderwerp naar de 
kolom ‘gemaakte afspraken ter herinnering’.  

- Toezeggingen 2, 3 en 4 blijven staan. 
- Toezegging 5. CJG Rijnmond. Aan wethouder Dokter zal worden gevraagd een streefdatum 

door te geven. 
- Toezegging 6. Community Safety en praktijktesten. Als streefdatum wordt begin 2011 

ingevuld. 
 
Met betrekking tot de lijst actie- en aandachtspunten zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 
-  Actiepunt 2. Uitleg overzichten aanrijtijden ambulances. De griffier zal een streefdatum 

opnemen. 
 
Ten aanzien van de gemaakte afspraken is opgemerkt: 
 

- Afspraak 3. Bijtende honden. Informatie is verstrekt. Kan vervallen.  
 
3. Spreekrecht 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
  
4. Laatste stand van zaken concept Regionaal Strategische Agenda Stadsregio (RSA)  
In de vergadering van 13 december a.s. zal het Algemeen Bestuur van de Stadsregio de RSA 
vaststellen. Nu is de gelegenheid om de opvattingen van de fracties mee te geven aan de 
Ridderkerkse vertegenwoordigers in het AB, burgemeester Attema en wethouder Den Ouden. 
Op de vraag of de brief van 11 oktober naar de Stadsregio is verzonden, wordt bevestigend 
geantwoord. Gevraagd wordt om de 1e alinea op blz. 2 van de brief van 11 oktober nader te duiden in 
het overleg met de Stadsregio. 
 
Nota van Antwoord 
Blz. 6, verbeteren kwaliteit fietsnetwerk, enz. Wat hier geschreven staat over het versterken van het 
regionale fietsnetwerk geldt volgens de commissie uiteraard ook voor Ridderkerk. In feite had dit beter 
in BAR-verband moeten worden afgestemd. Opgemerkt wordt dat er in de nota van antwoord 
regelmatig gesproken wordt over de BAR-gemeenten, terwijl over die punten niet is overlegd tussen 
de 3 gemeenten. In het overleg tussen de BAR gemeenten moet daar een vast agendapunt van 
worden gemaakt. 
Opgemerkt wordt dat in de nota van antwoord wel veel antwoorden staan, maar erg weinig conclusies 
worden getrokken.  
Ten aanzien van de A4-zuid wordt geconstateerd dat de Stadsregio daar nogal luchthartig over doet. 
Aanleg na 2020 is te laat. De aanleg zal wel degelijk tot ontlasting van de A15/A16 kunnen leiden. Het 
onderwerp dient blijvend onder de aandacht te worden gebracht. De burgemeester zegt toe de 
opmerkingen nog eens duidelijk in het AB aan de orde te stellen. Zij wijst erop dat wel eerst de 
Benelux-corridor op orde moet zijn. Als blijkt dat de commissieleden niet bekend zijn met het verhaal 
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over de Benelux-tunnel, zegt de burgemeester toe na te gaan wat bedoeld wordt met de Benelux-
corridor.  
De zorg over de oeververbinding met de Krimpenerwaard wordt nog naar voren gebracht. Gevreesd 
wordt voor verrommeling van het landschap en een vermeerdering van onder andere het 
vrachtverkeer.  
Een opmerking wordt gemaakt dat het jammer is dat de bijlage niet in kleur is. Sommige details zijn 
moeilijk te herkennen. De voorzitter antwoordt dat de originele stukken altijd bij de griffie ter inzage 
liggen en daar bekeken kunnen worden. 
Een punt dat nadrukkelijk naar voren moet worden gebracht is de milieubelasting (wellicht in BAR-
verband) en ook het openbaar vervoer.  
De burgemeester merkt op dat leefbaarheid reeds vaker aan de orde is gesteld. Wat betreft de A4-
zuid en de Oostflank zal zij voorstellen die aan elkaar te koppelen en zal worden aangedrongen op 
gebruik van de termen ‘gezamenlijk’ en ‘in samenhang’.  
Naar aanleiding van blz. 23 tot en met 26 wordt nog verwezen naar de bijeenkomst eerder deze week 
over de Verstedelijkingsafspraken. Er wordt een andere koers ingeslagen dan voorheen gebruikelijk 
was met een andere rol voor de regioraad en regiogemeenten. Gevraagd wordt hoe daar uitvoering 
aan wordt gegeven, zit er nog wel een financiële drive achter?  
De burgemeester erkent dat er weinig in de ontwerp RSA staat over de verstedelijkingsafspraken. Er 
speelt veel, o.a. een economische crisis. De portefeuillehouders hebben hierover regelmatig overleg. 
Ook wethouder Los is daarbij erg betrokken. Ook in Ridderkerk zitten we hier bovenop en de 
burgemeester verwijst hiervoor naar de behandeling van het rapport Woonbeleid van de 
Rekenkamercommissie en de woningbouwstrategie, die allebei op ditzelfde moment in de commissie 
Samen wonen worden behandeld. 
Desgevraagd antwoordt de burgemeester dat zij voldoende input heeft om in te brengen in het AB. 
 
5. 3e Programmamonitor 2010 
Een aantal vragen over instroom van WIJ-jongeren, re-integratiegelden, wachtlijsten Wsw, het aantal 
gezinnen dat gebruik maakt van de voedselbank en manieren van armoedebestrijding zal schriftelijk 
worden beantwoord omdat de portefeuillehouder niet aanwezig is voor beantwoording. De 
commissieleden zijn niet blij met deze procedure. 
Gewezen wordt op tegenstrijdigheden in de teksten over méér uitbesteed werk als gevolg van druk op 
taken van het personeel en de investeringen, waarvan een deel weer moet worden doorgeschoven 
naar 2011. Wethouder Vroegindeweij licht een en ander toe over het investeringsvolume en de 
boeggolf. Financieel technisch klopt het allemaal, maar wat betreft planning had eerder duidelijk 
kunnen zijn dat het niet haalbaar was. Voor 2011 moet die haalbaarheid nog worden bezien. 
Vragen worden gesteld over de exploitatie van Het Plein door Optisport. Toegelicht wordt dat de 
huidige situatie is dat energiekosten niet in rekening werden gebracht. Deze kosten werden zelfs niet 
gemeten. In de tegenwoordige situatie wel. De energiekosten werden geschat op € 50.000,00 maar 
blijken nu € 120.000,00 te zijn. Er lopen nu gesprekken met Optisport. Het contract loopt nog tot eind 
2014. Op de vraag of de energiekosten over voorgaande jaren ook nog in rekening worden gebracht, 
wordt ontkennend geantwoord.  
De schriftelijke antwoorden zullen vóór de raadsvergadering worden verzonden.  
 
Advies: TER DEBAT 
 
6. Slotbegrotingswijziging 2010 
Een nieuwe pagina met de Samenvatting financiële stand saldi is uitgereikt. Wethouder Vroegindeweij 
geeft aan wat gecorrigeerd is. Ter vergadering blijkt dat enkele bedragen nog niet juist zijn. De pagina 
zal opnieuw worden aangepast en vóór de raadsvergadering worden verstuurd. 
De commissie vindt het overzicht niet erg duidelijk. Bekeken zal worden om in het vervolg een 
overzichtelijker staatje te produceren. 
 
Advies: TER VASTSTELLING 
 
7. Notitie Participatie 
Met het gestelde onder A. in de e-mail van de griffier van 26 november jl. is wethouder Vroegindeweij 
het eens. In een startnotitie moet duidelijk worden aangegeven met wie wordt geparticipeerd, met de 
raad of met het college, zodat externen weten wie voor hen het aanspreekpunt is. Als het college de 
gesprekspartner is, dan zouden, als dat wordt gewenst, afspraken kunnen worden gemaakt op welk 
moment het college de raad op de hoogte brengt van ingekomen reacties.  
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Afwegingskader, stap 3 onder 9. Zodra wordt afgeweken van de startnotitie (als die is vastgesteld door 
de raad) moet de raad worden geïnformeerd. Ingestemd wordt met het voorstel om de griffier een 
nieuwe tekst te laten formuleren. 
Bijlage 1, blz. 3, punt 4.4. Opgemerkt wordt dat de argumentatie waarom iets niet wordt overgenomen, 
ontbreekt. Toegezegd wordt dat dit nog zal worden toegevoegd. 
Aangegeven wordt dat het format voor de omgevingsanalyse niet is bijgevoegd. Wethouder 
Vroegindeweij legt uit dat dit alleen voor de interne organisatie van belang is.  
Gevraagd wordt waarom stap 6 van het afwegingskader niet is ingevuld. Wethouder Vroegindeweij 
legt uit dat het bepalen van de communicatie goed te doen is in concrete gevallen, maar in niet 
concrete gevallen wordt dat wat lastiger. Dat gebeurt dan pas nadat de stappen 1 tot en met 5 zijn 
gezet. Het wordt dan in de startnotitie opgenomen. Omdat het geen zin heeft om een incompleet 
afwegingskader vast te stellen, wordt besloten dat de tekst bij stap 6 wordt aangepast. 
Gemist wordt verdere ontwikkeling van e-communicatie. Wanneer verschijnt daarover meer en 
wanneer komt er een plan van aanpak? De wethouder geeft aan dat eerst deze notitie Participatie 
wordt vastgesteld en dat daarna snel gewerkt zal gaan worden aan verdere ontwikkeling e-
communicatie.  
Opgemerkt wordt dat de procedures ‘vooraf’ en ‘achteraf’ worden beschreven, maar niet de procedure 
‘tussentijds’. Hoe gaat men de informatie ophalen bij de burger? Geantwoord wordt dat dit gebeurt via 
de reeds bestaande overleggen. 
Bijlage 1, blz. 3, punt 5.21. In de eerste zin zal na ‘vertellen’ worden tussengevoegd ‘of vragen’.  
De commissie verbaast zich dat er niemand van de platforms aanwezig is, waarop de wethouder 
uitlegt dat met alle overlegorganen is gesproken in het voortraject. Veel van hun opmerkingen zijn 
verwerkt in de notitie. De platforms staan dus achter de notitie. 
De te wijzigen teksten ontvangt de raad nog vóór de raadsvergadering. 
 
Advies: TER DEBAT 
 
8. Diverse belastingverordeningen 
Wethouder Vroegindeweij geeft nog een korte uitleg over artikel 6 van de Verordening tot wijziging 
van belastingverordeningen (gemeentestukken 2010-56E). Een en ander heeft te maken met de 
mogelijkheden van naheffing.  
 
Advies: TER VASTSTELLING (met uitgebreide stemverklaring van de VVD). 
 
9. Rondvraag 
Aan het college zal gevraagd worden op korte termijn met informatie te komen over o.a. een visie op 
het openbaar vervoer en wijziging van de Structuurvisie. 
 
Op verzoek van mevrouw Fräser zal de Raadsinformatiebrief inzake bijtende honden voor een 
volgende vergadering worden geagendeerd. Zij zal hiervoor een gespreksnotitie opstellen. 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.00 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 januari 2011,  
de griffier,           de voorzitter, 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 02 december 2010 

 
Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 18-06-09 
 
 
 
 
23-09-10 
 
 

Beweegvisie Eind 2009 krijgt de raad inzicht in 
resultaat aanpak/uitvoering beweegvisie. 
Er zal dan ook een datum voor een 
evaluatie worden genoemd 
 
Voor de volgende vergadering worden de 
1e resultaten toegestuurd 
 

Dokter Eind 2009 
 
 
 
 
Voor 11 nov. 
2010 
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11-11-10 Raad ontvangt de 1e resultaten vóór de 
commissievergadering van januari 2011. 
 
 

Vóór 13 jan. 
2011 

2. 23-09-10 
 
 
 
11-11-10 

Fusie korfbalver-
enigingen 
 

Raad krijgt afschrift van brief die B&W 
binnenkort sturen. Raad wordt op de 
hoogte gesteld van Projectplan 
 
De raad ontvangt het projectplan vóór de 
commissievergadering van januari 2011 
 

Dokter  
 
 
 
Vóór 13 jan. 
2011 

3. 11-11-10 CJG 
 

De raad krijgt begin 2011 nader 
informatie stand van zaken CJG. 
Toegevoegd wordt informatie uitvoering 
aanpak RAAK. Tevens wordt informatie 
verstrekt over meldingen bij het AMK uit 
Ridderkerk 
 

Dokter Begin 2011 

4. 11-11-10 CJG Rijnmond De raad krijgt informatie op de opzet van 
deze nieuw te vormen organisatie 
 

Dokter  

5. 11-11-10 Stand van zaken 
dialoog 
Community Safety 
en Praktijktesten 
 

Hierover wordt informatie verstrekt Attema Begin 2011 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

1. 15-01-09 
14-05-09 

Indicatiestelling en 
werkwijze De 
Wijzerplaats 

Terugkoppeling n.a.v. raadsbesluit t.a.v. 
motie huisbezoek en indicatiestelling 
(2008-211) 
 

Vrz, griffier 
overleggen 
over vorm. 

Kan op elk 
gewenst 
moment 

2. 11-11-10 Aanrijdenambulan-
ces 

Uitleg verstrekte overzichten wordt voor 
een volgende vergadering geagendeerd 
 

Vrz, griffier Vóór 1 maart 
2011 

3. 02-12-10 Bijtende honden Voor een volgende commissie-
vergadering zal de RIB over bijtende 
honden worden geagendeerd 

Griffier  

 
 

GEMAAKTE AFSPRAKEN TER HERINNERING 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 6-10-05 Rijtijden 
ambulances 

Na ontvangst worden de rapportages 
t.k.n. naar de commissieleden gestuurd. 

Griffier  continu 

2. 08-04-09 Nota Verbonden 
partijen 

De griffie plaatst ontvangen 
ontwerpbegrotingen (en wijzigingen) 
gem. regelingen op de gemeentelijke 
website 
 

Griffier continu 

3. 02-12-10 Postbehandeling Het college informeert de raad periodiek 
over de postafdoening 

College Periodiek  
 

 
 
 


