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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 4 februari 2010 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mevrouw. A. Ripmeester (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier). 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd, behalve Ridderkerks Belang en Lokaal Sociaal. 
Van de zijde van het college: burgemeester S. Hulman en de wethouders mevrouw H. van den Berg 
en de heren T. Blesgraaf en P. de Koning en de ambtenaren Y. van den Berg, F. van der Jagt, B. 
Jansen en P. Bakker. 
 
1. Opening 
Mevrouw Ripmeester heet iedereen welkom en opent de vergadering. De postcommandant 
brandweer, mevrouw P. Claus, is wegens omstandigheden verhinderd. Zij zal opnieuw worden 
uitgenodigd voor een volgende vergadering. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 14 januari 2010 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 

- Toezegging 4. Nota evenementenbeleid: college heeft de nota overeenkomstig de 
opmerkingen in de commissie vastgesteld. Op verzoek wordt hierover nog een 
raadsinformatiebrief toegestuurd. 

- Toezegging 6. Motie SIB: gevraagd overzicht zit in bundel. Toezegging is afgedaan. 
- Toezegging 8. Kerntakendiscussie: overzicht is bij brief van 26 januari jl. verzonden. 

Toezegging is afgedaan. 
 
Ten aanzien van de lijst actie-en aandachtspunten en de lijst gemaakte afspraken zijn geen 
opmerkingen gemaakt. 
 
3. Spreekrecht 
a. Mevrouw A. Muizelaar, namens de werkgroep Duurzaam zonder grenzen Ridderkerk 
b. De heer D. Wakker, rector Farelcollege  
 
Ad a. Mevrouw Muizelaar merkt op dat de werkgroep ten aanzien van het project Dogbo eigenlijk de 
honneurs voor de gemeente heeft waargenomen. De werkgroep zou daarmee willen door gaan. 
Dankzij het project is het bestuur van Dogbo een voorbeeld geworden in Benin en het heeft navolging 
gevonden in 14 andere gemeenten. Naast het project kadaster en belastingen zijn nog 15 andere 
projecten gerealiseerd. Ook is er samenwerking met de Hogeschool Tilburg (sport). Ook zijn er nog 
lopende projecten van de werkgroep. Zij wijst op de tentoonstelling Wereldburger. Op 8 mei zal er een 
benefietconcert worden georganiseerd. Voor de kaartverkoop zal zij alle aanwezigen benaderen. Zij 
stelt het belangrijk te vinden dat de projecten uitwaaieren over de gehele Ridderkerkse bevolking. 
Voor het project heeft de VNG een hoge Afrikaanse onderscheiding gekregen. Voor de voortgang van 
de ondersteuning is van belang te weten dat de VNG een Ridderkerkse bijdrage zal 
vermenigvuldigen. Ambtenaren uit de gemeente zetten zich in in hun vrije tijd. Zij spreekt de hoop uit 
dat de nieuwe raad aandacht aan het werk zal blijven besteden. Met een jaarlijkse bijdrage van € 3 á 
4.000,- zou de werkgroep al heel blij zijn. 
 
Ad b. De reactie van de heer D. Wakker is als bijlage bijgevoegd. Ten aanzien van zijn bezwaar van 
fysieke nabijheid van twee VO-scholen merkt hij op dat voorkomen moet worden dat groepen van 
beide scholen elkaar treffen en overlast veroorzaken. Nabijheid levert in exploitatie naar zijn mening 
weinig voordeel op. Als de LOC’s worden samengevoegd zou het gaan om 3.500 leerlingen. 
 
4. Brandweer 
Ondanks de afwezigheid van de postcommandant wil men vanuit de commissie aan de 
portefeuillehouder toch enkele geluiden meegeven die leven binnen de Ridderkerkse vrijwilligers. De 
heer Vroegindeweij geeft aan dat ervaren wordt dat de eerste uitrukkende wagen bezet is door 
Ridderkerkse vrijwilligers, maar de tweede veelal uit Rotterdam komt. Als de tweede niet bezet wordt 
door Ridderkerkse vrijwilligers is het gevoel dat zij voor joker naar de kazerne zijn gegaan. Het gevoel 
zou tevens zijn dat beroeps mogen blussen en vrijwilligers er zijn voor het oprollen van de slangen. 
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De burgemeester geeft aan aan de ene kant voorstander te zijn van de regionalisering. Dit omdat 
daarmee kwaliteitsslagen zijn te behalen. Anderzijds blijft het korps Ridderkerk wel “ons” korps. De 
mensen moeten hier het werk doen en het gevoel hebben gewaardeerd te worden. Brandveiligheid en 
de veiligheid voor het personeel zullen altijd voorop staan. In het algemeen is een uitruk uit Ridderkerk 
het snelst ter plaatse. Het beeld over de tweede uitruk kent de burgemeester niet. Naar zijn mening is 
dat een beeld over een mogelijke toekomst. Een toekomst die nog niet is uitgewerkt. Als de 
postcommandant bij de commissievergadering is, dan is het goed deze beelden eens uit te wisselen. 
 
Op een vraag van mevrouw Van Gink laat de burgemeester weten een voorstander te zijn van inzet 
over de gemeentegrenzen heen. Dat moet echter wel wederkerig zijn. Daar hoeft de eigen identiteit 
niet onder te leiden. De heer Onderdelinden benadrukt dat bij de regionalisering door de raad duidelijk 
is uitgesproken dat de eigen identiteit en cultuur behouden moet blijven. De burgemeester herkent de 
zorg van de commissie en pakt de geuite signalen zeker op. Op een vraag laat de burgemeester 
weten dat van (verbaal) geweld tegen brandweerpersoneel hem niets bekend is. 
 
 
5. 1

e
 Programmamonitor 2010 

Naar aanleiding van vragen van de heer Onderdelinden merkt wethouder Van den Berg op dat meer 
ouderen een beroep doen op de Wmo-voorzieningen en er meer schuldhulpverleningstrajecten lopen. 
Deze tendens was als gemeld in de 3

e
 Programmamonitor. Bij de kerntakendiscussie zal bezien 

moeten worden of dit een structurele ontwikkeling is en welke gevolgen die financieel heeft. Dat meer 
mensen een beroep op de schuldhulpverlening doen, is te wijten aan de crisis. Zij is er niet voor om de 
kosten daarvan te dekken uit het overschot minimabeleid. Op een vraag van mevrouw Van 
Houwelingen laat de wethouder weten dat de extra gekregen rijksgelden schuldhulpverlening besteed 
moeten worden aan preventie, en hieraan ook gedeeltelijk al zijn besteed, maar niet besteed mogen 
worden aan de trajecten zelf. 
 
Wethouder de Koning laat weten dat de cijfers genoemd bij de Stand taakstelling, onder 3.3. op blz. 9, 
de leidende cijfers zijn voor de kerntakendiscussie. Gelet op alle berichten vanuit Den Haag verwacht 
hij vanaf 2011 nog verdere tekorten. De cijfers zullen substantieel lager zijn.  
 
Op vragen van de heer Vroegindeweij antwoordt de heer Bakker dat in hoofdstuk 8 van de begroting, 
Financiering en Algemene dekkingsmiddelen, standaard een post onvoorzien is opgenomen van  
€ 100.000,-. Hoe ver we zijn met de investeringen tot nu toe is informatie die in de volgende 
Programmamonitoren zal worden vermeld.  
 
Op een vraag van de heer Van Houcke laat wethouder Van den Berg weten nog niet te weten hoeveel 
moet worden terugbetaald van de niet bestede re-integratiegelden. Dit heeft te maken met de 
wensen/eisen die de werkgevers nog stelden. Zij verwacht hierover meer duidelijkheid in februari. Zij 
zegt toe dat als dit bekend is, zij dit schriftelijk aan de raad zal laten weten.  
 
De commissie adviseert de raad motie 2009-167, met het voorstel zoals gedaan in deze monitor, als 
afgedaan te beschouwen.  
 
Advies: ter vaststelling naar de raad. 
 
 
6. Wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam 
De heer Vroegindeweij vraagt of artikel 119 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dwingend of 
aanvullend is. De burgemeester laat weten dat deze wet dwingt bepaalde artikelen in de regeling op te 
nemen, maar dat het ruimte geeft ten aanzien van de inhoud. Wat onder de vorige wetgeving gold is 
in de regeling vertaald naar de huidige situatie. Feitelijk is daarmee niets veranderd. De raad zou de 
regio verdergaande bevoegdheden kunnen geven, maar als de raad minder bevoegdheden wil geven, 
dan verwacht hij daarvoor geen steun bij de andere partners. De lijn die de partners willen volgen is 
die van houden zoals het nu is.  
 
In reactie op een vraag van de heer Japenga laat de burgemeester weten dat in de regeling niets is 
opgenomen over een evaluatie. De burgemeester zal hiernaar informeren en de raad hierover vóór de 
vergadering iets laten weten.  
 



 3 

De heer Van Houcke is verbaasd over de reactie van de Stadsregio op de Provinciale StructuurVisie. 
Zijn verbazing betreft de opmerking dat de in de structuurvisie Ridderkerk geformuleerde invulling van 
Bolnes-Zuid aansluit bij de formulering “bedrijvenster in het groen”. De burgemeester verwijst naar 
wethouder Den Boef. 
 
Advies: ter debat naar de raad 
 
7. Raadsinformatiebrief inzake Armoedemonitor 
Wethouder Van den Berg laat weten dat uit de cijfers over 2009 blijkt dat 72 meer aanvragen zijn 
ingediend voor het participatiefonds. In reactie op het verzoek vanuit de PvdA-fractie om als gemeente 
mee te doen aan Stedenestafette in het kader van het jaar van de armoedebestrijding heeft het 
college de gemeente daarvoor aangemeld. Het is daarbij aan het volgende college om de ambities 
daarvoor te bepalen. 
 
Mevrouw Van Houwelingen laat weten dat haar fractie zorgen blijft houden over de bereikbaarheid 
van inkomensondersteunende maatregelen. Zij doet aan haar medeleden de oproep samen een 
werkgroep te formeren die zich verder over deze problematiek zal buigen. Vanuit de commissie staat 
men daar welwillend tegenover, maar men acht het van belang duidelijkheid te hebben over de taak 
en de effectiviteit. Onderling zal men zich hier nader over beraden. Op verdere vragen laat de 
wethouder weten dat het noodfonds genoemd wordt in de Programmamonitoren. Betalingen uit dat 
fonds zijn niet structureel en zijn aanvullend op alle overige regelingen. De collectieve 
ziektekostenverzekering geldt ook voor 65+ers. 
 
Wethouder Van den Berg laat op vragen van de heer Van Houcke weten dat de extra € 300 mln. die 
staatssecretaris Kleinsma heeft toegezegd voor een deel extra gelden schuldhulpverlening betreffen.  
De overige gelden gaan niet rechtstreeks naar de gemeenten. Chronisch zieken komen uit het 
onderzoek niet naar voren als risicogroep, De wethouder meent dat dit toch een doelgroep is waar wij 
aandacht voor moeten hebben. Inlichtingen van de belastingdienst kunnen voor een eenmalige actie 
worden opgevraagd, maar moeten daarna worden vernietigd. Met het inlichtingenbureau wordt 
nagegaan of via hen structureel informatie boven water is te krijgen. 
 
De heer Den Ouden doet een oproep om alle belemmeringen, hoe klein ook, weg te nemen die voor 
mensen een obstakel (kunnen) vormen om een beroep te doen op de diverse voorzieningen. De 
wethouder zegt toe na te zullen gaan welk deel van het bijzondere bijstandsbudget in 2009 naar de 
uitvoering ging. 
 
De wethouder laat weten dat in alle gevallen de mensen een aanvraag zullen moeten doen. Dit is 
wettelijk vereist, maar daarnaast vindt zij dit ook wenselijk omdat er een eigen verantwoordelijkheid bij 
de mensen rust. 
 
De heer Onderdelinden merkt op dat in de stukken verwezen wordt naar de uitkomsten 2005.  De 
wethouder zegt toe dat de gegevens uit de monitor 2005 zullen worden rondgestuurd. Dat allochtonen 
geen gebruik maken van de voorzieningen is niet haar beeld. Het lezen van bijvoorbeeld het 
huishoudboekje is voor deze groepen wel lastig. De opzet daarvan zal daarom ook worden verbeterd. 
De wethouder wil de aandacht de komende jaren graag richten op ouderen en allochtonen  
 
8. Visie en kaderstelling integraal accommodatiebeleid 
Aan de hand van bijgevoegde hand-out geven de heren Blesgraaf en Van der Jagt een toelichting op 
de Lokale Educatieve Agenda (LEA.). 
 
De wethouder geeft aan dat partners verzocht hebben het OOGO te handhaven, dit mede in verband 
met de wettelijke mogelijkheden die het heeft om advies te geven.  
 
De heer Den Ouden vraagt zich af of het functioneren van de voorzitters van de Kamers, ook zijnde 
directeuren voortgezet onderwijs, spanning kan geven als zij ook hun eigen belang moeten 
behartigen. Hij vraagt zich af of met deze opzet “het beleid” uit het gemeentehuis wordt gehaald en of 
dat niet nadelig is voor de kleinere spelers. Bij de kosten voor de werkzaamheden in de werkgroepen 
zet hij een vraagteken. Wethouder Blesgraaf spreekt de hoop uit dat genoemde spanning niet zal 
optreden. Dat het beleid uit het gemeentehuis wordt gehaald, ziet hij niet in. De LEA is een advies 
orgaan, geen besluitvormend orgaan. Mevrouw Van den Berg voegt daaraan toe dat de Kamers ook 
het gemeentelijk beleid moeten uitvoeren zoals dat wordt opgenomen in de bestuursopdrachten.  
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Over wordt gegaan tot het accommodatiebeleid (tevens vervolg hand-out) 
 
De wethouder geeft aan dat de inhoud van het voorstel de visie, de kaderstelling en de werkwijze 
betreft. Daarover neemt de raad straks een beslissing. Het college wil op jaarbasis gaan werken en 
niet meer op een 4-jarige basis. Een aanvraag zal getoetst gaan worden in Kamer 3 op integraliteit. 
Gekeken wordt dan naar de relaties die de school heeft. Het advies van de 3

e
 Kamer gaat naar de 

gemeente en dan volgt de aanvraag de gebruikelijke weg.  
 
Ten aanzien van de inspreekreactie van de heer Wakker merkt de wethouder op dat hij de mening van 
de heer Wakker respecteert. De opvatting van het Farel hoort naar de mening van de wethouder niet 
in het stuk thuis en zou bij opname uit balans raken. In het stuk staat al dat het initiatief voor 
ontwikkeling bij de instellingen ligt. De tekst vormt geen blokkade voor de visie van Farel. 
 
De wethouder zegt toe bij Stichting Woonvisie te zullen nagaan hoe zij ten aanzien van dit onderwerp 
de verbreding van hun maatschappelijke inzet zien. Tevens zegt hij toe dat het collegebesluit over de 
keus voor Oost voor de derde Brede school naar de raad zal worden gestuurd. Er zal voor Oost geen 
sprake zijn van nieuwe accommodatie. 
 
De wensen die de VVD-fractie eerder heeft geuit omtrent de opname van sportaccommodaties zijn 
door het college overgenomen. 
 
De heer Den Ouden is verrast dat het college overstapt naar een jaarcyclus en daarmee afstapt van 
het IHP. Dit terwijl vanuit de raad de wens was geuit in het IHP op te nemen hoe wordt omgegaan met 
leegstand. Hij vreest dat die wens nu buiten beeld raakt. De uitwerking van de startnotitie heeft naar 
zijn mening niet opgeleverd waar de raad om had gevraagd. De wethouder laat hierop weten dat de 
periode 2010-2014 niet geheel is losgelaten. Over bijvoorbeeld nieuwbouw in 2014 kan nu echter 
niets gezegd worden. De leegstandsproblematiek zal gewoon onderdeel uitmaken van de afwegingen 
die op wijkniveau gemaakt moeten worden. Ten aanzien van het multifunctioneel gebruik zal het 
bestuur altijd moeten instemmen. 
 
De heer Vroegindeweij vreest dat met een jaarcyclus er mogelijk weer boeggolven zullen ontstaan. 
Wethouder De Koning geeft aan dat gebruik wordt gemaakt van het investeringsvolume op het 
moment dat daadwerkelijk tot investering kan worden overgegaan. 
 
Advies: voor debat naar de raad. 
 
9. Discussie kaderstelling inzet reserves 
Discussie over de inzet van reserves heeft voor wethouder De Koning niet een direct verband met de 
kerntakendiscussie. Bij die discussie is geld immers secundair. De heer Onderdelinden geeft aan de 
overgelegde stukken wel te zien als onderlegger voor de kerntakendiscussie. Omtrent de laatste zin in 
het memo vermogenspositie, met welk memo de heer Vroegindeweij blij is, merkt de heer 
Onderdelinden op dat het de raad is die nog zal besluiten of de vrije reserve in de planperiode wordt 
ingezet. De heer Bakker geeft aan dat in het dekkingsplan voor 2010-2013 deze inzet wel is 
opgenomen zodat ook zichtbaar is hoe groot de vrije reserve nog is als tot die aanwending 
daadwerkelijk wordt besloten. 
 
De heer Den Ouden geeft aan dat voor de financiële positie van de gemeente ook gekeken moet 
worden naar de reserves met renteclaim, die weliswaar van andere orde zijn dan de 
bestemmingsreserves. Daarnaast is er het grondbedrijf waar winstuitnemingen op kunnen 
plaatsvinden. Wethouder De Koning merkt hierover op dat geen voorschot genomen kan worden op 
mogelijke uitkomsten uit het grondbedrijf. Als de winst vaststaat dan kan een winstuitneming 
plaatsvinden. Ten aanzien van de reserves met renteclaim merkt hij op dat deze jaarlijks € 900.000,- 
toevoegen aan de begroting. 
 
Op een vraag van de voorzitter laat de wethouder weten dat er rond 4 maart a.s. geen verdere 
informatie zal zijn over de reserves. In juni zullen de reserves wel aan de orde komen. 
 
Naar aanleiding van een vraag van de heer Boertje merkt de wethouder op dat de bufferreserve 
afgestemd moet zijn op het risicoprofiel. “Vervuiling” die daarin zat, is er inmiddels uitgehaald. In de 
Programmarekening zal daarover nader informatie verschijnen. 
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10. Rondvraag 
 
Geen. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 23.00 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van …………………, 
De griffier,           de voorzitter, 
 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 4 februari 

 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 19-06-08 
08-04-09 
14-05-09 
04-02-10 

Begroting VRR Als de beleidslijn Veiligheid Voorop 
bekend is, gaat deze naar de commissie 
en zal er in aanwezigheid van de 
brandweer over worden gesproken. 
 

Hulman Commissie 
waarbij ook 
postcdt 
aanwezig zal 
zijn. 
 

2. 13-11-08 
14-5-09 
 
 
 
 
14-01-10 

Postbehandeling Periodiek zal de commissie weer een 
overzicht ontvangen van de 
postafdoening.  
 
 
 
De cie hoort nog waarom het vanaf het 
2

e
 kwartaal pas kan. 

Hulman Vanaf het 2
e
 

kwartaal 2010 
krijgt de cie 
een overzicht. 
 
 
 
 
 
 
 

3 18-06-09 Beweegvisie Eind 2009 krijgt de raad inzicht in 
resultaat aanpak/uitvoering beweegvisie. 
Er zal dan ook een datum voor een 
evaluatie worden genoemd 
 

Blesgraaf Eind 2009 

4. 01-09-09 
04-02-10 

Nota 
Evenementen- 
Beleid 

Wethouder Blesgraaf bespreekt in het 
college wat gedaan wordt met de 
opmerkingen vanuit de commissie 
 

Blesgraaf De raad krijgt 
een 
raadsinforma-
tiebrief 
 

5. 12-11-09 
 
 
 
14-01-10 
 
 

Jaarstukken 
OZHW 

Wethouder Blesgraaf zegt toe dit jaar de 
begroting 2010 te willen ontvangen. 

Blesgraaf Eind 2009 
 
 
 
De stukken 
zijn 11 jan ’10 
ontvangen. 
Wordt raad 
maart/april. 
 

6. 14-01-10 Districtsjaarplan 
politie 

De raad ontvangt een spoorboekje met 
inzicht over de behandeling diverse 
plannen.  
 

Hulman  

7. 14-01-10 Brief BAR-samen- 
werking 

De raad wordt ingelicht of en zo ja 
wanneer er een voorstel komt om de 

Hulman  
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 samenwerking een formele vorm te 
geven. 
 

8. 04-02-10 Re-
integratiegelden 

Als bekend is welk deel aan het rijk moet 
worden terugbetaald, wordt dit 
meegedeeld. 
 

V.d. Berg Febr/mrt 2010 

9. 04-02-10 Gem. reg. 
Stadsregio 

Over mogelijke evaluatie wordt de raad 
vóór 18 februari 2010 ingelicht 

Hulman Vóór 18-2-10 

10 04-02-10 Armoedemonitor De uitvoeringskosten     2009 zullen de 
raad worden meegedeeld. 
 

V.d.Berg  

11. 04-02-10 Armoedemonitor Gegevens uit monitor 2005 worden de 
raad toegestuurd. 

V.d.Berg  

12. 04-02-10 Accommodatie- 
Beleid 

Wethouder gaat na hoe Woonvisie haar 
verbrede inzet op dit punt ziet. 
 

Blesgraaf  

13. 04-02-10 Accommodatie- 
Beleid 

Raad ontvangt collegebesluit t.a.v. derde 
Brede school. 
 

Blesgraaf  

 
 

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. 

 
 
 
14-5-09 
 
 
 
 
14-01-10 
 
 
 

 
 
 
Fusie Dynamiek 

 
 
 
De wethouder bespreekt met de 
klankbordgroep op welke momenten de 
raad als geheel moet worden 
geïnformeerd. 
 
De raad wordt geïnformeerd per 
raadsinformatiebrieven. Meegedeeld 
wordt nog wat dit voor de 
Klankbordgroep betekent. 
 

 
 
 
Blesgraaf 

 
 
 
Februari 2010 

 
 

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. 

Hulman continu 

2. 08-04-09 Nota Verbonden 
partijen 

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

griffier Direct 

3. 01-10-09 De gemeente en 
bijtende honden 

Het college informeert de raad over een 
jaar over de uitvoering van de 
actiepunten uit de brief 

College Oktober 2010 

 
 


