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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 7 juni 2012 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mevrouw A. Ripmeester (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: burgemeester mevrouw A. Attema, wethouder H. Dokter en wethouder 
M. Vroegindeweij. 
  
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Aangezien de burgemeester en wethouder Dokter op dit moment de deelnemers aan de 
Avondvierdaagse binnenhalen, wordt de volgorde van de agenda gewijzigd vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht 
Er hebben zich geen sprekers gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. 
 
3. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 24 mei 2012 
Over het verslag zijn geen opmerkingen gemaakt. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 Toezegging 3. BAR-beter. Het college heeft schriftelijk gereageerd op het advies van de griffier. Is 

afgedaan.  
 Toezegging 4. Ondernemers en raad. Wethouder Vroegindeweij laat weten dat het college op  

2 juli a.s. overleg voert met diverse geledingen van de ondernemers. Doel is de oprichting van een 
participatieplatform van ondernemers. De heer Van der Spoel bepleit dat ook ongeorganiseerde 
ondernemers daarbij worden betrokken en ook al in het voorstadium. Juist zij voelen zich vaak 
niet gehoord. Vanuit de commissie is het de wens dat er ook een bijeenkomst wordt 
georganiseerd waarop raad en ondernemers elkaar ontmoeten. Afgesproken wordt dat daarvoor 
een datum in oktober wordt gereserveerd. De raadsleden mevrouw Parren en de heren 
Onderdelinden en Van der Spoel willen meedenken over de opzet van de bijeenkomst. De 
wethouder zal verdere actie ondernemen. 

 
De voorzitter roept het college op voor de volgende vergadering te komen met streefdata voor de 
diverse toezeggingen en acties. 
 
4. Intrekking Verordening toeristenbelasting  
Op vragen laat wethouder Vroegindeweij weten dat de belasting voor 2011 is geïnd en de 
uitvoeringskosten voor dat jaar zijn verwerkt. Voor het jaar 2012 is de belasting niet geïnd en zijn er 
geen uitvoeringskosten gemaakt. Na vaststelling van de belasting, heeft de heer Van der Valk er zijn 
verbazing over uitgesproken dat de gemeente zoveel waarde hecht aan participatie, maar dat over de 
invoering met hem nooit was gesproken. Hij heeft aangegeven dat er feitelijk maar één 
belastingplichtige is en dat hij de belasting niet in rekening kan brengen bij al zijn gasten, omdat hij 
doorlopende contracten heeft afgesloten. Tijdens de gesprekken rees er twijfel over de juridische 
haalbaarheid van de belasting, als er feitelijk slechts één belastingplichtige is. Toen het idee ter 
sprake kwam om jaarlijks een bijdrage in een fonds te stoppen, meende het college dat dit een goed 
alternatief was waarmee de gemeente toch gelden ontving. Toen afspraken daarover waren gemaakt, 
bleek dat het juridisch wel mogelijk was de belasting bij feitelijk één ondernemer te heffen. Het gaat 
om een jaarlijkse storting van € 25.000,-. De S.E.R. krijgt een grote zeggenschap over het bedrag. Het 
bedrag wordt in mindering gebracht op de subsidie aan de S.E.R.  
 
De heer Smit merkt op dat de afspraak wordt vastgelegd in een convenant, maar dat dit kan worden 
beëindigd. Hij doet de suggestie dat de verordening gehandhaafd blijft, maar dat het college beslist af 
te zien van het heffen, zolang het afgesproken bedrag in het fonds wordt gestort. De wethouder zegt 
toe vóór de raadsvergadering te zullen laten weten of deze methode mogelijk is en wettelijk is 
toegestaan. 
  
De wethouder geeft aan dat de inkomsten uit de belasting € 35.000,- zouden bedragen en de storting 
in het fonds € 25.000,- is. Er is dus een budgettair verschil van € 10.000,-. 
 
Advies: ter debat. 
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5. Brief provincie over taakstellingen begroting 2012  
Op een vraag van de heer Onderdelinden laat de wethouder weten dat alle gemeenten in de provincie 
een dergelijk brief hebben gehad. Alle gemeenten hebben tijd nodig de bezuinigingen concreet in te 
vullen. Achter de brief moet niet meer gezocht worden.  
 
Namens de VVD-fractie spreekt de heer Van der Spoel zijn zorgen uit over de forste taakstelling waar 
wij als gemeente voor staan. Boterzachte afspraken moeten naar zijn mening keihard worden.  
 
Aangezien er een feitelijke onjuistheid in de conceptbrief staat, adviseert de commissie de raad om de 
eerste zin van de tweede alinea te wijzigen in “In een overleg op 17 januari jl. hebben raadsfracties 
met het college gesproken …..etc.”. 
 
Advies: ter vaststelling met in achtneming van het advies. 
 
6. Nieuw raadsprogramma bedrijfsvoering  
Wethouder Vroegindeweij verwijst naar het eerdere gesprek dat in de Auditcommissie over dit 
onderwerp is gevoerd. De Auditcommissie heeft toen gevraagd om een format voor te leggen. Met dit 
voorstel wordt dat nu gedaan.  
 
De wethouder geeft aan dat in het nieuwe programma voor de raad zichtbaar wordt wat het kost om 
de organisatie in stand te houden. De zogenaamde bedrijfsvoeringskosten (specificatie van indirecte 
kosten volgens verstrekte format) staan voortaan op een plaats in de begroting, in het nieuwe 
programma en worden niet meer verspreid opgenomen in de raadsprogramma’s. Om de aansluiting 
met vorige jaren te behouden worden de totale bedrijfsvoeringskosten naar de overige programma’s 
verdeeld. Hiervoor wordt een eenvoudige verdeelsleutel gebruikt, bijvoorbeeld naar rato van de omzet 
per programma. De te hanteren verdeelsleutel wordt in de stukken zichtbaar gemaakt. 
 
Het enige dat feitelijk verandert, is de presentatie van de financiële gegevens. De paragraaf 
bedrijfsvoering is met de invoering van het nieuwe programma overbodig geworden. De informatie die 
nu in die paragraaf staat, wordt opgenomen in het nieuwe programma.  
 
Bij de opstelling van Transparantiemodellen wordt gebruik gemaakt van een objectieve methode 
waarmee de kostendekkendheid volgens die methoden vaststaat. De vereenvoudiging van de 
kostenverdeling heeft dus geen invloed op de kostprijs van een product. 
 
Advies: ter vaststelling 
 
7. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties / presentatie stand van zaken 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
 
Beleidsmedewerkster mw. L. Kielen en de coördinator CJG, dhr. A. Hogendoorn geven een 
presentatie. De link naar deze presentatie is  
  
http://prezi.com/zsrbjgt6mjkz/cjg-en-decentralisatie-jeugdzorg-in-ridderkerk/ 
 
Op een vraag van de heer Onderdelinden laat wethouder Dokter weten dat de ontschotting steeds 
onderwerp van gesprek is met de partners. Het is geen thema vanuit besparingen, maar vanuit de 
wens zaken te verbeteren. Mevrouw Kielen geeft aan dat de decentralisatie Jeugdzorg niet 
controversieel is verklaard. Invoering is volgens planning op 1 januari 2015. Vanuit de Stadsregio is 
het de wens dat de invoering een jaar eerder kan. Als dit gebeurt, kunnen wij het aan. Voorwaarde is 
wel dat de wet het mogelijk maakt en het geld vrijkomt. 
 
Op een vraag van de heer Alderliesten laat mevrouw Kielen weten dat het Passend onderwijs een 
verantwoordelijkheid is van de scholen. De gemeente wil daarbij wel betrokken worden. Dit gebeurt 
ook over en weer.  
Wethouder Dokter geeft aan erg trots te zijn op het vele werk dat door het CJG wordt verricht. De 
aanslag die het vele werk op de mensen doet, baart hem wel zorgen. De werkdruk moet voor de 
mensen wel verantwoord zijn.  
 
De voorzitter dankt mevrouw Kielen en de heer Hogendoorn voor de gehouden presentatie. 
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8. Zienswijze ontwerp-Programmabegroting 2013 Veilgheidsregio Rotterdam- Rijnmond  
De burgemeester geeft aan dat het in de planning niet meer mogelijk was dit onderwerp in de raad te 
behandelen. Er gaat daarom een brief uit van het college gehoord de commissie. De directeur, de 
heer Littooy, heeft bij zijn eerdere bezoek aangegeven zijn uiterste best te doen intern er voor te 
zorgen dat ontwerpbegrotingen tijdig naar de raden worden gestuurd. De raden kunnen dan tijdig hun 
zienswijzen geven. 
  
De heer Neuschwander verwijst naar het benw-advies, waarin staat dat Berenschot de bedrijfsvoering 
voor 2012-2013 nog niet op orde acht. In de concept-reactie staat dat voor de invoering van de 
tweede taakstelling tijd nodig is en dat er derhalve begrip is dat deze taakstelling niet gekwantificeerd 
is in de begroting 2013. Deze tekst is wat de heer Neuschwander betreft te vrijblijvend. 
 
De heer Van der Spoel verwijst naar de kanttekeningen die hij en de heer Onderdelinden hebben 
gemaakt, in een mail die hedenmiddag is rondgemaild. Het gemak waarmee in de ontwerpbegroting 
regelmatig staat “is geen rekening gehouden met..” vindt zijn fractie nogal vrijblijvend. De VVD wil 
onderaan de brief de slotzin opnemen die ook staat in de reactie aan de OGZRR. Als het zo is dat een 
bezuiniging niet kan, dan wil zijn fractie dit onderbouwd terugzien. De argumentatie dat dan de 
veiligheid in het geding is, is voor zijn fractie daarbij niet voldoende. 
 
Als bezuinigd wordt, wil de heer Onderdelinden inzicht in de consequenties die dat voor Ridderkerk 
heeft. De raad kan naar aanleiding daarvan dan een conclusie trekken en een keus maken. Slechts 
de opmerking dat het ‘niet kan’, is niet voldoende. Zijn fractie wil aantoonbaar de gevolgen zien voor 
de gemeente Ridderkerk. De heer Van der Spoel deelt die mening. Als de gevolgen bekend zijn, is het 
aan de raad een afweging te maken. De VRR moet wat de heer Van der Spoel betreft ‘aan het werk’. 
De heer Onderdelinden merkt nog op dat hij de woorden ‘en verder’, na ‘in de begroting 2013’ veel te 
vrijblijvend vindt.  
 
De burgemeester geeft aan dat Berenschot de hele organisatie van de VRR heeft doorgelicht en deze 
ook heeft vergeleken met vergelijkbare organisaties. De eerste ronde bezuiniging van 5% is inmiddels 
verwerkt, de tweede ronde van 5% is voor 2013 nog niet mogelijk. In de ontwerpbegroting 2013 is de 
tweede ronde daarom nog niet verwerkt. Berenschot ziet mogelijkheden, maar die liggen met name op 
het terrein van de gebouwen en de afgesloten sociale statuten. Het algemeen bestuur heeft bepaald 
dat de tweede bezuinigingsronde nog niet in de begroting 2013 hoeft te worden verwerkt. Vooralsnog, 
want de taakstelling moet wel gehaald worden. Het AB wil de gevolgen van die taakstelling zien, zodat 
de leden deze ook kunnen bespreken met hun raden. De taakstelling ligt er nog zeker wel, aldus de 
burgemeester en de druk is er ook nog. 
 
Gelet op de aard van de kazerne en het voor Ridderkerk afgesloten sociaal akkoord, kan de 2e ronde 
gevolgen hebben voor Ridderkerk. De burgemeester is bereid te spreken over het afgesloten sociaal 
akkoord. Maar daarbij dient er wel rekening mee worden gehouden, dat daaronder handtekeningen 
zijn gezet en dat dat proces zorgvuldig dient te gebeuren. Dat kost tijd. 
 
Enige discussie ontstaat nog over het feit dat de raad zelf dit onderwerp niet kan behandelen. De 
griffier geeft aan dat krachtens de wet de ontwerpbegroting tijdig is toegezonden. Mede door onze 
eigen planning van commissie- en raadsvergaderingen is het vaak niet mogelijk een ontwerpbegroting 
in de raadsvergadering te behandelen. 
 
De burgemeester merkt op dat de commissie en zij naar haar gevoel op één lijn zitten. De brief zal 
worden aangepast in de geest van de gemaakte opmerkingen en de inhoud van de hedenmiddag 
verspreide mail van de heren Onderdelinden en Van der Spoel. Een afschrift van de brief wordt ter 
kennis gebracht van de raad. 
  
9. Zienswijze ontwerpbegroting 2013 van de Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond  
Vanuit de raad heeft deze regeling de bijzondere aandacht van mevrouw Van Houwelingen. De 
stukken geven haar geen reden tot het maken van opmerkingen. De heer Van der Spoel is zeer 
tevreden met de laatste zin in de ontwerpbrief. 
Ten aanzien van de GROP (GGD Rampen Opvang Plan) merkt wethouder Dokter op dat er discussie 
is gevoerd of deze taak hoort bij de OGZRR of de Veiligheidsregio. Het regelt de interne organisatie bij 
de GGD bij rampen. De inspectie had laten weten dat dit geregeld diende te worden. Ook met de 
verhoging van € 0,10 blijven we binnen de ramingen die in onze begroting staan vermeld.  
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De vaststelling van het basispakket is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. 
 
Advies: ter vaststelling. 
 
10. Mededelingen college 
Wethouder Dokter laat weten dat de gevolgen van het Lenteakkoord voor de gemeente inzichtelijk 
zullen worden gemaakt. Deze zullen worden opgenomen in een overzicht dat zo snel mogelijk ter 
kennis wordt gebracht van de raad.  
 
11. Rondvraag leden 
De voorzitter brengt ter sprake de wens van de raad om de BAR-samenwerking regelmatig te 
bespreken in de commissievergadering. Besloten wordt dit onderwerp voor elke vergadering te 
agenderen.  
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.25 uur 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 augustus 2012,  
de griffier,               de voorzitter, 
 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 7 juni 2012 

 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 15-12-11 PGB Als bekend is welke vrijheid de wetgever 
de gemeenten laat, communiceert het 
college hierover met de raad. 
 

Dokter geen 
streefdatum 
mogelijk 

2. 12-04-12 Bijtende honden In het Gemeentejournaal wordt aandacht  
besteed aan het feit dat voor een goede 
aanpak van bijtincidenten vaststelling op 
heterdaad nodig is 
 

Attema  

3. 24-05-12 SV Bolnes Komt er geld op tafel en/of SenW of 
anderen trekken de 
faillissementsaanvraag in, dan wordt dit 
de raad meegedeeld. 
 

Dokter Als dit zich 
voordoet. 

4. 24-05-12 Studiereis politie 
naar Kent 
 

Als verslag is ontvangen, wordt dit naar 
de raad gestuurd. 

Attema Na ontvangst 
verslag 

5. 24-05-12 Cijfers sociale 
zaken 

Er wordt nagegaan waarom de gemeente 
niet heeft meegedaan aan het FNV-
onderzoek "De lokale monitor Werk, 
Inkomen en Zorg 2012". 
 

Dokter  

6. 07-06-1 Ontmoeting raad 
en ondernemers 

In de maand oktober zal een bijeenkomst 
worden georganiseerd. De raadsleden 
Parren, Onderdelinden en V.d. Spoel 
zullen meedenken over de opzet. 
 

Vroeginde
weij 

 

7. 07-06-12 Toeristenbelasting Vóór de raadsvergadering wordt 
meegedeeld of het college kan verklaren 
dat de belasting onder voorwaarden niet 
wordt geïnd. 
 

Vroeginde
weij 

Vóór 21 juni 
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

8. 07-06-12 Lenteakkoord De raad ontvangt een overzicht met de 
gevolgen.  
 

Dokter Z.s.m. 

 
 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

1. 10-11-11 Format info sociale 
zaken 

Eerste ingevulde format wordt 
geagendeerd en dan wordt besproken 
wanneer evaluatie. 

Griffier Commissiever
gadering  
30 augustus 
2012 

2. 12-1-12 3 Decentralisaties Mededelingen eventuele ontwikkelingen 
wordt vast agendapunt. 

Griffier  

3. 12-04-12 Rapport 
Tevredenheid 
Wwb-klanten 2011 
 

Agenderen voor een volgende 
vergadering (gespreksnotitie) 

F. Fräser  

4. 12-04-12 Bijtincidenten De raad ontvangt jaarlijks een 
raadsinformatiebrief met een overzicht 
van de bijtincidenten van het voorgaande 
jaar. 

Attema  

5. 07-06-12 BAR-
samenwerking 
 

Stand van zaken wordt voor elke 
vergadering geagendeerd. 

Griffier  

 


