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Verslag van de openbare vergadering van de 
commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 10 januari 2013 in het gemeentehuis 
 
Aanwezig:  
De heer W. Onderdelinden (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: burgemeester A. Attema en de wethouders H. Dokter en  
M. Vroegindeweij 
Bij agendapunt 8 zijn aanwezig mevrouw H. van Gelder en de heer T. Theelen, van Stichting Sport en 
Welzijn. 
  
Afwezig met kennisgeving: mevrouw A. Ripmeester. 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht 
Er hebben zich geen sprekers gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. 
 
3. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 29 november 2012 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 
- 2. Studiereis politie. De burgemeester geeft aan dat het verslag te verwachten is vóór de 

volgende vergadering van 7 februari 2013. 
- 6. Waardebepaling OZB, meegedeeld bij weekmail 49, 7 december 2012. Is afgedaan. 
-  7. PGB controles: meegedeeld bij weekmail 49, 7 december 2012. Is afgedaan. 
-  8. Rotondes markt: meegedeeld bij weekmail 49, 7 december 2012. Is afgedaan. 
-  9. OGZRR: meegedeeld bij weekmail 49, 7 december 2012. Is afgedaan. 
 
4. Oud- en Nieuwviering 2012/2013 
De burgemeester geeft een korte toelichting op het reeds rondgestuurde evaluatieverslag. Dit verslag 
is van twee dagen na de viering, maar de gegevens zijn nog steeds actueel. Hoewel niet alle 
voorvallen ‘gewoon’ zijn, is zij gelet op de aard van de avond en de gebeurtenissen elders, tevreden 
over het verloop van de avond in Ridderkerk. 
 
De heer Koppes verzoekt de volgende keer bekendheid te geven aan het feit dat binnenbakken van 
vuilnisbakken vooraf worden verwijderd. Afval werd nu in de bak gedeponeerd en kwam er onder uit. 
De burgemeester geeft aan dat dit bekend is gemaakt, maar dat mensen het ook wel moeten willen 
zien. Het is wel weer een aandachtspunt voor de volgende viering. 
 
Op vragen en opmerkingen van de heer Van der Spoel laat de burgemeester weten dat de kosten 
voor het weghalen e.d. in de orde van de € 10.000,- liggen. Zij zegt toe na te gaan welk preciezer 
bedrag hiermee is gemoeid. Het weghalen gebeurt niet alleen om schade te voorkomen, maar beperkt 
ook het gevaar. Het slechte weer zal zeer zeker ook zijn invloed hebben gehad op het verloop van de 
avond. Dat neemt niet weg dat de burgemeester met tevredenheid terugkijkt. Over de inzet van 
camera’s zal naar bevind van zaken worden gehandeld. In Bolnes had het een goede uitwerking. 
Signalen dat de volgende keer plaatsing elders wenselijk is, hebben haar nog niet bereikt. 
 
De heer Van der Spoel is van mening dat we ons afgrijzen over sommige gebeurtenissen ook steeds 
publiekelijk moeten laten blijken. Er zijn gebeurtenissen die we niet ‘gewoon’ mogen gaan vinden. De 
burgemeester is dat met spreker eens. Naar haar mening mogen we in Ridderkerk echter ook onze 
‘zegeningen’ tellen en is er reden tot dankbaarheid. 
 
Op vragen van de heer Onderdelinden laat de burgemeester weten dat de situatie bij het uitgaan van 
het feest in De Fakkel niet zo was dat zij gebeld moest worden voor de mogelijke inzet van de ME. Zij 
zegt toe na te gaan wat van de zijde van de politie tegen winkeliers is gezegd over de vuurwerkvrije 
gebieden. De heer Onderdelinden had vernomen dat gezegd zou zijn dat als gevolg van een 
beslissing in Den Haag deze volgend jaar niet meer worden ingesteld. De burgemeester merkt 
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hierover op dat zij als burgemeester in ieder geval gaat over het instellen van die gebieden en niet 
Den Haag. 
 
5. Eventuele mededelingen rond de BAR-samenwerking 
De burgemeester geeft aan dat alle drie de raden zich unaniem hebben uitgesproken over de BAR-
code. De motie die de raad van Ridderkerk heeft aangenomen is ook aangenomen door de raad van 
Albrandswaard. Morgen komt de Stuurgroep in nieuwe samenstelling bijeen met de 
portefeuillehouders personeelszaken. Met het Sociaal statuut is men volop bezig. De planning wordt 
gevolgd.  
 
6. Opheffing gemeenschappelijke regeling HALT  
Op vragen van de heer Kruithof laat de burgemeester weten dat de gemeente er financieel op vooruit 
gaat. We kunnen rekenen op een hogere kwaliteit omdat er een sterkere professionele organisatie 
ontstaat. De kosten zijn lager omdat de organisatie groter is. Daling van de kosten zit niet in afname 
van het aantal pakketten. Dat aantal blijft gelijk. 
 
De burgemeester geeft aan dat gemeenten zich hard hebben gemaakt voor deze constructie.  
De heer Kruithof verwacht dat, als de afwikkeling van de gemeenschappelijke regeling financieel 
verkeerd verloopt, de raad zo snel mogelijk wordt ingelicht en niet gewacht wordt tot de rekening van 
Halt verschijnt. De burgemeester zegt dit toe. 
 
Op een vraag van de heer Van der Duijn Schouten laat de burgemeester weten dat Halt Nederland 
heeft ingestemd met deze voorstellen. 
 
De burgemeester zal nagaan wat bedoeld wordt met de in het voorstel genoemde verplichting van een 
bijdrage de komende 3 jaar en of daarover iets in een raadsbesluit opgenomen moet worden. 
 
Advies: ter vaststelling 
 
7. Rapportage borg- en garantstellingen  
Wethouder Vroegindeweij geeft aan dat de meeste garantstellingen leningen betreffen aan Stichting 
Woonvisie en dat deze voor de grootste bedragen zijn. De grootste risico’s loopt de gemeente ten 
aanzien van deze leningen. De financiële ontwikkelingen bij woningcorporaties in het algemeen en bij 
Woonvisie in het bijzonder moeten we daarom op de voet volgen. Dat gebeurt door het volgen van de 
landelijke ontwikkelingen, het goed bestuderen van de jaarstukken van Woonvisie, maar ook door 
goed bestuurlijk periodiek overleg met Woonvisie.  
 
De wethouder geeft het verschil nog een keer aan tussen het overzicht Gewaarborgde geldleningen 
en het overzicht Indirecte garantstellingen. Het eerste overzicht betreft leningen waarvoor gemeente 
Ridderkerk direct voor 100% garant staat. Het laatste overzicht betreft leningen waarvoor gemeente 
Ridderkerk indirect garant staat voor 25%. 
 
De gemeente zal niet snel bereid zijn voor nieuwe leningen direct garant te staan. In nieuwe gevallen 
zal voor de borgstructuur via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gekozen worden. Deze was er 
voorheen niet, vandaar de directe garantstellingen. Deze waren toendertijd ook nodig om 
gemeentelijke bouwplannen te realiseren.  
 
Voor de garantstellingen bestaat geen onderpand. De wethouder bevestigt de opmerking van de heer 
Onderdelinden dat, als bij de afwikkeling van een faillissement van de woningbouwcorporatie nog 
gelden overblijven, de gemeente een vordering heeft ter grootte van de garantstelling.  
 
Niet bekend is waarom in de overgangsperiode de ene keer voor een directe en een andere keer voor 
de indirecte garantstelling is gekozen. 
 
Met de verenigingen van wie de jaarstukken nog niet zijn ontvangen, zal een gesprek worden 
aangegaan. 
 
Voor de commissie is raadstoezegging RRT12/0029, met het uitbrengen van deze rapportage, 
afgedaan. 
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8. Reilen en zeilen Stichting Sport en Welzijn 
De heer Theelen presenteert bijgaande presentatie. 
 
De stichting kiest voor betrokken ondernemerschap voor de gehele Ridderkerkse gemeenschap. 
Afwijkingen van groter dan 10%, negatief of positief, moeten bij de gemeente worden gemeld. 
Als de formatie van de na 2010 toegevoegde taken ervan zou worden afgehaald, is de formatie van 
de stichting met 1 fte gedaald. De groei van de formatie is gerelateerd aan de takenuitbreiding. 
De heer Theelen wijst er op dat het van belang is zeer zorgvuldig om te gaan met kerngetallen en 
benchmarkingen. Van belang is met name na te gaan wat wel en wat niet is meegenomen. 
Dat de organisator van markten de sporthallen niet meer op zondag gebruikt, scheelt zo’n € 20.000,-. 
Wethouder Dokter merkt hierover op dat omwonenden hadden geklaagd. Vóór 13.00 uur mogen geen 
opbouwactiviteiten worden verricht. Dit is uit juridische uitspraken gebleken. Exploitant ziet er daarom 
geen brood meer in de markten op zondag te houden. 
De heer Theelen geeft aan dat een zwembad nooit kostendekkend kan worden geëxploiteerd. 
Verhoging van de toegangsprijs heeft een groot effect op het bezoekersaantal.  
De heer Theelen benadrukt dat de voorzitters van de clubs in hun nieuwjaarstoespraak allen zijn 
ingegaan op het probleem om voldoende vrijwilligers te houden. In dat kader noemt hij ook de 
bezuiniging op het Vrijwilligerssteunpunt. 
De heer Theelen ervaart dat men bestuurlijk zaken wil los- en overlaten aan Sport en Welzijn. Van 
ambtelijke zijde moet men hier nog in groeien. Spreker wijst er op dat de stichting te maken heeft met 
wel 60 ambtenaren. 
Wethouder Dokter geeft aan dat de opstelling van de nieuwe sportnota niet beïnvloed wordt door de 
ontwikkeling van de BAR-organisatie. De heer Theelen geeft aan dat er ten aanzien van 
sportvoorzieningen op onderdelen sprake is van een tekort en op andere onderdelen van een te veel. 
Juist dit soort zaken zal in de sportnota aan de orde komen. 
De stichting brengt altijd in augustus een signaleringsrapport uit aan het college. Hierin worden 
nieuwe ontwikkelingen en trends gemeld. Ook met het oog op het verschijnen van de gemeentelijke 
Kadernota wordt bekeken of dit rapport eerder in het jaar kan worden uitgebracht. De heer Van der 
Spoel dringt er op aan het signaleringsrapport naar de raad te sturen. 

 
9. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties  
Wethouder Dokter heeft geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Wel laat hij weten dat de raad 
volgende week een raadsinformatiebrief kan verwachten over de Wmo en de huishoudelijke hulp. Het 
verzenden van deze brief is nog even opgehouden om ook de laatste ontwikkelingen hierover in de 
brief te kunnen opnemen. 
 
Vanuit de Stadsregio hebben Ridderkerk en Albrandswaard meegedaan aan een proeftuin ten 
aanzien van de jeugdzorg. Het is de keus van Barendrecht zelf geweest om daar niet aan mee te 
doen. 
 
10. Mededelingen college 
Geen 
 
11. Rondvraag 
Op verzoek van de heer Van der Spoel zal voor de volgende commissievergadering worden 
geagendeerd de raadsinformatiebrief over de Roparun 2013. De heer Van der Spoel schrijft hierover 
een gespreksnotitie. 
 
Op verzoek van de heer Onderdelinden, mevrouw Van Houwelingen en de heer Koppes zal voor de 
volgende commissievergadering worden geagendeerd het functioneren van de Wmo-adviesraad. De 
drie zullen binnen 1 ½ week een gezamenlijke gespreksnotitie naar de griffier mailen. 
 
De commissie besluit dat de Startnotitie ontwikkeling sportpark Ridderkerk behandeld zal worden in de 
volgende commissievergadering van 7 februari a.s. Dit wordt eerst behandeld in de benw-vergadering 
van 15 januari a.s. Het college zal deze notitie aanbieden als raadsvoorstel of ter kennisname als 
raadsinformatiebrief. Is dat laatste het geval dan zal deze raadsinformatiebrief direct voor de 
commissie worden geagendeerd. 
 
De griffier deelt mee dat in de commissievergadering van 7 februari a.s. een presentatie wordt 
gegeven over De Wijzerplaats. De griffier zal onder de raadsleden inventariseren welke 
vragen/onderwerpen de raadsleden dan aan de orde gesteld willen hebben. 
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De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 februari  2013,  
de griffier,             de voorzitter, 
 
 
 

 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 10 januari 2013 

 
 

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. 24-05-12 Studiereis politie 
naar Kent 
 

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

Attema Vóór 7 
februari 2013 
 

3. 30-8-12 Quick Scan CJG 
Tevredenheid 
 

Resultaten worden de raad meegedeeld. Dokter December 
2012 

4. 30-8-12 Plan van aanpak 
tegengaan 
jeugdwerkloosheid 
  

Als dit gemaakt is, wordt de raad op de 
hoogte gesteld. 

Dokter 1 maart 2013 

5. 29-11-12 Regieteams BAR  Nadere informatie krijgt de raad vóór 
besluitvorming gemeenschappelijke 
regeling. 
 

Attema Maart 2013 

6. 10-01-13 Oud-en Nieuw Kosten verwijderen afvalbakken etc. Attema 
 

 

7. 10-01-13 Oud-en Nieuw Mededelingen politie over afschaffen 
vuurwerkvrije gebieden. 
 

Attema  

8. 10-01-13 Opheffen gem. 
reg. HALT 

Wat is verplichting 3 jaar bijdrage en 
moet hierover iets in raadsbesluit staan. 
 

Attema Vóór 24 jan 
2013 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

1. 12-04-12 Rapport 
Tevredenheid 
Wwb-klanten 2011 
 

Agenderen voor een volgende 
vergadering (gespreksnotitie) 

F. Fräser Jan 2013 

2. 12-04-12 Bijtincidenten De raad ontvangt jaarlijks een 
raadsinformatiebrief met een overzicht 
van de bijtincidenten van het voorgaande 
jaar. 

Attema April 2013 

3. 20-09-12 RIB Wmo 
benchmark 2011 

Agenderen, na ontvangst gespreksnotitie 
mw. Van Houwelingen 

A. van 
Houweling
-en 
 

Jan 2013 

4.  20-09-12 
29-11-12 

De Wijzerplaats Presentatie over het reilen en zeilen Dokter/ 
Griffier 
 

7 febr 2013 

 


