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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 10 april 2008 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mw. A. Ripmeester(voorzitter),  
Alle fracties, behalve Ridderkerks Belang en Lokaal Sociaal, zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: wethouder dhr. H. Zwiers en dhr. P. Naeije (SPO). 
Dhr. J. van Straalen, griffier. 
 
1. Opening 
 
Mw. Ripmeester heet iedereen welkom en opent de vergadering. Mw. Hermans kan niet aanwezig zijn 
en wordt vervangen door dhr. Zwiers. Namens Halt Rijnmond-Zuid is aanwezig dhr. J. Kurpershoek. 
 
2. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 13 maart 2008 
 
Ten aanzien van de Lijst van toezeggingen bij het verslag van 13 maart 2008: 
-1.  Afwikkeling privatisering basisonderwijs: informatie verstrekt o.a. bij informatieavond, 

toezegging kan worden geschrapt 
-6. Nota armoedebestrijding: informatie over langdurigheidstoeslag is verstrekt, toezegging kan 

worden geschrapt 
 
Ten aanzien van de Actie- en aandachtspunten: 
-3. Reactie provincie: antwoord is door de raad vastgesteld op 27 maart jl., toezegging kan 

worden geschrapt 
-4 Startnotitie gezondheidsbeleid: notitie is op 27 maart jl. gewijzigd vastgesteld, toezegging kan 

worden geschrapt 
 
Het verslag van 13 maart 2008 wordt vastgesteld. 
 
3. Spreekrecht 
 
De heer F. Kazen spreekt in, namens zijn broer, over de door Stichting Woonvisie te bouwen 
woningen in Slikkerveer Zuid Oost. Zijn bijdrage is bijgevoegd. 
 
De commissie geeft dhr. Kazen mee steun voor zijn mening te zoeken bij de bewoners en de 
bewonerscommissie en dan zijn probleem nogmaals onder de aandacht van Woonvisie te brengen. 
 
4. Eventuele mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen ( Stadsregio, Veiligheidsregio, 
Ambulancedienst) 
 
Onlangs heeft de raad het overzicht overschrijdingspercentages rijtijden ambulances ontvangen over 
de maand februari. Door de ambulancedienst zijn allerlei maatregelen genomen. Gelet op deze 
maatregelen en kijkend naar de overschrijdingspercentages voor Ridderkerk, vraagt de commissie 
zich af wat de conclusie kan zijn voor Ridderkerk.  
 
Algemeen is de verzuchting in de commissie dat het oplossen van het probleem van de aanrijtijden, 
ondanks alle inzet van de portefeuillehouder, wel heel erg traag gaat. Dhr. Zwiers benadrukt het 
belang dat fracties actief blijven richting de politiek in Den Haag. 
 
Afgesproken wordt dat dit onderwerp voor de commissie van mei wordt geagendeerd als de 
portefeuillehouder zelf weer aanwezig is. De commissie hoopt dan te horen of inmiddels al met de 
minister is gesproken. 
  
5. Veiligheid: Halt Rotterdam-Zuid 
 
Dhr. Kurpershoek geeft uitleg over het werk van Halt op een wijze waarop hij dit ook doet op scholen.  
Halt staat voor Het Alternatief. Het alternatief voor justitiële vervolging. Deze vervolging leidt tot een 
justitiële registratie, die tot het 32ste jaar blijft staan. Een Halt-afdoening is bijv. aan de orde bij 
vernieling, vuurwerk, graffiti en spijbelen (meerdere malen, langere tijd). Verboden wapenbezit is een 
te zwaar feit voor een Halt-afdoening. Als ouders worden gebeld, denken zij veelal dat er een ongeluk 
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met hun kind is gebeurd. Doorgaans worden er door Halt met de jeugdige twee gesprekken gevoerd. 
Het eerste in aanwezigheid van de ouders. In het tweede wordt veelal duidelijk of er meer achter het 
handelen zit, zoals bijv. problemen thuis. Welke straf wordt gegeven, bepaalt Halt aan de hand van 
een door het Openbaar Ministerie opgestelde normenlijst. Halt confronteert de dader altijd met zijn 
eigen handelen. Er moeten excuses worden aangeboden. Thuis schrijft de jongere een excuusbrief 
die samen met iemand van Halt aan “het slachtoffer” wordt aangeboden. Halt doet ook aan 
schadebemiddeling. Moet een vergoeding worden betaald, dan moet de jongere elke vrijdagmiddag 
zijn zakgeld inleveren bij Halt. De ervaring in Ridderkerk is dat de jongeren het geld inderdaad uit 
eigen zak betalen. Zeer zelden gaat in Ridderkerk een ouder niet akkoord met een te treffen regeling 
en kiest hij voor een justitiële afwikkeling. Die keus is er altijd. Halt geeft voorlichting op scholen. In 
Ridderkerk voor zo’n 160 klassen per jaar. Onderwerpen daarbij zijn o.a. groepsdruk en pesten. Het 
gaat daarbij om leerlingen uit de groepen 7 en 8 en de eerste twee klassen van het voorgezet 
onderwijs. Een uniek project is het Halt+-project dat samen met het Farel college en de Gemini wordt 
uitgevoerd. Overlastgevende scholieren van beide scholen worden voor drie dagen naar Halt 
gestuurd. Om 8.00 uur moeten zij zich in Barendrecht melden en om 17.00 uur kunnen ze naar huis. 
Tijdens de lessen wordt ook aandacht besteed aan het taalgebruik door scholieren. Als tip geeft dhr. 
Kurpershoek mee eens aanwezig te zijn tijdens een pauze op de scholen en dan te horen wat er 
wordt gezegd. Op een van de scholen voor voortgezet onderwijs hoorde hij in een pauze 23 keer het 
woord “kanker”. Vaak wordt door gebruik van dit soort worden aansluiting bij de groep gezocht. 
Ouders hebben vaak niet in de gaten hoe groot de invloed van leeftijdgenoten is. Voor de jongeren is 
het ondenkbaar dat hun ouders zich van dezelfde taal zouden bedienen Die “taal” is iets van henzelf. 
Voor meelopers geldt dat zij dezelfde straf krijgen als de dader. Doestelling van Halt is het voorkomen 
en bestrijden van lichte jeugdcriminaliteit. Het meetbaar maken van de effecten van Halt is erg 
moeilijk. Je zou daarvoor het werk van Halt een tijdje moeten stoppen. De persoonlijke doelstelling 
van dhr. Kurpershoek is jongeren leren keuzes te maken. Steeds belangrijker wordt gevonden dat 
ouders worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. 
Daders kunnen in principe maximaal 2 maal naar Halt worden verwezen en tussen de twee daden 
dient minimaal één jaar te zitten. Verschuiving van de vorm van kattenkwaad neemt dhr. Kurpershoek 
niet waar. Het aantal meisjes dat zich schuldig maakt aan criminaliteit neemt toe, het gaat dan altijd 
om diefstal uit winkels die in groepsverband wordt gepleegd. 
 
6. Voortgang samenwerking binnen de BAR-gemeenten 
 
Afgesproken wordt dit onderwerp wederom te agenderen voor de commissievergadering van 22 mei. 
Vragen welke de commissieleden beantwoord willen hebben vóór deze vergadering, kunnen worden 
ingeleverd bij de griffier. Dhr. Zwiers zegt toe dat deze dan schriftelijk worden beantwoord. 
 
7. Actualisatie Integraal Huisvestingsplan 2006-2010 
 
Ondanks dat het aantal leerlingen van SBO De Burcht is afgenomen, heeft het college onlangs 
toestemming gegeven de uitbreiding te realiseren zoals deze in juli 2007 voor ogen stond. Motivering 
daarvoor is dat De Burcht een belangrijke functie  heeft als expertisecentrum voor geheel Ridderkerk. 
Dhr. Naeije geeft aan dat het prognosticeren van het leerlingenaantal voor scholen voor speciaal 
basisonderwijs extra lastig is. Gevolgen van een dalend aantal leerlingen zijn groter voor De Burcht 
omdat deze school werkt met kleine klassen van 14 leerlingen. Wethouder Zwiers laat weten dat het 
bestuur deze uitbreiding graag wil realiseren, ondanks dat de te verkrijgen exploitatievergoeding (van 
de rijksoverheid) lager zal zijn vanwege het dalende leerlingaantal. 
 
Verzocht wordt om vóór de raadsvergadering het verslag van de vergadering van het OOGO te 
verstrekken, waarin deze actualisatie aan de orde is geweest. Het verslag is nog niet gemaakt. 
Getracht wordt aan het verzoek gehoor te geven.  
 
Vanuit de commissie wordt opgemerkt dat er geen reden is voorlopig een afwachtende houding aan te 
nemen. De nieuwe raad zal in zijn beginperiode al snel belangrijke beslissingen over de huisvesting 
dienen te nemen. De wethouder weerspreekt dat het college het onderwerp “laat sudderen”. Het 
eventueel vaststellen van een nieuw IHP vanaf 2010 betekent niet dat er niks gebeurd. Als er iets nu 
en in de nabije toekomst in ontwikkeling is en alle aandacht vraagt, dan is het de 
onderwijshuisvesting. 
 
Getracht zal worden om het overzicht van de leegstand per wijk ook voor de resterende 4 wijken 
compleet te krijgen. De gegevens zullen echter moeten worden aangedragen door de besturen. De 
gemeente is van deze informatie afhankelijk.  
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Op een vraag laat dhr. Naeije weten dat de daling van het leerlingenaantal bij het basisonderwijs nog 
niet te zien is bij het voortgezet onderwijs. Het Gemini College is wel gedaald, maar het Farelcollege 
laat een stijging zien. Op termijn zal het voor het VO wel te merken zijn. Voor beide VO-scholen geldt 
dat 50% van hun leerlingen van buiten Ridderkerk komt, zodat de groei van buiten Ridderkerk de 
daling in Ridderkerk deels kan compenseren. Hoe dat zich in de toekomst zal ontwikkelen, is niet 
bekend.  
 
Dhr. Zwiers merkt op dat het college meer sturend te willen opereren t.a.v. het benutten van de 
leegstand. Het college is echter niet van plan om bijvoorbeeld te eisen dat één groep van een school 
gehuisvest moet worden in een lokaal van een andere school. In de komende OOGO vergadering 
wordt met de besturen over de leegstand gesproken. Zoals afgesproken ontvangt de griffie de notulen 
van de OOGO-vergaderingen. 
 
Door De Bosweide/Fontein was een wens ingediend voor vervangende nieuwbouw. Dit verzoek is 
vorig jaar door het college afgewezen. Onlangs hebben de besturen de raadsfracties gevraagd dit te 
heroverwegen. Wethouder Zwiers geeft aan dat het een fantastisch plan is, maar dat er een 
prijskaartje aan vast zit en er nog vele andere wensen zijn die geld kosten. Vanuit de commissie wordt 
opgemerkt dat hierop in de raadsvergadering zal worden teruggekomen. 
 
Wethouder Zwiers geeft aan dat omtrent de bewegingsvisie niets wordt opgenomen in het IHP. Deze 
visie vindt haar uitwerking binnen het Wmo-beleid. 
 
Omtrent de ontwikkelingen rond De Reyer laat de wethouder weten dat het college het accent legt op 
de nieuwbouw van de school met een mogelijk integratie met het gymlokaal. Over de aanvullende 
brede schoolvoorzieningen is verder overleg nodig met de diverse partners.  
 
Of noodlokalen worden gesloopt of vervangen is in eerste instantie een keuze die de schoolbesturen 
zelf maken. Indien lokalen niet meer nodig zijn en zijn afgeschreven, ontvangen de besturen geen 
(gemeentelijke) vergoeding voor de vervanging van deze lokalen. 
 
ADVIES: voor DEBAT naar de raad 
 
8. Staat van de gemeente 
 
Aan de hand van een memo van de griffie wordt gediscussieerd over de response op de in deze 
enquête gestelde vraag of men zich door de gemeenteraad vertegenwoordigd voelt. De reacties 
vanuit de fracties hierop zijn verschillend. Ziet de een het als een belangrijk signaal waar acties op 
ondernomen moeten worden, de ander meent dat de voorgelegde vraag moeilijk is te beantwoorden 
of dat de raadsverkiezingen de belangrijkste en betrouwbaarste “enquête” vormen. 
 
Van belang wordt geacht te weten waardoor de burger zijn mening laat bepalen bij de vraag of hij/zij 
zich vertegenwoordigd voelt door de gemeenteraad. Gedane suggesties zijn onder andere een aparte 
enquête of een openbare discussieavond met o.a. een aantal genodigden. Uiteindelijk wordt besloten 
dat fracties/politieke partijen in hun eigen contacten de vraag, over het zich vertegenwoordigd voelen 
en de factoren die daarop van invloed zijn, steeds zullen voorleggen. De reacties zullen per fractie 
worden verzameld en na enige tijd worden ingeleverd bij de griffier. Aan de hand van de verzamelde 
en ingeleverde reacties zal de commissie de discussie verder voeren en nagaan of acties zijn gewenst 
en wat deze dan moeten zijn.  
 
9. Rondvraag 
 
Bij de behandeling van de Verordening Wet Inburgering, in maart vorig jaar, is een amendement 
aangenomen met daarin opgenomen dat het college na één jaar de raad rapporteert over de 
doeltreffend- en doelmatigheid van de informatieverstrekking aan de inburgeringsplichtigen. Dhr. Den 
Ouden verzoekt dit onderwerp te agenderen voor de volgende vergadering. De commissie stemt 
hiermee in.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van                        
de griffier,          de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 10 april 2008 

 
Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 20-09-07 Juridische 
Kwaliteitszorg 

De resultaten van het in 2008 uit te 
voeren onderzoek periodiek meten 
worden meegedeeld. Over vorm voeren 
mw. Hermans en griffier overleg. 
 

Griffier 2008 

2. 18-10-07 3e PM Verschijning evaluatie ESF 
 

V.d.Berg 1e kw 2008 

3. 17-1-08 Begroting 2008  
3 Primair 
 

Wethouder gaat na of algemene reserve 
echte algemene reserve is, of 
bestemmingsreserve. 
 

Zwiers  

4. 17-1-08 Programma en 
overzicht 
Huisvesting 
Onderwijs 2008 

De raad ontvangt het programma voor 
volgend jaar vóór de begrotingsraad 
2008 

Zwiers Vóór 6-11-08 

5. 14-2-08 Districtsjaarplan Mededeling wordt gedaan over het 
terugkoppelen na aangifte 

De 
districts- 
chef 

 

 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
Nr.  Datum 

 
Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 29-11-07 PM Verzoek commissie om informatie relatie 
gemeente en SRS ook op schrift te 
ontvangen. 

Zwiers  

2. 14-2-08 Moties De Griffier gaat na welke mogelijkheden 
er zijn om raadsleden eenvoudig inzicht 
te geven in nog niet afgedane moties 
 

Griffier  

3. 13-3-08 Aanbesteding 
huishoudelijke hulp 

Naar verwachting kan voor de 
commissievergadering van 22 mei a.s. 
worden aangeboden de evaluatie 
aanbesteding huishoudelijke hulp en de 
uitgangspunten die het college voor de 
eventuele nieuwe aanbesteding vaststelt. 
 

V.d.Berg  

4. 13-3-08 Drechtwerk Als het rapport van de Rekenkamercie en  
het voorstel van benw over Drechtwerk 
bekend zijn, zal met de fractievoorzitters 
overleg worden gevoerd over mogelijk 
overleg met leden andere raden. 

Griffier  

5. 10-4-08 Wet inburgering Agenderen rapportage bevindingen 
doeltreffend-en doelmatigheid 
informatieverstrekking aan 
inburgeringsplichtigen voor commissie 22 
mei 2008 

Griffier Cie SL  
22 mei 08 
 

 
GEMAAKTE AFSPRAKEN TER HERINNERING 

 
Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 6-10-05 Rijtijden 
ambulances 

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

Hermans  

 


