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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 10 november 2011 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: wethouder H. Dokter, van ambtelijke zijde mevrouw L. van Urk en de 
heer K. Djodikromo. Wethouder Den Ouden is aanwezig voor agendapunt 5. 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Agendapunt 4. Nota Integraal Veiligheidsbeleid wordt aangehouden tot de commissievergadering van 
1 december 2011. Voor het overige wordt de agenda vastgesteld. 
 
2. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 22 september 2011 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 

 
- Toezegging 3. Jeugdwerkloosheid: de beleidsnotitie jongeren is te verwachten vóór 1 april 

2012. 
- Toezegging 4. Evenementenbeleid. Wethouder Dokter deelt mee dat voor activiteiten op 

zondag  in 2010 19 aanvragen zijn ontvangen en gehonoreerd en dit jaar tot en met oktober 
18 aanvragen, die ook alle zijn gehonoreerd. De toezegging is hiermee afgedaan. 

 
Ten aanzien van de lijst van actiepunten zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 

Actiepunt 2. Format informatievoorziening sociale zaken: is voor deze vergadering 
geagendeerd en is daarmee afgedaan.  

 
3. Spreekrecht 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
  
4. Nota Integraal Veiligheidsbeleid 
Behandeling is aangehouden tot 1 december 2011. 
 
5. Stand van zaken Stadsregio en Metropoolregiovorming 
De raadsleden hebben van het college ontvangen de brief van 8 november jl. waarin op de laatste 
bladzijde de planning is aangegeven voor de discussie over de Metropoolregiovorming. Binnen twee 
weken ontvangen de raadsleden van het college een oplegnotitie welke gebruikt kan worden bij de 
behandeling in de commissievergadering van 1 december en de raadsvergadering van 15 december 
a.s. Tijdens die vergaderingen kunnen raad en college in debat gaan over o.a. de kernvragen die in de 
brief van 8 november jl. zijn opgenomen. 
 
Wethouder Den Ouden geeft aan dat in de laatste vergadering van het algemeen bestuur van de 
Stadsregio is aangegeven dat het de gemeente vrij zal staan om zich op basis van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen bij de Metropoolregio aan te sluiten of niet. Deze keus staat nog 
open. Gemeenten wordt nu de gelegenheid gegeven mee te delen wat zij eventueel in zouden willen 
brengen. De wethouder merkt op dat het kabinet heeft aangegeven dat er een infrastructuurautoriteit 
gevormd zal worden, waaraan ook de provincie zal moeten deelnemen. Deze autoriteit krijgt mogelijk 
wel een verplichtend karakter. Het behoort tot de mogelijkheden dat het bestuur van de 
Metropoolregio het bestuur van de infrastructuurautoriteit gaat vormen. 
 
Op vragen laat de wethouder weten dat nog open staat wie aan de teams zullen deelnemen die naar 
de diverse pijlers kijken. Omdat het tijdpad zo kort is, heeft het college van Barendrecht al een reactie 
gegeven. Het college van Ridderkerk heeft de keus gemaakt eerst in overleg met de eigen raad te 
treden.  
 
6. Nota belastingen 2011-2015  
Wethouder Dokter vervangt wethouder Vroegindeweij en diens vervanger wethouder Stout. De 
voorzitter geeft aan dat de volledige naam van de nota “Nota belastingen 2011-2015” is. 
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Op verzoek zal de wethouder vóór de raadsvergadering van 24 november a.s. laten weten wat onder 
een monumentenvergunning wordt verstaan.  
 
Op vragen van de heren Van der Spoel en Onderdelinden wordt geantwoord dat bij de berekening van 
de tarieven 2011 een aanvang is gemaakt met transparante kostenonderbouwing voor de leges 
Burgerzaken, de leges Omgevingvergunning en de Lijkbezorgingsrechten. Voor het belastingjaar 
2012 worden bij de berekening van de tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing ook 
transparante kostenonderbouwingen vastgesteld. Op verzoek zal de wethouder vóór de 
raadsvergadering inzicht geven in de gevolgen die dit heeft gehad voor de bedragen die bij de burger 
in rekening worden gebracht. 
 
Bevestigd wordt dat de gemeenten dezelfde transparantiemodellen hanteren en de verschillen in 
leges tussen de gemeenten daarmee, naar verwachting, beter inzichtelijk worden.  
 
Op verzoek van de heer Van der Spoel zal de wethouder vóór de vergadering ook laten weten wat de 
meerkosten controle belastbare objecten zijn en welke meeropbrengst daar tegenoverstaat aan 
precariorechten.  
 
De heer Van der Spoel wil weten of de nieuwe brede rioolheffing een extra heffing is of dat de huidige 
heffing in tweeën wordt gesplitst. De heer Djodikromo laat weten dat wordt voorgesteld de 
mogelijkheden te onderzoeken voor het instellen van een nieuwe tariefsdifferentiatie voor de nieuwe 
(brede) rioolheffing. De uitkomst daarvan is nog niet bekend. Uitgangspunt blijft wel de 
kostendekkendheid van de tarieven. 
 
Op de vraag waarom er geen specifiek beleid is ten aanzien van de haven- en kadegelden, laat de 
wethouder weten dat het grootste deel van de haven privaatrechtelijk is verhuurd.  
 
De wethouder zal vóór de raadsvergadering ook laten weten waarom voor een graf van onbepaalde 
tijd gekozen is voor een tarief gebaseerd op de afkoop over 150 jaren en niet op een ander aantal 
jaren. 
 
Aangezien de verstrekking van bestuursstukken gratis is, adviseert de commissie Samen leven op blz. 
9 van de nota, onder Vast tarief, de woorden “(zoals bestuurlijke stukken)” te vervangen door “,zover 
deze niet betreffen bestuurlijke stukken zoals genoemd in de tarieventabel,”. 
 
7. Ontwerpbegroting 2012 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg 
Rotterdam-Rijnmond (OGZRR) 
 
Op vragen laat wethouder Dokter weten dat de bezuinigingstaakstelling in 2012 behaald wordt via een 
bezuiniging op de gezondheidslijn. Wat de gevolgen van een andere informatievoorziening voor 
bijvoorbeeld ouderen zijn, is niet bekend. De verwachting is dat de gevolgen minimaal zijn. De 
concrete invulling van deze andere informatievoorziening moet door het bestuur nog worden 
behandeld. 
 
Het in het raadsvoorstel genoemde bedrag van € 4.500,- voor het Rampen Opvang Plan is een extra 
bedrag. 
 
De wethouder laat weten dat in de begroting 2011 de bezuinigingstaakstelling van 5% was verwerkt. 
Daarop mocht nog wel een indexering worden toegepast. De wethouder laat nog weten voor hoeveel 
dat was. Voor de begroting 2012 werd binnen de GGD voorgesteld een stijging van 3% toe te passen. 
Deze is door het bestuur echter niet geaccepteerd. In de voorliggende begroting is dus de nullijn 
gehanteerd. 
 
De heer Van der Spoel wijst op blz. 6 van de conceptbegroting waarin de GGD-directie aangeeft dat 
diverse bezuinigingen niet mogelijk zijn. Hij verzoekt in de antwoordbrief een zin op te nemen, waarin 
staat dat als gemeenten moeten bezuinigen, ook gemeenschappelijke regelingen hun deel moeten 
leveren. Bezuinigingen op het takenpakket worden daarom vooraf niet uitgesloten. De commissie 
deelt dit verzoek. De griffier zal een tekstvoorstel voorleggen aan de fractievoorzitters. Het concept zal 
in zijn geheel worden aangepast (incl. datum ontvangst brief) en vóór de raadsvergadering naar ieder 
worden gemaild. 
 
Advies: TER VASTSTELLING (met gewijzigde antwoordbrief) 
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8. Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Ridderkerk 2011 
Wethouder Dokter laat weten dat de verordening niet geldt voor de kinderopvang. De eis van minimaal 
3 m2 brutoppervlakte zal in de Ridderkerkse praktijk geen problemen opleveren. Deze eis is met alle 
betrokkenen ook besproken.  
 
Advies: TER VASTSTELLING 
 
9. Format informatievoorziening over sociale zaken 
Besproken wordt of de in het format aangeboden informatie de informatie is die de raad/commissie wil 
hebben. De wethouder geeft aan dat het ook managementinformatie is, die al voor handen is, maar nu 
zo wordt geïncorporeerd dat deze kan worden aangeboden aan de colleges en raden van Ridderkerk 
en Albrandswaard. 
 
Gemist worden gegevens over het aantal Wajongers. De wethouder zegt toe dat gekeken wordt of de 
gemeente aan deze informatie kan komen. Het aantal uitstromers is echt het aantal dat zelfstandig 
weer aan de slag kan.  
 
Enige discussie ontstaat welke informatie nodig zou zijn om de effecten van het beleid te kunnen 
meten. Om beter inzicht te krijgen in het verloop is het, volgens de heer Van der Duijn Schouten, 
wellicht zinvol dat bij het aantal werklozen dat aan een baan is geholpen wordt aangegeven hoelang 
zij gemiddeld werkloos zijn geweest en dat dit ook wordt aangegeven bij het aantal werklozen dat nog 
in het bestand zit. Als deze termijnen (fors) afwijken krijgt de raad/commissie een beetje inzicht in 
welke werkelozen aan een baan werden geholpen. De wethouder gaat na of bij dit verzoek gegevens 
zijn aan te leveren. 
 
Besloten wordt dat het eerste uit te brengen overzicht wordt geagendeerd en dat dan besproken wordt 
na welke periode het gebruik zal worden geëvalueerd.  
 
10. Mededelingen college 
Geen. 
 
11. Rondvraag 
Naar aanleiding van de toegezonden 5

e
 en laatste Raadsinformatiebrief inzake motie 

inburgeringsplichtigen wordt besloten dat genoemde motie hiermee is afgedaan. 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 december 2011,  
de griffier,              de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 10 november 2011 

 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1.  2-12-10 Notitie Participatie Mogelijkheden van e-participatie worden 
in 2011 onderzocht. 

Vroeginde
weij 
 

Vóór 1 jan 
2012 

2. 10-03-11 Evaluatie  
Spreidingsplan 
door AZRR 
 

Als uitkomsten evaluatie bekend zijn, 
worden deze ter kennis van de raad 
gebracht. 

Attema  2011/2012 

3. 09-06-11 Jeugdwerkloos- De commissie zal op de hoogte worden Dokter  In 
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10-11-11 heid gesteld van de cijfers die nu bekend zijn. 
 

Beleidsnotitie 
jongeren vóór 
1-4-2012  
 

4. 10-11-11 Nota belastingen Wethouder bericht over: 
- Monumentenvergunning 
- Gevolgen transparante 

kostentoerekening 
- Kosten controle objecten en 

meeropbrengst 
- Berekening afkoop op 150 jaar 

Dokter Vóór 
raadsvergade
ring 24 nov 
 

5. 10-11-11 Begroting OGZRR De wethouder laat weten welke 
indexering voor 2011 was toegestaan. 

Dokter Vóór 
raadsvergade
ring 24 nov. 

6. 10-11-11 Format info sociale 
zaken 

De wethouder gaat na of de volgende 
informatie is te leveren: 

- aantal Wajongers 
- gegevens werklozen zoals 

voorgesteld door raadslid Van 
der Duijn Schouten 

 

Dokter Voor het 
eerste 
ingevulde 
format 
 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
1. 10-03-11 Bijtende honden Het onderwerp wordt weer geagendeerd 

voor maart 2012. Dan wordt informatie 
verstrekt over aantallen meldingen, 
aangiften etc. (zie verslag 10 maart 
2011) 
 

Griffier/ 
Attema 

Maart 2012 

2. 10-11-11 Begroting OGZRR Concept-antwoordbrief wordt aangepast Griffier Vóór 
raadsvergade
ring 24 nov.  
 

3. 10-11-11 Format info sociale 
zaken 

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

Griffier  

 
 
 

 
 
 
 


