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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 11 december 2008 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mw. A. Ripmeester (voorzitter),  
Alle fracties zijn vertegenwoordigd, behalve Ridderkerks Belang en Lokaal Sociaal. 
Van de zijde van het college: de wethouders H. van de Berg en P. de Koning en de heer P. Bakker 
van de afdeling FenC. 
 
1. Opening 
 
Mw. Ripmeester heet iedereen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
2. Vaststellen verslag van de vergadering commissie Samen leven van 13 november 2008 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt. 

- Toezegging 2 ESF-project: informatie is verstrekt: mededeling is gedaan.  
- Toezegging 4 Evaluatie aanbesteding huishoudelijke hulp: omschrijving wordt gewijzigd: 

bestek zal ter inzage worden gelegd. 
- Toezegging 9 Postbehandeling: folder kwaliteitshandvest wordt vrijdag a.s. toegestuurd, dit 

deel toezegging vervalt. 
-  

Ten aanzien van de lijst met actiepunten zijn de volgende opmerkingen gemaakt. 
- Actiepunt 1 grondprijzen wordt overgebracht naar de commissie Samen wonen 
- Nieuw actiepunt 1: het actiepunt Crisisopvang jongeren zoals vermeld bij Samen wonen 

 
3. Spreekrecht 
Geen aanmeldingen. 
 
4. Voorstel diverse verkiezingsaangelegenheden 
 
Advies: ter vaststelling naar de raad. 
 
5. 3e Programmamonitor 2008 
 
Dhr. Den Ouden geeft een compliment dat nu zichtbaar is wat de wijzigingen zijn in de trends en 
knelpunten. Hij is verbaasd dat (blz.10) het onderzoek herstructurering, waartoe bij amendement is 
besloten, geen prioriteit heeft. Mw. Van den Berg geeft aan dat steeds is gezegd dat dit wordt 
aangehouden in afwachting van de structuurvisie. 
 
Het plaatsten van werkzoekenden gebeurt veelal één op één (één persoon per bedrijf). Dit loopt. Gelet 
op de economische ontwikkeling is er wel weer meer instroom van werkzoekenden. Mw. Van den 
Berg wil hierover in de volgende vergadering meer vertellen. 
 
De baten en lasten voor programma 1 zijn alsof wordt doorgegaan met Drechtwerk. De 2e bullit op blz. 
11 is onduidelijk. Mw. Van den Berg zegt toe vóór 18 december a.s. een andere tekst te sturen. T.a.v. 
bullit 6 laat zij weten dat er contact is met het middelbaar beroepsonderwijs, maar dat dit niet intensief 
is. De komende jaren zal dit moeten worden uitgebreid. Dhr. Vroegindeweij betreurt het dat in de 
laatste bullit dit onderwijs niet eens wordt genoemd. 
 
Dhr. Onderdelinden verzoekt in het vervolg een kolom op te nemen waarin de doelstellingen van het 
collegeprogramma zijn opgenomen. De tekst bij de trends op blz. 11 over een daling van het aantal 
uitkeringsgerechtigden is volgens hem inmiddels achterhaald. 
 
Als er weer een stuwmeer van overblijvende re-integratiegelden ontstaat, dan zou dhr. Van Houcke 
deze willen inzetten om de 341uitkeringsgerechtigden weer aan het werk te krijgen. Op zijn verzoek 
zegt mw. Van den Berg toe vóór 18 december a.s. te laten weten wat beschikbaar is en wat is 
uitgegeven en of er weer een stuwmeer ontstaat. Zij laat dan tevens weten of de aandacht in de 
media voor de voedselbank gevolgen heeft gehad voor de Ridderkerkse voedselbank. 
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Dhr. Van Houcke verzoekt voor een volgende keer te agenderen de gehouden oefening 
crisismanagement bij overstromingen. De burgemeester kan dan verslag doen van deze oefening. 
 
Dhr. Van Houcke vraagt zich af hoe het college zijn doelstelling denkt te halen dat in 2010 drie brede 
schoolinitiatieven zijn gerealiseerd. Dhr. De Koning geeft aan dat het de opzet van de pilot Slikkerveer 
is, dat bij de uit te brengen evaluatie daarvan verder initiatieven kunnen worden uitgerold. De 
evaluatie verwacht bij in maart/april volgend jaar. Volgens mw. Van den Berg gaat het om 2 
initiatieven. Hierover ontstaat onduidelijkheid. Vóór 18 december a.s. zal het college laten weten of het 
om 2 of 3 initiatieven gaat. 
 
Dhr. De Koning zegt toe vóór 18 december a.s. te zullen laten weten waarom het college denkt dat de 
nieuwbouw voor De Reyer en De Burcht in 2009 gerealiseerd kan zijn.  
 
Over de opmerking (blz. 25) dat een huuropbrengst niet was geraamd, in relatie tot raadstoezegging 
57 (op te stellen overzicht exploitatie gymnastieklokalen vóór en na de overdracht aan de SRS), maakt 
dhr. Vroegindeweij zich zorgen. Dhr. De Koning zegt toe te zullen nagaan of dat overzicht nog vóór 18 
december kan worden verstrekt.  
 
Voor dhr. Onderdelinden is de tekst op blz. 25 over de Leerplicht niet duidelijk. Vóór 18 december 
wordt een gewijzigde tekst toegestuurd. 
 
Op een vraag van dhr. Onderdelinden laat dhr. De Koning weten dat met de bouw van het 
openluchtzwembad in 2009 zal worden begonnen. Mw. Van den Berg deelt mee dat het college de 
opening verwacht begin 2010. 
 
Ten aanzien van blz. 37, rechter kolom, tweede van onder, herhaalt dhr. Den Ouden zijn eerdere 
opmerking en de toezegging dat er nog duidelijkheid zou worden gegeven over de potentiële en de 
werkelijk aantallen van inburgeringsplichtigen. 
 
Mw. Van den Berg zegt toe dat de raad zal worden meegedeeld hoe het verdere proces is als het 
onderzoeksrapport over Stichting Dynamiek zal worden uitgebracht. 
 
Op een vraag van dhr. Van der Spoel antwoordt mw. Van den Berg dat het rijk heeft bepaald dat de 
dure woningaanpassingen (blz. 47) ten laste komen van de gemeenten. Het rijk is van mening dat de 
gelden hiervoor binnen het budget zitten voor de Wmo. 
 
Op verzoek van de commissie zal mw. Van den Berg de commissie blijven informeren over de 
gevolgen van de wijziging van de AWBZ  en welke gevolgen dit heeft voor welke aantallen mensen in 
Ridderkerk. Als er meer duidelijkheid is, zal de gemeente samen met Stichting Opmaat met de 
desbetreffende mensen gaan communiceren. 
 
Mw. Van den Berg deelt mee dat er een nieuwe afspraak is gemaakt met Stichting Woonvisie. Haar 
vrijkomende totaal aangepaste woningen zullen voortaan twee maal worden opgenomen in de 
Woonkeuzekrant.  
 
Dhr. Onderdelinden constateert dat er nog steeds forse schommelingen zijn bij de baten en de lasten. 
Hij vraagt of het zo is dat we een steeds betere, zuiverder, begroting krijgen. Dhr. De Koning 
antwoordt, dat we vorderingen maken, maar dat het nog niet perfect is. Dat projecten en daarmee 
bedragen door moeten schuiven naar volgend jaar, is voor zo’n organisatie, het aantal activiteiten en 
de omvang van de begroting niet vreemd. Het blijft echter opletten de zaak in control te houden. 
Volgend jaar wil het college naar een zero base begroting. De budgetten moeten dan geraamd zijn op 
het niveau dat echt noodzakelijk wordt geacht. Volledige doorvoering zou betekenen dat bij een niet 
uitvoeren van een project het budget aan de algemene middelen zou terugvloeien en opnieuw 
prioriteit zou moeten worden gesteld. 
 
Advies: debat 45 minuten 
 
6. Beantwoording eventueel openstaande vragen uit Algemene Beschouwingen 
De vragen die nog openstonden zijn beantwoord in de commissie Samen wonen. 
 
7. Antwoord op brief gedeputeerde staten inzake Jaarrekening 2007  
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Dhr. Den Ouden wenst te hebben aangetekend dat zijn fractie ontstemd is over het feit dat de brief 
van 8 september jl. pas na de begrotingsbehandeling ter kennis is gebracht van de raad (27 november 
jl. op de Lijst van ingekomen stukken).  
 
Advies: ter vaststelling naar de raad. 
 
8. Belastingverordeningen 2009   
Dhr. De Koning licht toe dat enkele artikelen vernummerd moeten worden en twee bedragen zijn 
vergeten. Een en ander wordt toegelicht in een leeswijzer die vrijdag a.s. naar de raad zal worden 
gestuurd. 
 
Op een vraag van dhr. Van Houcke zegt dhr. De Koning toe na te gaan of de woonboot valt onder de 
werking van de Verordening haven- en kadegelden 2009 en welke gevolgen dit heeft als dit wel of als 
dit niet zo is. 
 
Advies: ter vaststelling naar de raad. 
 
9. Actieplan Lokaal Volksgezondheidsbeleid 
In het actieplan is vermeld dat zal worden gestimuleerd en gefaciliteerd dat er zich meer huisartsen in 
de gemeente vestigen. Mw. Van den Berg laat weten dat dit niet betekent dat er in Ridderkerk een 
tekort is aan huisartsen. Het beschikbare budget acht zij voldoende. Mogelijk blijkt in de loop der tijd 
dat acties moeten worden uitgebreid en dan zal het college, als er middelen nodig zijn, overwegen 
een voorstel te doen aan de raad. Mw. Van den Berg laat weten dat luchtkwaliteit al hoog op de 
agenda staat, maar in dit actieplan gekoppeld is aan de jeugdgezondheidszorg. 
 
Dhr. Den Ouden spreekt er zijn verbazing over uit dat uit de onderzoeken van de GGD en die verricht 
voor de Wijkontwikkelingsprogramma’s totaal verschillende uitkomsten komen t.a.v. de 
veiligheidsbeleving. Wat is dan de waarde van die onderzoeken en hoe kunnen we hier ons beleid op 
funderen? 
 
Mw. Van den Berg laat weten dat de vorige nota in een workshop bij het Wmo-congres is 
geëvalueerd. Uit deze evaluatie is echter niet veel bruikbaars gekomen. 
 
Mw. Van Houwelingen dringt er op aan naast de problematiek over jeugd en alcohol ook aandacht te 
besteden aan het softdrugsgebruik bij jeugdigen. Zij heeft signalen ontvangen dat dit echt een 
probleem is. Mw. Van den Berg merkt op dat het in Ridderkerk met name gaat om het 
alcoholprobleem en dat hieraan prioriteit wordt gegeven. 
 
Advies: Debat, 15 minuten 
 
 
10. Besluitvorming Wet Sociale Werkvoorziening / Drechtwerk 
 
Mw. Van den Berg licht toe dat na de besluitvorming in juli het rapport van de accountant de basis 
heeft gevormd voor de onderhandelingen met Drechtwerk. Omdat het ook ging om afspraken rond 
bijv. de convenanten en om dossiers met andere risico’s hebben de colleges van Ridderkerk en 
Barendrecht besloten de onderhandelingen met de directie van Drechtwerk te laten voeren door de 
gemeentesecretarissen. Tussentijds is met de deskundige ambtenaren teruggekoppeld. 
Het resultaat is daarna door het dagelijks bestuur en de colleges “afgetikt”. 
 
De heren Onderdelinden, Los en Louter laten weten het niet te begrijpen dat het college het advies uit 
de raad, om de accountant bij de onderhandelingen te betrekken, naast zich neer heeft gelegd. Dhr. 
Onderdelinden bevreemdt het zeer dat o.a. als uitgangspunt is genomen dat er voor 9 ½ jaar tekorten 
zouden zijn. Naar de mening van mw. Van den Berg zal Drechtwerk als bedrijf in de toekomst, 
ongeacht binnen welke juridische constructie, tekorten laten zien. Ridderkerk zal daar straks niet meer 
aan hoeven bij te dragen. 
 
Aan de hand van een voorbeeld van een 18-jarige, die bij Drechtwerk wordt geplaatst, zal mw. Van 
den Berg een overzicht verstrekken dat inzicht zal geven over de kosten in dat geval. 
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Mensen die bij Drechtwerk werken, zijn eerder al per brief geïnformeerd. Vrijdag a.s. zal in 
aanwezigheid van de beide wethouders informatie worden gegeven op het bedrijf. In januari a.s. zal er 
een bijeenkomst worden georganiseerd ook voor de ouders en de verzorgenden. 
 
Mw. Van den Berg licht toe dat het niet zo is dat straks alle op de wachtlijst geplaatsten geplaatst 
kunnen worden. 
 
Advies: voor debat naar de raad, 30 minuten. 
 
10. Rondvraag 
Mw. Van den Berg informeert de commissie over de klachten die er zijn over de uitvoering van het 
Wmo-vervoer door de nieuwe vervoerder per oktober jl. Het aantal klachten is zorgwekkend hoog. De 
vervoerder krijgt van het college een brief waarin staat dat de situatie per 15 december a.s. 
daadwerkelijk verbeterd moet zijn. Zo niet, dan heeft hij met de gemeente een probleem. Met de 
vervoerder wordt serieus gesproken en hij is oplossingsgericht. Om die reden verwacht het college dat 
het goed komt, maar het blijft daarop zeer alert.  
 
Zeker gelet om de doelgroep waarom het gaat, vindt de commissie dit alles zeer zorgelijk. Enkele 
leden spreken in dat verband hun ongenoegen uit over de voorgeschreven marktwerking. 
 
Als situatie daartoe aanleiding geeft, zal mw. Van den Berg de commissie in haar volgende 
vergadering verder informeren. 
 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 23.00 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van  
De griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 11 december 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 

3. 22-05-08 BAR-
samenwerking 

Over de businesscase ict-omgeving volgt 
nadere schriftelijke informatie 
 

Hermans  

4. 11-12-08 Evaluatie 
aanbesteding 
huishoudelijke hulp 
 

Het bestek zal voor de raad ter inzage 
worden gelegd. 
 

V.d. Berg  

5. 19-06-08 Beleid hennepteelt Na vaststelling door het college wordt dit 
ter kennis gebracht van de raad. 
 

Hermans  

6. 19-06-08 Begroting VRR De raad ontvangt eind 2008 de concrete 
vertaling van de invoering van 
Community Safety. 
 

Hermans  
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7. 13-11-08 BAR-
samenwerking 

Aan het nieuwe college van 
Albrandswaard zal gevraagd worden om 
een schriftelijke reactie. 
 

Hermans  

8. 13-11-08 Handhavings- 
Jaarverslag 05-07 

- In het volgende verslag zal 
worden ingegaan op de 
“schotten” tussen de 
rechtsgebieden 

- Bezien wordt of geobjectiveerde 
gegevens over de 
gedoogstrategie in het volgende 
verslag kunnen worden 
opgenomen 

- De jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma’s worden 
ter inzage gelegd. 

- De vraag over het convenant 
gebruik duurzame materialen 
wordt doorgegeven aan 
wethouder Den Boef 

Hermans 
 
 
 
Hermans 
 
 
 
 
Hermans 
 
 
Hermans 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor cie SW 
op 9 dec 
 
 

9. 13-11-08 Postbehandeling Periodiek zal de commissie weer een 
overzicht ontvangen van de 
postafdoening.  
 

Hermans Vóór 18 dec 

10. 11-12-08 Diverse 
toezeggingen 
inzake 3e PM in 
commissievergade
ring 

a. Toezenden nieuwe tekst blz. 11, 
2e bullit 

b. Inzicht re-integratiegelden 
c. Ontwikkeling voedselbank 
d. Realisatie nieuwbouw De Reyer 

en De Burcht in 2009 
e. 2 of 3 brede school-initiatieven 
f. Exploitatieoverzicht 

gymnastieklokalen 
g. Verduidelijking bedragen 

Leerplicht blz. 25 
h. Inzicht zal gegeven worden over 

potentiële en werkelijke aantallen 
inburgeringsplichtigen 

i. Procedure na rapport Berenschot 
over Dynamiek 

j. Havengelden woonboot 
k. Overzicht 18-jarige bij 

Drechtwerk 
 

 Vóór 18 dec 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

3 11-11-08 Crisisopvang 
jongeren 

De commissie ontvangt het 
Stadsregionale Beleidskader Jeugdzorg 
2009-2012. Aan de hand hiervan wordt 
over dit onderwerp verder gesproken in 
een volgende commissievergadering 

V.d.Berg 
Griffier 

Een volgende 
commissiever
gadering 
Samen leven 
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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  

2. 19-06-08 Ontwerpbegroting 
2009 

T.a.v. kostendekkendheid rioolrechten 
wordt vermeld dat deze hoger is dan 
100% en wordt motivering aangegeven. 
 

Hermans  

3. 19-06-08 2e PM Bij de “Trends en knelpunten” in de 
diverse penc-instrumenten zal zichtbaar 
worden gemaakt welke afwijkend zijn van 
degene die vermeld stonden in de 
begroting. 
 

Hermans  

 
 
 
 
 
 


