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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 12 april 2012 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mevrouw A. Ripmeester (voorzitter) en de heer M. Slingerland (commissiegriffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: burgemeester mevrouw A. Attema, wethouder H. Dokter, wethouder M. 
Vroegindeweij en wethouder A. den Ouden.  
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht 
Er hebben zich geen sprekers gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. 
 
3. Toelichting door college op raadsinformatiebrief, d.d. 22 maart 2012, inzake Toekomstvast 
openbaar vervoer 
Wethouder Den Ouden geeft een presentatie over de discussienota Toekomstvast Openbaar Vervoer 
van de Stadsregio Rotterdam. Van de raad wordt geen besluitvorming gevraagd. Het college wil de 
raad met deze presentatie in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij de ontwikkelingen in het 
Openbaar vervoer in de regio. 
 
Er moet bezuinigd worden op het openbaar vervoer. Daarover is in 2011 al een discussie gevoerd. De 
focus lag toen, in verband met het verlenen van de vervoersconcessie, op het busnetwerk. Er zijn 
maatregelen ingevoerd en zoals het er nu naar uitziet, zijn de effecten zoals voorzien. 
In 2011 is uitgegaan van een structurele bezuiniging van ca. 50 miljoen. Door de maatregelen in het 
busvervoer kon ongeveer 30 miljoen bezuinigd worden. 
De overgebleven bezuinigingsopgave bedroeg nog ca 21,5 miljoen euro. Omdat de aanbesteding van 
het busvervoer veel goedkoper uitviel dan verwacht (ca 17 miljoen), blijft nog 5 miljoen te bezuinigen 
over. In de discussienota zijn niet alleen voorstellen voor bezuinigingen, maar ook suggesties voor 
verbetering van het openbaar vervoer opgenomen. 
 
In de discussienota zijn 12 dossiers benoemd voor een toekomstvast OV, waarin de bezuinigingen 
gerealiseerd kunnen worden. Op dit moment worden in die dossiers onderzoeken uitgevoerd naar de 
mogelijkheden. De gemeenten zijn gevraagd te reageren op de discussienota. Het college heeft een 
brief verstuurd met als bijlage de opmerkingen van ambtelijke zijde. 
 
Er is ruimte voor de raad om aanvullend aan de brief van het college te reageren. De reacties van de 
gemeenten worden verwerkt in de notitie. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio zal deze 
waarschijnlijk op 8 mei a.s. vaststellen en voor bestuurlijke consultatie aan de gemeenten voorleggen.  
Met de reeds ingezette maatregelen is de begroting van de Stadsregio voor het Openbaar Vervoer 
voor 2013 sluitend te maken. Er is geen financiële reden voor aanpassingen in het buslijnennet.  
 
Vanuit de commissie wordt bijzondere aandacht gevraagd van de wethouder voor de busverbindingen 
vanuit Ridderkerk en de Waterbus. Belangrijke bestemmingen, die met name genoemd zijn, zijn het 
Maasstad Ziekenhuis en de Drechtsteden. Ook is gewezen op de inzet van openbaar vervoer richting 
Barendrecht en bij de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard. Wethouder Den Ouden wijst erop dat de 
Waterbus buiten de bevoegdheid van de Stadsregio valt. Deze valt onder de Provincie. Een 
aandachtspunt voor het college is het afstemmen van buslijnen die naar de regio Zuid-Holland-Zuid 
rijden over de Rotterdamseweg. Overigens ligt de focus van de discussienota niet op het busnetwerk, 
maar op andere vormen van openbaar vervoer.  
 
Op vragen over het tramnet geeft wethouder Den Ouden aan dat maatregelen hierop verwacht 
worden ten aanzien van de ‘uiteinden’ (fysiek en tijden) en daarnaast het optimaliseren van de 
dienstregeling. 
 
Niet bekend is op welke wijze de RET de busconcessie zo veel goedkoper kan uitvoeren dan 
verwacht. De gevolgen voor het personeel zijn onbekend bij de wethouder. 
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De bushaltes worden zoveel mogelijk aangepast voor mensen met een beperking op het moment dat 
er ook andere werkzaamheden worden verricht. Op dit moment is geen geld beschikbaar om de 
bushaltes apart aan te passen. 
 
4. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 13 maart 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 1 Jeugdwerkloosheid. De beleidsnotitie jongeren is nog niet gereed. De cijfers zijn er 

wel. De portefeuillehouder stelt deze vóór de volgende commissievergadering (24 mei 2012) ter 
beschikking van de raadsleden.  

 Toezegging 2 Format info sociale zaken. De portefeuillehouder stelt de gevraagde informatie vóór 
de volgende commissievergadering (24 mei 2012) ter beschikking van de raadsleden.  

 Toezegging 3 PGB. Hierover is nog niets bekend. 
 Toezegging 4 Evaluatie spreidingsplan ambulances. In De Combinatie van 29 maart 2012 is een 

artikel opgenomen. Dit artikel is aan de raadsleden toegestuurd in de weekmail van 5 april. De 
toezegging is hiermee afgedaan. 

 
Ten aanzien van de lijst van actie- en aandachtspunten zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 1. Bijtende honden. Dit onderwerp is geagendeerd voor de vergadering en daarmee afgedaan. 
 2. Format info sociale zaken. Dit kan geagendeerd worden voor de vergadering van de commissie 

Samen leven op 24 mei 2012. 
 4. Toezeggingen en actiepunten. De toezeggingen en actiepunten zijn voor zover mogelijk 

voorzien van een streefdatum. De toezegging is hiermee afgedaan. 
 
5. Brandbeveiligingsverordening 2012 
De portefeuillehouder geeft aan dat de verordening noodzakelijk is om de periode tussen het vervallen 
van het Bouwbesluit (1 april 2012) en de invoering van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 
op te vullen. De AMvB wordt medio juli 2012 verwacht. De verordening komt daarmee van rechtswege 
te vervallen.  
 
Uit de commissie wordt aan de portefeuillehouder aandacht gevraagd voor het aanwijzen van 
ambtenaren voor het houden van toezicht op de naleving en op het aanpassen van het 
aanvraagformulier als gevolg van deze verordening.  
 
Advies: Ter vaststelling 
 
6. Toepassing protocol Bijtende honden in 2011 
De commissie wordt jaarlijks via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het aantal bijtincidenten. 
De commissie bepaalt op dat moment of er aanleiding is voor agendering. 
 
De burgemeester zal er voor zorgen dat in het Gemeentejournaal aandacht wordt besteed aan het feit 
dat voor een goede aanpak vaststelling op heterdaad nodig is. Overigens geeft de portefeuillehouder 
aan dat het aantal meldingen ten opzichte van vorig jaar meevalt. Het probleem dat vorig jaar 
aanleiding was voor een aantal incidenten is er niet meer. 
 
7. Krediet renovatie wedstrijdbad en instructiebaden De Fakkel 
In verband met lekkages moeten het wedstrijdbad en de instructiebaden van zwembad De Fakkel in 
2012 worden gerenoveerd. Dit in plaats van in 2013 zoals gepland. Tijdens de renovatie worden uit 
efficiency overwegingen ook andere nog niet eerder geplande en begrote werkzaamheden uitgevoerd. 
Hiervoor wordt verzocht om een verhoging van het krediet.  
Op de vraag of er nu een andere investering in 2012 komt te vervallen, antwoordt de 
portefeuillehouder ontkennend. De investering past binnen het vastgestelde investeringsvolume. 
Bij de 1e Programmamonitor 2012 ontvangt de raad volgens afspraak een actueel overzicht van het 
investeringsvolume. 
 
Advies: Ter vaststelling 
 
8. Mededelingen college 3 decentralisaties 
Wet werken naar vermogen  
Er zijn veel ontwikkelingen gaande. Dit betekent onder andere veranderingen voor de Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw). Het rijk heeft voor de Wsw een herstructureringsfonds opgericht. Gemeenten 
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of SW-bedrijven die door de nieuwe wet kosten moeten maken om de sector te herstructureren, 
kunnen een aanvraag indienen voor subsidie. Het college zal een aanvraag doen. Drechtwerk heeft 
aangegeven aanspraak te maken op dit geld, omdat zij op dit moment de uitvoering geven aan de 
Wsw. Omdat Ridderkerk geen deelnemer aan Drechtwerk is, maar slechts werkzaamheden afneemt 
heeft het college dit verzoek afgewezen. De BAR-gemeenten zijn van plan om zelf een 
herstructureringsplan te maken. Omdat dit niet lukt vóór 2013 zullen voor 2013 nog afspraken met 
Drechtwerk worden gemaakt over de inzet van ‘Wsw-ers’. 
 
Jeugdzorg 
Een concept over de aanpak van de jeugdzorg in BAR-verband is klaar. Dit zal 8 mei a.s. worden 
besproken in het college. Het verzoek van het college is om dit nog vóór de zomer te behandelen in 
de raad, omdat het onderdeel AWBZ al per 1 januari 2013 naar de gemeente komt. De 
portefeuillehouder geeft aan dat het niet zinvol zou zijn om alleen over het onderdeel AWBZ te 
spreken. 
 
9. Mededelingen college 
De burgemeester doet mededeling over de tijdelijke sluiting van een drietal horecagelegenheden. Op 
vragen uit de commissie geeft zij aan dat vóór besluitvorming altijd een zienswijzegesprek wordt 
gevoerd met de eigenaar. De bestuurlijke maatregel om tot sluiting over te gaan heeft een wettelijke 
basis. De termijnen daarvoor zijn vastgelegd. 
 
10. Convenanten participatie platforms 
In de participatienota is afgesproken dat de platforms zowel het college als de raad kunnen adviseren. 
Daarom is het Gemeentebestuur (raad en college) partner in het convenant. 
Aan de verschillende platforms is een basistekst voorgelegd. In overleg met het betreffende platform is 
de basistekst op enkele punten aangepast. Daarom kunnen de convenanten op sommige onderdelen 
per platform van elkaar verschillen. 
 
Een wijziging ten opzichte van de basistekst in alle convenanten is de reactietermijn (artikel 5). Deze 
was eerst 4 weken voor de platforms en 6 weken voor het gemeentebestuur. In overleg is afgesproken 
dat de reactietermijn voor de platforms afhankelijk van het onderwerp bepaald zal worden. 
Uitgangspunt is dat het advies belangrijk is en dat daarom voldoende tijd gegeven moet worden voor 
een reactie. 
 
In enkele convenanten is ten aanzien van de vertegenwoordiging opgenomen dat “als het mogelijk is” 
gemeenschappelijke belangen worden vertegenwoordigd. Deze formulering is samen met het 
Klantenplatform en de wijkoverleggen overeengekomen op verzoek van het Klantenplatform en de 
wijkoverleggen. 
 
Advies: ter vaststelling met inachtneming van de volgende adviezen. 
 
Het advies van de commissie is om in elk convenant (zoals bij het convenant Wijkoverleg) in artikel 1 
de omschrijving op te nemen van het Gemeentebestuur. Deze omschrijving luidt: “het college van 
burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Ridderkerk (hierna samen te noemen het 
Gemeentebestuur). 
 
Het advies van de commissie Samen leven is om bij de instemming rekening te houden met de 
gewijzigde naamgeving van het ‘Klantenplatform Minima Ridderkerk’. Dit is geworden ’Klantenplatform 
voor de Minima’. 
 
11. Rondvraag leden 
Mevrouw Fräser verzoekt om agendering in een volgende commissie van het rapport Tevredenheid 
Wwb-klanten 2011 Gemeente Ridderkerk. Zij schrijft hiervoor een gespreksnotitie. 
 
De PvdA fractie wil motie 2010-29 nog niet afdoen, maar de brief over de afdoening motie 2010-29 
inzake aandacht voor sociaal-maatschappelijk ondernemen agenderen voor de raadsvergadering van 
mei. Hoewel de PvdA het initiatief voor publiciteit waardeert, is in de motie gevraagd om structurele 
aandacht voor sociaal maatschappelijk ondernemen. In de brief is de inzet echter beperkt tot de 
periode tot de invoering van de Wet Werken naar Vermogen. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.35 uur. 
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Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 mei 2012,  
de griffier,           de voorzitter, 

 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 12 april 2012 

 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 09-06-11 
10-11-11 

Jeugdwerkloos- 
heid 

De commissie zal op de hoogte worden 
gesteld van de cijfers die nu bekend zijn. 
 

Dokter  Vóór 24-5-12 
en in 
Beleidsnotitie 
jongeren  
 

2. 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 Cijfers 
worden 
aangeleverd 
vóór 24-5-12 
Voor het 
eerste 
ingevulde 
format 
 

3. 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 

4. 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  

 
 
 
 

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  
24-05-2012 

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  

 


