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Verslag van de openbare vergadering van  
de Commissie Samen leven, gehouden op  
donderdag 12 november 2009 in het Gemeentehuis 
 
Aanwezig:  
Mevrouw. A. Ripmeester (voorzitter) en de heer M. Slingerland (commissiegriffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd muv Ridderkerks Belang 
Van de zijde van het college: de wethouders mevrouw H. van den Berg en de heren T. Blesgraaf en 
P. de Koning. 
 
Tevens aanwezig: de heer P. Visser, plaatsvervangend voorzitter van de Rekenkamercommissie 
Ridderkerk (agendapunt 2); mevrouw M. Nienhuis – Doremaele, gemeentesecretaris (agendapunt 4); 
Mevrouw Y. Blok en de heer E. van geloven (agendapunt 7). 
 
1. Opening 
Mevrouw Ripmeester heet iedereen welkom en opent de vergadering.  
De agendapunten 6 en 8 worden omgewisseld. Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. 
 
2) Rapport van de rekenkamercommissie Ridderkerk: de controle gecontroleerd – 213a 
onderzoeken 
 
De plaatsvervangend voorzitter van de rekenkamercommissie, de heer P. Visser, geeft een korte 
toelichting op het rapport. In 2003 is in de Gemeentewet de verplichting voor het college opgenomen 
om onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. Over de 
resultaten van deze onderzoeken brengt het college verslag uit aan de raad. 
 
Eind 2007 is de rekenkamercommissie gestart met een onderzoek naar de uitvoering van deze 
onderzoeken in Ridderkerk. De rekenkamercommissie heeft vastgesteld dat de onderzoeken beperkt 
voldoen aan de normen genoemd in de verordening. Slechts 5 van de 25 onderzoeken zijn afgesloten 
met een schriftelijke rapportage en de kwaliteit van deze onderzoeken is onvoldoende. 
 
De rekenkamercommissie beveelt aan het onderzoeksinstrument beter in te zetten door goede 
afspraken te maken over welke onderzoeken binnen de gemeentelijke controletoren worden 
uitgevoerd en het onderscheid tussen de verschillende onderzoeken duidelijker te formuleren. 
 
Op vragen van de commissie geeft de heer Visser de volgende nadere informatie. 
 
Uit de collegereactie blijkt een andere visie op het rapporteren van onderzoek aan de raad dan van de 
rekenkamercommissie. Dit komt door de verwarring over welk soort onderzoek wordt uitgevoerd. Bij 
een 213a onderzoek geldt de verplichting om de rapportage aan de raad te sturen, zodat de raad 
inzicht krijgt in de doelmatigheid en doeltreffendheid van de ambtelijke organisatie. Het gaat dus niet 
over de bedrijfsvoering. 
 
Vastgesteld is, dat de raadsbemoeienis met de ambtelijke organisatie minimaal is. De raad vraagt 
weinig verantwoording. In andere gemeenten, die hebben meegedaan aan dit onderzoek zijn ook 
zorgen bij de inzet van dit instrument geconstateerd. Opvallend in Ridderkerk is dat het 
onderscheidend karakter met andere onderzoeken er niet is. De Gemeentewet maakt dit onderscheid 
tussen interne controles en doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek wel. 
 
De rekenkamercommissie heeft aanbevolen de controles binnen de auditcommissie op elkaar af te 
stemmen. Daarin dient duidelijkheid gegeven te worden aan elkaar welke soort onderzoek er wordt 
uitgevoerd. Controles lopen dan niet door elkaar heen. 
 
Zelfs wanneer het verplichtend karakter van dit onderzoeksinstrument komt te vervallen is het gebruik 
van dit instrument mogelijk. 
 
De voorzitter dankt de heer Visser voor zijn toelichting.  
 
Op vragen van de commissie geeft de wethouder De Koning de volgende informatie. 
 
In verband met alle (extra) werkzaamheden rondom de begroting is het college niet geslaagd om bij 
de begrotingsbehandeling met een voorstel te komen voor een nieuwe verordening te komen. In de 
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auditcommissie is over de aanbeveling over het afstemmen van onderzoek gesproken. De 
auditcommissie staat positief tegenover deze aanbeveling. Het verdere oordeel over deze 
aanbeveling is aan de raadscommissie en de raad. 
  
De mogelijke afschaffing van artikel 213a van de Gemeentewet is voor het college geen reden 
geweest om rapporten niet aan de raad te sturen. Wanneer de raad nadrukkelijk in beeld was is er 
altijd gerapporteerd.  
 
De wethouder was niet op de hoogte van de lange doorlooptijd van het onderzoek. Dat heeft zich 
voornamelijk op ambtelijk niveau afgespeeld. Hij is in 2008 een keer geïnterviewd. Begin 2009 is het 
college gevraagd om een bestuurlijke reactie en die is gegeven. Zoals in die reactie is aangegeven 
heeft het college de eerste drie aanbevelingen besproken in de auditcommissie en ziet hij de vierde 
aanbeveling als een verantwoordelijkheid van het college. 
 
Uit het rapport blijkt, dat er nogal wat aan de hand is. Op de vraag van de heer Van Houcke hoe het 
komt dat er zoveel misgaat en hoe het college hiertegen aan kijkt, antwoordt de wethouder het 
volgende. 
Binnen de controletoren maakt het college geen onderscheid welke soort onderzoek het inzet, 212 of 
213a. Het gaat het college niet om het te gebruiken middel maar om het te bereiken doel. De interne 
controles zijn er op gericht om te zorgen dat de rechtmatigheid op orde is. Het gaat erom hoe je dat 
bereikt. Soms wordt de planning van onderzoeken ingehaald door de actualiteit. De wethouder noemt 
het onderzoek naar Drechtwerk en de Zerobase-operatie. Hierbij is de raad geïnformeerd hoe 
gecontroleerd is. 
 
De heer Vroegindewij constateert uit het rapport dat de rekenkamercommissie de raad op een 
vriendelijke wijze terechtwijst. De raad heeft een instrument in handen maar maakt hier geen gebruik 
van. Hij geeft aan dat het goed zou zijn als de raad begint met te formuleren wat hij wil weten en niet 
verwacht dat het college alle informatie zomaar geeft. Op de vraag of het college het initiatief wil 
nemen om met de raad dit instrument in te vullen, verwijst wethouder De Koning naar de 
auditcommissie, waar afstemming plaats moet gaan vinden. 
 
Dit betekent niet dat de verordening van 2003, waarin is opgenomen welke onderdelen op welke wijze 
worden onderzocht (zoals (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering 
van taken door de gemeente), nu wordt losgelaten. Voor de doorlichting van de programma’s verwijst 
de wethouder ook naar het onderzoek naar de rechtmatigheid van de accountant bij de jaarrekening. 
 
4. Inhuur personeel, uitleg door de gemeentesecretaris 
Mevrouw Nienhuis geeft aan, dat deze toelichting voortkomt uit het overleg van de auditcommissie. 
Aan de orde was de vraag of de accountant een aanvullend onderzoek naar de inhuur van externen 
zou moeten doen. De gemeentesecretaris licht eerst de inhuur van externen in Ridderkerk toe. Daarna 
zal opnieuw overwogen worden of nader onderzoek nodig is. 
Halverwege dit jaar is de procedure voor het inhuren van externen aangescherpt. Kort samengevat 
komt de procedure er op neer, dat voor er wordt besloten om in te huren eerst wordt gekeken naar 
andere opties. Dit heeft binnen de organisatie al tot nieuwe creatieve oplossingen geleid. 
De afweging voor inhuur wordt nu bewuster gemaakt. Het resultaat van deze procedure is dat de 
inhuur van externen tot nu toe binnen de financiële kaders is gebleven. De inhuur is in beheersing. 
 
De gemeentesecretaris zal de inhuurcijfers ten opzichte van de totale capaciteit aan de raad 
toesturen. 
 
De gemeentesecretaris geeft aan dat de procedure niet alleen wordt gehanteerd bij het incidenteel 
invullen van een vacature. De hoofdprocessen worden structureel doorgelicht om te kijken waar 
alternatieve oplossingen te vinden zijn voor in externe inhuur. Regelmatig vervult de inzet van 
stagiaires hierin een belangrijke rol. Zij leveren naast de benodigde ’extra handjes’ tevens nieuwe 
inzichten op. Voor de duidelijkheid benadrukt de gemeentesecretaris dat BBL stagiairs zeker niet 
worden gezien als goedkope arbeidskrachten. De gemeente neemt haar eigen onderwijstaak hierin 
serieus. 
Op de vraag of de ambtelijke capaciteit voldoende is om uit te voeren wat de raad wil geeft de 
gemeentesecretaris aan, dat de organisatie onder de streep er goed uitkomt. Er is wel een 
discrepantie tussen de wensen van de raad en het functiehuis van de organisatie. Er liggen kansen 
om routineklussen ook zodanig in te richten, dat er tijd vrij kan worden gemaakt voor complexe 
opgaven.  
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In het verleden was er een team algemene ondersteuning. Doel hiervan was de interne doorstroming 
bevorderen onder het doen van zinvol werk. In de praktijk bleek dit niet goed te werken. Het was een 
te makkelijk instrument voor managers om medewerkers naar toe te laten gaan. Dit jaar is het team 
algemene ondersteuning afgeschaft en is de doorstroming tot een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid van de HR-managers geworden.  
 
Inhuur is altijd aan duidelijke termijnen gebonden. Bij inhuur voor langere tijd is het aanstellen meestal 
niet goedkoper. Het is erg moeilijk om goede mensen voor een bepaalde tijd in dienst te nemen. 
Bovendien zit je als gemeente al erg snel vast aan wachtgeldregelingen. 
 
Binnen de organisatie is voor kortere tijd de vervanging bij afwezigheid geregeld. Bij langdurige uitval 
is het niet mogelijk om dit door de collega’s op te laten vangen.  
 
De laatste jaren is er een opgaande trend wat betreft verzuim. Er is een nieuw verzuimbeleid 
ingevoerd. Wanneer je in staat bent om op een andere manier bij te dragen dan kun je verlof krijgen 
om thuis te zijn en te werken. Uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek komt naar voren dat de 
werkdruk (behalve op onderdelen) gelijk is gebleven. 
 
De voorzitter dankt de gemeentesecretaris voor haar toelichting. 
 
5. Vaststellen verslagen vergaderingen commissie Samen leven van 1 september en 1 oktober 
2009 
 
Verslag commissie samen leven d.d. 1 september 2009 
 Pagina 6: De griffier neemt met de portefeuillehouder op of de opmerking van de heer Den Ouden 

over het districtsjaarplan als toezegging kan worden opgenomen. 
 Pagina 7: agendapunt 14: voor aanwending wordt toegevoegd: “verantwoording over de”.  

Naar aanleiding van dit punt wordt de vraag gesteld wanneer de rekening (2008 én 2007) van 
3Primair wordt behandeld. Wethouder Blesgraaf komt zo spoedig mogelijk met een voorstel. 

 Pagina 7: agendapunt 14: wethouder De Koning wordt gewijzigd in wethouder Den Boef. 
 
Met deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld. 
 
Verslag commissie Samen leven d.d. 1 oktober 2009 
Zonder opmerkingen vastgesteld. 
Afgedaan zijn de toezeggingen 1,4 en 8 en de actiepunten 3,5 en 6. 
 
6. (8) Verordening rechtpositie wethouders gemeente Ridderkerk 2009 
Wethouder de Koning geeft aan, dat voor deze verordening gebruik is gemaakt van twee 
blauwdrukken, namelijk de modelverordening van de VNG en de Verordening rechtspositie 
raadsleden. De voorliggende verordening wijkt van het model af op het punt, dat een 
parkeerabonnement is opgenomen in de regeling. 
 
Op de opmerking van de heer Van Houcke dat het taxigebruik ongeclausuleerd is (artikel 4a) geeft 
wethouder De Koning aan, dat het college terughoudend met het gebruik van de taxi zal omgaan. 
 
Voor de duidelijkheid wijst wethouder Blesgraaf er desgevraagd op, dat de inwerkingtredingsdatum 
per 1 januari 2004 het referentiemateriaal van bijlage 2 betreft en dat deze regeling in werking treedt 
op de dag na bekendmaking van het besluit. 
 
7. De verslagen van de uitvoering en handhaving van de leerplichtwet en de regionale meld- en 
coördinatiefunctie wetgeving 2003-2008 en 2008-2009 
 
De antwoorden op de vragen van mevrouw De Waard zijn alleen aan haar toegestuurd. Deze worden 
alsnog aan de raadsleden toegestuurd. 
 
Registratie van schoolverlaters gebeurt door de contactgemeente Rotterdam (RMC). Ridderkerk is 
sinds 2008 subregio. Nieuwe schoolverlaters worden op het moment niet geregistreerd, omdat het 
RMC capaciteitsproblemen heeft. Sinds kort is de wetgeving aangepast, waardoor de RMC ook 
toegang heeft tot de informatie uit de GBA van de regiogemeenten. 
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Er zijn geen sanctiemogelijkheden voor jongeren vanaf 18 jaar. Wel bestaan mogelijkheden van 
sancties als jongeren gebruik willen maken van andere voorzieningen. 
 
De regionale organisatie maakt het voor scholen makkelijker om gegevens over verzuim door te 
geven. Daarnaast ontvangt het jeugdpreventieteam ook signalen via participatie en contacten met 
justitie. 
 
In de gegevens lijken wat verschillen te zijn tussen de cijfers en de werkelijkheid. Bijvoorbeeld de 
verzuimcijfers in het beroepsonderwijs. Mevrouw Blok geeft aan, dat de scholen pas sinds december 
vorig jaar zijn gaan melden. De heer van Geloven geeft aan dat ook gegevens via andere systemen 
binnenkomen. 
 
Niet alle schoolverlaters in Ridderkerk (tabel 6.1) zijn ook gemeld bij De Jonge Krijger (Tabel 6.2). Dit 
komt omdat niet alle geregistreerde jongeren een traject gaan volgen bij De Jonge Krijger. De 
deelname van jongeren boven de 18 jaar is afhankelijk van de opstelling van de jongere. Er zijn weinig 
drukmiddelen. 
 
8. (6) Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening 2008 en de begroting 2009 van de Stichting 
Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW) 
De heer Den Ouden constateert dat veel belangrijke informatie dit jaar ter inzage ligt, terwijl dit vorig 
jaar bij het voorstel was opgenomen. Naar aanleiding van die stukken heeft hij enkele vragen. 
 
In het advies van het platform Gemeentelijk toezicht staat geschreven: “Zoals vermeld hebben de 
gemeenteraden in de huidige constellatie geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de begroting en 
het jaarverslag”. Hoe verhoudt dit zich tot de vraag die aan de raad wordt voorgelegd?  
Wethouder Blesgraaf zal hier schriftelijk op antwoorden. 
 
De begroting en verantwoording zouden gelijk moeten lopen met de P&C cyclus van de gemeente. 
Toch ligt dit voorstel, terwijl de stukken op 2 juni 2009 zijn aangeboden, pas nu in november 2009 
voor bij de raad. 
De wethouder geeft aan, dat het enige tijd heeft geduurd voordat het platform van de gemeentelijke 
portefeuillehouders bij elkaar kon komen. Dan nog is de aanbieding en behandeling erg laat. Hij zegt 
toe de begroting 2010 nog dit jaar te willen ontvangen. 
  
In het raadsvoorstel is genoemd onder Begroting 2009 (4e bolletje): “Structurele wijziging van 
groeperingsvormen om de gemiddelde klassen lesgroepbezetting te verhogen.” Uit de begroting blijkt, 
dat hiermee een bedrag is gemoeid van ca. € 800.000,-. De heer Den Ouden spreekt er zijn zorg over 
uit, dat dit bedrag niet in het voorstel is genoemd. De totale taakstellende bezuiniging komt daarmee 
op 1,1 miljoen euro. 
De wethouder zal in zijn schriftelijke reactie hierop ingaan. 
  
De heer Den Ouden merkt op dat de Maximaschool een samenwerkingsverband is tussen OZHW en 
het Farelcollege. Enige tijd geleden is vastgesteld dat deze school recht heeft op een gemeentelijke 
bijdrage van € 120.000,-. De vraag is hoeveel zicht de gemeente heeft op de financiële huishouding 
van de Maximaschool. 
Met de vorige vraag in gedachten zou de OZHW geld van de gemeente kunnen gebruiken om de 
taakstellende bezuiniging te realiseren. 
De heer Van Houcke gaat er van uit dat het geld naar de school gaat en dat afspraken zijn gemaakt 
over de verantwoording van dat geld. Hij vraagt bevestiging en toelichting hoe dit geregeld is. 
Wethouder Blesgraaf zal het uitzoeken en schriftelijk reageren. 
  
9. Een viertal verordeningen op grond van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 
Op vragen vanuit de commissie geeft wethouder Van den Berg de volgende informatie. 
 
Het eventueel verlagen van de uitkering is geen doel van deze regeling, maar een middel om jongeren 
te stimuleren te gaan werken. 
 
Deze verordening is niet voorafgegaan door een startnotitie aan de raad, omdat het een verplichting 
vanuit het Rijk is, die binnen zeer korte tijd geregeld moest worden. Ridderkerk is een voorloper 
wanneer het om de uitvoering van deze verplichting gaat. De wet biedt weinig mogelijkheden om 
lokaal keuzes te maken.  
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De speciale trajecten voor jongeren tot 27 jaar in het kader van deze regelingen hebben een 
meerwaarde ten opzichte van de bestaande trajecten. De trajecten in deze regeling hebben een 
verplichtend karakter. Door deze trajecten krijgt de gemeente deze groep jongeren beter in beeld. 
 
Het recht op een werk/leeraanbod wordt vormgegeven door in de aanbesteding van re-
integratietrajecten in het kader van de Wwb enkele speciale trajecten op te nemen voor deze groep. 
Als het bestek van deze aanbesteding gereed is zal deze voor de raadsleden ter inzage worden 
gelegd. 
 
Er is geen advies aan de jongerenraad gevraagd over dit voorstel. Het voorstel is echter wel bij de 
jongerenraad bekend. 
 
Nog niet bekend is hoeveel jongeren van deze regelingen gebruik zullen maken. De verwachting is, 
dat jongeren eerder van deze regeling gebruik zullen maken dan nu van de Wet werk en bijstand. 
 
10. Rondvraag 
De heer Van Houcke maakt enige kanttekeningen bij het veelvuldig gebruik van 
raadsinformatiebrieven. Omdat de informatie in brokken wordt verstrekt en de onderwerpen niet 
automatisch worden geagendeerd, is het risico aanwezig dat er onvoldoende aandacht is voor de 
informatie die in de raadsinformatiebrief wordt verstrekt. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 december 2009, 
De griffier,                 de voorzitter, 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 1 oktober 2009 

 
Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 22-05-08 BAR-
samenwerking 

Over de businesscase ict-omgeving volgt 
nadere schriftelijke informatie 
 

Hermans  

2. 19-06-08 
 
 
 
08-04-09 

Begroting VRR De raad ontvangt eind 2008 de concrete 
vertaling van de invoering van 
Community Safety. 
 
Wordt onderdeel van dit jaar door VRR 
op te stellen Beleidslijn “Veiligheid 
voorop” 
 

Hermans  

3. 13-11-08 
14-5-09 

Postbehandeling Periodiek zal de commissie weer een 
overzicht ontvangen van de 
postafdoening.  
 

Hermans Vóór zomer 
2009 

4. 14-05-09 Brief 7 mei 09 over 
BAR-
samenwerking 
 

Meegedeeld wordt wat met zin over 
externe adviseurs is bedoeld (blz. 1). 
 

Hermans  

5. 14-05-09 Veiligheid Voorop Als beleidslijn bekend is gaat deze naar 
de commissie en wordt hierover 
gesproken (in aanwezigheid districtschef 
brandweer) 
 

Hermans 
griffier 

Na zomer 09 

6. 18-06-09 Brede School Wethouder reageert schriftelijk op tekst in 
evaluatie Slikkerveer dat 3 van de 5 
kernpartners eigen core business op 
orde hebben. 
 

Blesgraaf  
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

7. 18-06-09 Beweegvisie Eind 2009 krijgt de raad inzicht in 
resultaat aanpak/uitvoering beweegvisie. 
Er zal dan ook een datum voor een 
evaluatie worden genoemd 
 

Blesgraaf Eind 2009 

8. 01-09-09 Nota 
Evenementen- 
Beleid 

Wethouder Blesgraaf bespreekt in het 
college wat gedaan wordt met de 
opmerkingen vanuit de commissie 

Blesgraaf  

9. 01-10-09 Verordening Wmo Wethouder Van den Berg onderzoekt de 
uitvoering en bewaking van het 
cumulatieplafond van de eigen bijdrage 
door CAK en de ambtelijke organisaties. 

Van den 
Berg 

 

10. 12-11-09 Jaarstukken 
OZHW 

Wethouder Blesgraaf zegt toe dit jaar de 
begroting 2010 te willen ontvangen 

Blesgraaf Eind 2009 

 
 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

1. 15-01-09 Oefening 
Waterproef 

Wordt geagendeerd nadat landelijke 
conclusies over oefening bekend zijn. 
 

Hermans  

2. 15-01-09 
14-05-09 

Indicatiestelling en 
werkwijze De 
Wijzerplaats 

Terugkoppeling n.a.v. raadsbesluit t.a.v. 
motie huisbezoek en indicatiestelling 
(2008-211) 
 

Vrz, griffier 
overleggen 
over vorm. 

Kan op elk 
gewenst 
moment 

3. 18-06-09 “Veiligheid en zorg 
voorop” 

Mogelijk onderwerp voor commissie na 
zomervakantie. Districtchef brandweer 
wil graag toelichten. Reilen en zeilen 
vrijwilligers kan ook aan de orde komen. 

Vrz en 
griffier 

 

 
 

GEMAAKTE AFSPRAKEN TER HERINNERING 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 6-10-05 Rijtijden 
ambulances 

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

Hermans continu 

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  

4. 08-04-09 Nota Verbonden 
partijen 

De griffie plaatst ontvangen 
ontwerpbegrotingen (en wijzigingen) 
gem. regelingen op de gemeentelijke 
website 
 

griffier direct 

5. 01-10-09 De gemeente en 
bijtende honden 

Het college informeert de raad over een 
jaar over de uitvoering van de 
actiepunten in de brief 

college oktober 2010 
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

6. 01-10-09 Overzicht 
Subsidies 

Bij de 3e PM ontvangt de raad een 
overzicht van het totale bedrag aan 
subsidies naast de specifieke uitwerking 
van de top 10 van subsidieontvangers 
 

Blesgraaf december 
2009 

 


