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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op dinsdag 13 maart 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: wethouder H. Dokter (tot agendapunt 4), wethouder M. Vroegindeweij 
(vanaf agendapunt 4)  
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De agendapunten 7 en 8 worden behandeld vóór agendapunt 4. Voor het overige wordt de agenda 
vastgesteld. 
Het vaste agendapunt ‘Mededelingen eventuele ontwikkelingen drie decentralisaties’ staat niet op de 
agenda vanwege de BAR bijeenkomst op 21 maart a.s. over dit onderwerp. 
 
2. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 9 februari 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 4. Toeristenbelasting. De toeristenbelasting 2011 wordt gewoon geïnd. De 

toezegging is afgedaan. 
- Toezegging 5. Oud en Nieuw. Een overzicht van de schade die in de afgelopen jaren tijdens 

de jaarwisseling is veroorzaakt wordt uitgereikt. Toezegging is afgedaan. 
 

3. Spreekrecht 
Er hebben zich geen sprekers gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. 
  
7. Mededelingen college 
Wethouder Dokter wijst nogmaals op de BAR-bijeenkomst over decentralisaties op 21 maart a.s. 
 
8. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
De brieven onder ‘ter kennisneming’ worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
De brief van de griffier onder ‘Afdoening moties’ wordt voor kennisgeving aangenomen. De daarin 
genoemde moties zijn daarmee afgedaan. 
 
4. Normenkader accountantscontrole 2011 
Het normenkader wordt jaarlijks vastgesteld door de raad. In 2011 heeft zich een bijzondere situatie 
voorgedaan bij de investeringen. In de begroting 2011 was een gedeeltelijke vervanging van een 
persleiding opgenomen. Tijdens de werkzaamheden bleek, dat ook andere delen van de persleiding 
vervangen moesten worden. Het college heeft dekking gezocht en gevonden binnen de post riolering. 
Dit was mogelijk omdat een andere vervanging kon worden uitgesteld en de vervanging van twee 
gemalen goedkoper kon worden gerealiseerd dan geraamd. Binnen het gesloten systeem van het 
budget voor rioolheffing is dit budgettair neutraal. Normaal gesproken kan het college dit zelfstandig 
doen. 
Bij het afsluiten van de jaarrekening is gebleken dat deze verschuiving wel aan de raad voorgelegd 
had moeten worden door middel van een begrotingswijziging. Het college stelt de raad voor om de 
accountant deze begrotingswijziging niet mee te laten nemen in de controle en daarmee impliciet de 
verschuiving te accorderen. 
 
Op vragen uit de commissie geeft de wethouder de volgende aanvullende informatie. 
De accountant geeft een verklaring af over de rechtmatigheid van de jaarrekening. Afgesproken is dat 
bij onrechtmatige handelingen van meer dan 1,3 miljoen de accountant geen goedkeurende verklaring 
van de financiële rechtmatigheid afgeeft. Overigens wordt dit bedrag achteraf gezien niet gehaald. Uit 
oogpunt van zorgvuldigheid stelt het college er prijs op als de raad de verschuiving alsnog accordeert. 
 
Het onderhoud en de vervanging van de riolering zijn over de jaren gepland en financieel vertaald in 
de begroting. Dit betekent niet dat in het begrotingsjaar van vervanging de riolering ook technisch is 
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afgeschreven. Voordat tot vervanging wordt overgegaan wordt een technische inspectie gehouden. 
Daaruit bleek dat in dit geval vervanging technisch nog niet nodig was. 
 
De heer Onderdelinden geeft aan dat hij over dit voorstel in de raad iets wil zeggen. Hij vraagt hoe het 
komt dat de dekking vanuit twee projecten exact het benodigde bedrag heeft opgeleverd. De 
wethouder zal hierop een schriftelijke specificatie geven. 
De heer Louter vraagt of daarbij een specificatie gegeven kan worden van de bedragen waarvoor het 
herstel van de gemalen nu is geboekt. 
 
De heer Onderdelinden wil in de raad voorstellen de accountant de overschrijding van het budget wel 
te laten toetsen. 
 
Advies: TER DEBAT  
 
5. Verordening tot 2e wijziging Tarieventabel Leges 2012 
Dit voorstel behelst slechts een vernummering van artikelen vanwege de invoering van de nieuwe 
APV en wordt daarom zonder verdere bespreking ter vaststelling aan de raad voorgelegd. 
 
Advies: TER VASTSTELLING 
 
6. Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 21 februari 2012, inzake het ondernemingsklimaat 
en het economisch beleid  
Wethouder Vroegindeweij geeft aan dat de informatie een momentopname geeft van het 
ondernemersklimaat in Ridderkerk. Het kan dienen als nulmeting om beleid op te maken. Deze 
informatie is ook bruikbaar in de discussie over de kadernota. Desgevraagd meldt hij voor de zomer 
met een voorstel voor beleid te willen komen. De raad kan dan de door het college voorgestelde 
speerpunten van het beleid bekrachtigen of aanpassen. De raadsinformatiebrief dient als 
basisinformatie voor de discussie. 
 
De commissie wil het college vóór het opstellen van de beleidsnotitie alvast de visie en 
aandachtspunten van de fracties op dit terrein meegeven. 
 
De commissie adviseert de raad het economisch beleid als agendapunt aan de raadsvergadering van 
29 maart toe te voegen. De fracties zullen ieder in maximaal 5 minuten hun visie geven op het 
economisch beleid. Er zal onderling niet worden gediscussieerd en een reactie van het college is in 
die vergadering niet nodig. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.15 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 april 2012,  
de griffier,           de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 13 maart 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  In 
Beleidsnotitie 
jongeren vóór 
1-4-2012  
 

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 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  

4. 09-02-12 Evaluatie 
spreidingsplan 
ambulances 
 

In het Gemeentejournaal zal mededeling 
worden gedaan van onderdelen van de 
gehouden presentatie 

Attema  

 
 
 
 

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 Format info sociale 
zaken 

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

Griffier  

3. 12-1-12 3 Decentralisaties Mededelingen eventuele ontwikkelingen 
wordt vast agendapunt. 

Griffier  

4. 09-02-12 Toezeggingen en 
actiepunten 

Voorzien van een streefdatum College Commissie- 
vergadering 
12 april  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


