Verslag van de openbare vergadering van de
commissie Samen leven, gehouden
op donderdag 13 juni 2013 in het gemeentehuis

Aanwezig:
Mevrouw A. Ripmeester (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier).
Alle fracties zijn vertegenwoordigd (VVD vanaf agendapunt 10).
Van de zijde van het college: burgemeester A. Attema en wethouder H. Dokter.
Bij agendapunt 10 is aanwezig de heer B. Doek, strategisch adviseur.
1. Opening en vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Spreekrecht
Er hebben zich geen sprekers gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht.
3. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 16 mei 2013
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt:
2. Decentralisaties. Zie 3.
3. Decentralisaties Jeugdzorg. Wethouder Dokter laat weten dat een brief onderweg is. Streefdatum
wordt vóór 20 juni a.s.
4. GR BAR. Wordt overgeheveld naar de actie- en aandachtspunten.
6. Ontwerpbegroting VRR. Gevraagde mededeling is gedaan per mail op vrijdag 24 mei jl. Is
afgedaan.
4. Eventuele mededelingen rond de BAR-samenwerking
De burgemeester deelt mee dat de raad van Barendrecht unaniem besloten heeft toestemming te
verlenen aan het Barendrechtse college om de gemeenschappelijke regeling voor de BAR-organisatie
aan te gaan. Aan de opbouw van de ambtelijke organisatie wordt nu verder invulling gegeven.
5. Startnotitie lokale nota Volksgezondheidbeleid
Op vragen uit de commissie laat wethouder Dokter weten dat het het voornemen is dat een eerste
concept ter bespreking wordt aangeboden aan de commissie Samen leven van 29 oktober. De
discussie in die vergadering leidt mogelijk nog tot aanpassing van het concept, dat aangeboden zal
worden voor de commissiebehandeling in november/december. De planning om de nota op te stellen
en te behandelen, loopt niet gelijk op met de planning voor de behandeling van de Ontwerpbegroting
2014-2017. Uiteraard is het wel zo dat in de nota vastgestelde ambities financiële gevolgen kunnen
hebben. Aan drugsgebruik en de gevolgen van luchtverontreiniging zal aandacht worden gegeven in
het kader van andere onderzoeken die o.a. over deze onderwerpen worden uitgevoerd. Met de BARgemeenten vindt wel informatie-uitwisseling plaats over dit beleidsveld. Als Ridderkerk voeren we
echter nog altijd ons eigen beleid. Bij nieuw aan te pakken zaken wordt wel gekeken of met
samenwerking synergie is te behalen. Resultaten van het GGD gezondheidsonderzoek worden
verwacht in juli dit jaar. Bij de opstelling van de nota kan blijken dat over bepaalde onderwerpen
contact is gewenst met zogeheten sleutelfiguren. Wie dat zullen zijn is afhankelijk van het onderwerp.
Gedacht kan worden aan de directeur van de GGD of van Stichting Sport en Welzijn.
De griffier merkt op dat de commissievergadering van 29 oktober a.s. gereserveerd is voor een
e
eventueel gewenste behandeling van de 2 Programmamonitor. Mocht het niet nodig zijn deze in die
commissievergadering te behandelen, dan zal deze commissievergadering toch besteed worden aan
de behandeling van de voorlopige concept-nota Volksgezondheid.

6. Zienswijze ontwerpbegroting 2014 GGD Rotterdam-Rijnmond
Op een vraag van mevrouw Van Houwelingen laat wethouder Dokter weten dat voor spoedgevallen
de GGD altijd gebeld kan worden. Bepaalde informatie, bijvoorbeeld over hooikoorts, zal echter in het
vervolg via de website worden gegeven en niet meer telefonisch.
Op verzoek van de heren Van der Spoel en Onderdelinden worden aan de ontwerpreactie enige
woorden toegevoegd. De reactie kan met deze wijzigingen worden verzonden.
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7. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties
Wethouder Dokter laat weten dat het format van de Nieuwsbrief Jeugdzorg wordt ‘omgebouwd’ tot een
format voor berichtgeving over alle drie de decentralisaties. Informatie in de Nieuwsbrief is mogelijk
aanleiding voor de commissieleden om de wethouder te bevragen. De Nieuwsbrief is een middel om
de raad meer te betrekken bij de ontwikkelingen op deze beleidsterreinen. De Nieuwsbrief is ook voor
de raden van de andere twee BAR-gemeenten.
Mevrouw Van Houwelingen dringt aan op extra bijeenkomsten over dit onderwerp. De wethouder
merkt op dat die behoefte zou kunnen ontstaan als door de raadsleden kennis wordt genomen van de
informatie in de Nieuwsbrief. De griffier laat weten dat er op 2 juli a.s. om 21.00 uur in Barendrecht
een BAR-informatieavond zal worden georganiseerd over de ontwikkelingen rond de Jeugdzorg.
Hierover volgt nadere informatie.
De wethouder laat weten dat Ridderkerk voor dit jaar de beschikking zou hebben over transitiegelden
Jeugdzorg voor een bedrag van € 95.000,-. Uit de inmiddels verschenen Meicirculaire blijkt dat dit is
bijgesteld naar € 18.000,-.
Het is de VNG nog niet gelukt te bewerkstelligen dat het rijk de eerder door de gemeente gemaakte
kosten voor de decentralisaties, (gedeeltelijk) terugbetaalt vanwege het uitstel van de decentralisaties.
8. Mededelingen college
Geen
9. Rondvraag leden
Geen. Van de ter kennisneming aangeboden stukken wordt kennis genomen.
10. Voorstel om, onder voorwaarden, in te stemmen met de deelname aan de
gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam – Den Haag
Op vragen van de heer Van der Spoel laat de burgemeester het volgende weten. In alle gevallen
zullen de door de raden gemaakte opmerkingen worden ‘meegenomen’ naar het Bestuursforum. In
dat forum zal bekeken worden of er over de gemaakte opmerkingen consensus is te bereiken. Dat zal
dan moeten leiden tot een tekst voor een gemeenschappelijke regeling die weer aan de raden wordt
voorgelegd. De raad wordt nu om een principe-uitspraak gevraagd. De raad kan nu nog voorwaarden
toevoegen. Ridderkerk heeft er eerder voor gepleit dat de BDU-gelden naar de provincie zouden
gaan. Ridderkerk stond met dit standpunt alleen in de regio. Alle signalen die de burgemeester
ontvangt, duiden er op dat de minister wil voorstellen dat de BDU gelden aan de Metropoolregio zullen
toekomen. De beslissing daarover moet echter nog wel worden genomen. Alles dicht regelen is
volgens de burgemeester niet mogelijk. Of iets belangrijk is en daarmee de zienswijzeprocedure moet
doorlopen, is aan het oordeel van het algemeen bestuur. De raad kan echter nu aangeven voor welke
onderwerpen hij deze procedure verplicht zou willen stellen.
De heer Meij merkt op dat prof. Fleurke voor het democratisch gehalte o.a. verwijst naar de
zienswijzeprocedure. Deze is volgens spreker betrekkelijk. Hij vraagt hoe de burgemeester deze
beoordeelt. De burgemeester merkt op dat Ridderkerk één van de 24 is. Het belangrijkste ‘wapen’ van
de raad vindt zij de inzet van de vertegenwoordiger van de raad. De Metropool is een vorm van
verlengd bestuur met 24 deelnemers en inherent daaraan is dat Ridderkerk niet altijd haar zin zal
krijgen.
Het vetorecht dat prof. Fleurke noemt, heeft betrekking op het wijzigen van de regeling. Moeten er
gemeentelijke bevoegdheden worden overgedragen, dan is wijziging van de regeling nodig en daar
moeten alle deelnemers mee instemmen.
In reactie op de heer Van der Spoel bevestigt de burgemeester dat het college de raad adviseert beter
te laten regelen dat op elke ingediende zienswijze een reactie dient te volgen van het dagelijks of het
algemeen bestuur. Dit dient geregeld te worden in een verordening of bijvoorbeeld het Reglement van
Orde.
De heer Meij wil de reactie van de burgemeester op een mogelijk uitstel van de beslissing van de
raad. Er zijn nog geen wetsvoorstellen ingediend. De datum van 1 januari 2014 lijkt niet meer
haalbaar. En waar de BDU-gelden in de toekomst naar toe gaan, is nog niet bekend. Waarom deze
haast? De burgemeester laat weten dat de minister steeds heeft gezegd het voornemen te hebben de
WGR+regio’s op te heffen. Hij heeft ook gezegd in de zomer met een wetsvoorstel hiervoor te zullen
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komen. De burgemeester deelt de twijfel of 1 januari 2014 haalbaar is. Ook zij heeft nog geen
wetsvoorstel gezien. Ook is haar niet bekend of beide Kamers een dergelijk voorstel zullen steunen.
De gemeenschappelijke regeling kan naar haar mening daarom pas worden opgericht als de
WGR+regio’s zijn afgeschaft. Als de BDU-gelden niet naar de Metropoolregio gaan, is er volgens haar
sprake van een nieuwe situatie. Het is niet zo dat met het instemmen een blanco cheque wordt
uitgeschreven. De nu voorliggende regeling is veel lichter dan die waar eerst sprake van zou zijn. Men
is veel meer opgeschoven in de richting van Ridderkerk. Het college heeft er echter wel behoefte aan
dat het signaal wordt afgegeven dat Ridderkerk meedoet. Die vraag is de raad ook voorgelegd.
De heer Neuschwander vindt de vragen van de heer Meij relevant. Loopt Ridderkerk straks met een
standpunt niet vóór de muziek uit? De burgemeester is van mening van niet. Alle raden is dit voorstel
voorgelegd, met het verzoek vóór de zomer een standpunt te bepalen. Niets houdt ons tegen om nu
onze voorwaarden in te brengen. Met dit voorstel is heel erg tegemoet gekomen aan het eerdere
standpunt van en de eerdere wensen uit Ridderkerk.
De heer Meij vindt een openbaar lichaam geen lichte vorm van samenwerking. De burgemeester geeft
aan dat het is op vrijwillige basis en dat de juridische constructie nodig is om de BDU-gelden te
kunnen ontvangen. De raad kan hierover vrijwillig een keus maken. Het gaat echter om veel geld, een
half miljard elk jaar. Wil je over de besteding van dit geld meepraten, dan moet je meedoen. Niet
meedoen is voor het college geen optie.
Op vragen van de heer Japenga laat de burgemeester weten dat de provincie niet mee wil doen
omdat naar haar mening sprake is van verlengd lokaal(!) bestuur. Waar de BDU-gelden naartoe
gaan, is een keus die het Rijk zal maken. Op dit moment ontvangt de Stadsregio deze gelden voor
ons gebied. Economisch gezien krijgt onze regio een steeds lagere positie ten opzichte van andere
regio’s. Iedereen in het gebied wil daarom ook samenwerken. Met ons hart voelen we meer bij een
samenwerking met Hendrik-Ido-Ambacht, dan met Wassenaar. Die ruimte blijft er volgens de
burgemeester.
Mevrouw Fräser wil weten of Ridderkerk met haar eerdere standpunt haar eigen belangen heeft
geschaad. Dat is volgens de burgemeester niet zo. Eerder was het gevoel dat de Metropool over ons
heen walste. Over ons, doch zonder ons. Ook andere gemeenten hebben daarop kritiek geuit en
gesteld dat het zo niet kon. De burgemeester vindt dat aan dit geluid heel erg tegemoet gekomen is.
Met wat er nu voorligt, wordt het ‘onze’ Metropoolregio.
Advies: ter debat.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.55 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 september 2013,
de griffier,
de voorzitter,

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN
Bijgewerkt t/m 13 juni 2013

Nr. Datum

Onderwerp

Toezegging

Uitvoeren
door
Dokter

Streefdatum
behandeling
Vóór 20 juni
2013

2.

7-03-13

Decentralisaties

Notitie afstemming van de drie
decentralisaties

3.

11-04-13 Decentralisatie
Jeugdzorg

Mei/juni ontvangt de raad een raadsbrief
met de stand van zaken

Dokter

Vóór 20 juni
2013

5.

11-04-13 BOA

De raad wordt op de hoogte gesteld van
de komende ontwikkeling hoe de functie
na 1 januari 2014 wordt ingevuld.

Attema

1 dec 2013
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Nr. Datum

Onderwerp

Toezegging

Uitvoeren
door

Streefdatum
behandeling

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN
1.

12-04-12 Bijtincidenten

De raad ontvangt jaarlijks een
Attema
raadsinformatiebrief met een overzicht
van de bijtincidenten van het voorgaande
jaar.

2.

16-05-13 Armoedemonitor

Agenderen een volgende vergadering.
PvdA-fractie schrijft onderlegger.

Vrz, griffier Sept. 2013
PvdA

3.

11-04-13 GR BAR

Over de financiële ontwikkelingen bij de
BAR-organisatie zal de raad informatie
krijgen bij de Programmamonitoren.

Attema
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April 2014

Juni/nov van
elk jaar

