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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 13 november 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 burgemeester, mw. J. Hermans. 
 
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 2 oktober 2008 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt. 

- Toezegging 4 Evaluatie aanbesteding huishoudelijke hulp: mededeling is gedaan. Deel over 
het ter inzage leggen van bestek blijft als toezegging staan. 

 Ten aanzien van de lijst met actiepunten zijn de volgende opmerkingen gemaakt. 
- De punten 2. Samenwerking BAR, 3. Wijkjaarplannen en 4. Evaluatie Wijzerplaats komen in 

deze vergadering aan de orde en zijn daarmee vervallen. 
 
Ten aanzien van het overzicht gemaakte afspraken wordt geconstateerd dat het Programma en 
overzicht huisvesting Onderwijs is toegestuurd en daarmee als afspraak kan vervallen. 
 
3. Spreekrecht 
Geen aanmeldingen. 
 
4. Voortgang samenwerking binnen het verband van de gemeenten Barendrecht, 
Albrandswaard en Ridderkerk 
 
Naar aanleiding van vragen van mw. De Waard laat mw. Hermans weten dat het door Ridderkerk 
gevoerde beleid t.a.v. de wet BIBOB ( Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling) als voorbeeld is 
gegeven aan de beide andere gemeenten. Deze wet biedt de mogelijkheid, voorafgaande aan 
vergunningverlening, een integriteitstoets te laten uitvoeren. Dit gebeurt met name bij aanvragen 
vanuit de horeca. Vooraf wordt dit meegedeeld. In een enkel geval heeft dit ertoe geleid dat een 
aanvraag werd teruggenomen. De in de brief genoemde “roadblocks” zijn obstakels die gemeenten 
ondervinden als gevolg van rijkswetgeving. Gemeenten zijn verzocht deze te melden. 
Door twee ministeries is een subsidiemogelijkheid ingesteld onder de naam “voucherregeling”. 
Gemeenten kunnen een voucher aanvragen om hun producten te laten doorrekenen op 
administratieve lasten voor het bedrijfsleven en de burgers. Zij moeten die doorrekening laten 
uitvoeren door een bureau (Zenc/EIM) dat daartoe in staat is en samen met ondernemers en burgers 
producten daarvoor selecteren en analyseren. Vervolgens wordt door het bureau een 
maatregelenplan uitgebracht over de mogelijkheden om de lasten te verminderen. Voorwaarde voor 
de uitbetaling van de voucher is, dat de ondernemers moeten instemmen met de voorgestelde 
maatregelen. De BAR-gemeenten hebben deze vouchers aangevraagd en gekregen. In februari 2009 
moet het maatregelenplan er liggen.  
 
Mw. Hermans geeft aan dat de raad van Albrandswaard aan de raden van Barendrecht en Ridderkerk 
zal laten weten, of de met hen gevoerde discussie over de samenwerking, gevolgen heeft voor het 
door de raad van Albrandswaard ingenomen standpunt. 
 
Bij de drie colleges bestaat tevredenheid over de voortgang van de samenwerking. Op sommige 
punten treedt wel enige vertraging op. Dit komt o.a. door vertraging in het wetgevingsproces, bijv. 
t.a.v. de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning) en de personele capaciteit bij de 
gemeente Albrandswaard. 
 
Dhr. Onderdelinden wil van het nieuwe college van Albrandswaard de schriftelijke bevestiging dat het 
op gelijke voet verder wil met de samenwerking. De andere commissieleden ondersteunen dit. Mw. 
Hermans zal dit verzoek overbrengen. 
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Dhr. Van der Spoel merkt op dat het beleid genoemd bij de punten 12 en 13 in de brief (Regionaal 
plan vroegtijdige Schoolverlaters en “inventariseren risicogroepen jongeren”) in Ridderkerk toch al 
bestaand beleid is. Mw. Hermans bevestigt dit maar geeft aan dat het met drie partners robuuster kan 
worden uitgevoerd. 
 
 
5. Handhavingsjaarverslag 2005-2007  
 
Mw. Hermans geeft aan dat er bij de start in 2005 een inhaalslag moest worden gemaakt. Probleem in 
het begin was de benodigde passende formatie. Afgezien van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
is deze formatie nu behoorlijk op niveau. Ook voor de buitenwereld wordt Ridderkerk steeds meer een 
handhavende gemeente. Spreekster constateert dat zaken ook tot zaken leiden. We worden ook 
bedrevener in dit werk. Mw. Hermans is tevreden met de ontwikkeling die in gang is gezet, maar op 
een aantal punten kan het nog beter. 
 
Over het door de DCMR verrichte werk is mw. Hermans in het algemeen tevreden. Soms kon het wel 
iets slagvaardiger. Inmiddels is één medewerker voor één dag in de week bij Ridderkerk gedetacheerd 
en werkt hij die dag alleen aan Ridderkerkse zaken. Voor de te verrichten werkzaamheden wordt 
jaarlijks een jaarplan gemaakt dat het college moet accorderen. 
 
Integrale controles, waarbij door verschillende toezichthouders wordt gecontroleerd, worden o.a. 
uitgevoerd bij de horeca. Aan startende horecaondernemers wordt vooraf gemeld dat deze controles 
onaangekondigd zullen worden verricht. Ook bij handhaving van de leerplicht wordt integraal gewerkt. 
Bij spijbelen kunnen problemen een rol spelen waaraan de sociale dienst of het maatschappelijk werk 
aandacht gaat besteden. 
 
De toezichthouders zijn van de politie ondergebracht bij de gemeente. Er kan nu beter op 
gemeentelijke aandachtspunten worden aangestuurd. Er zijn wisselingen geweest en er is sprake van 
een goed team. 
 
Op vragen van dhr. Onderdelinden laat mw. Hermans weten dat dit het jaarverslag is tot en met 31 
december 2007. Voor na die datum komt er, volgens de afgesproken werkwijze, weer een nieuw 
verslag. Knelpunten die in het verslag zijn genoemd, worden aangepakt. Nu er juridische 
ondersteuning is gekomen, kan de coördinator zich richten op de aansturing van de werkeenheid. 
Grote zaken hebben gevolgen voor de beschikbare capaciteit en dit vertaalt zich in de prioriteit die 
moet worden gesteld. Ten aanzien van het grote aantal illegale bouwwerken merkt mw. Hermans op 
dat Ridderkerk op dit punt niet een echt handhavende geschiedenis kent. Het college zet hier echter 
wel op in. Het college zal echter altijd eerst kijken of legaliseren mogelijk is. De rechter zal dit ook 
toetsen. 
 
Dhr. Los vraagt zich af “hoe goed” het gaat. Hij benadrukt het belang van het voortraject en de 
daarvoor benodigde juridische kwaliteit. Mw. Hermans geeft aan dat er op wordt ingezet om zoveel 
mogelijk in het voortraject te investeren. Vooraf wordt zoveel mogelijk inzicht gegeven over de 
mogelijkheden en onmogelijkheden. Dit is echter geen garantie dat mensen de regels zullen 
nakomen. 
 
Dhr. Den Ouden refereert aan de in het stuk genoemde schotten tussen privaat- en strafrecht. Toen 
eerder in de commissie werd gesproken over juridische kwaliteit kwamen ook de schotten binnen de 
organisatie aan de orde. Hij verzoekt daar in de volgende rapportage op in te gaan. Mw. Hermans 
zegt toe dat in het volgende verslag zal worden ingegaan op de schotten tussen de diverse 
rechtsgebieden. 
 
Dhr. Den Ouden mist in het verslag iets over de “gedoogstrategie”. Ook hierover wil hij de volgende 
keer graag meer vernemen. Mw. Hermans geeft aan dat het doel van deze strategie niet was het niet 
handhaven, maar zicht te krijgen op het einddoel waarbij aan de regelgeving wordt voldaan en 
handhaving mogelijk is. Soms worden er bijv. met een ondernemer afspraken gemaakt om hem te 
bewegen zaken te herstellen, zodat een te vergunnen situatie ontstaat. De afspraken moeten wel 
duidelijk zijn en er moet vertrouwen zijn dat de stappen daadwerkelijk worden genomen. Mw. 
Hermans zegt toe te bezien of dit soort zaken zijn te objectiveren en bijv. in een cijfer in het volgende 
verslag zijn op te nemen. 
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Dhr. Den Ouden verzoekt, ter informatie, de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s ter inzage te leggen. 
Als deze er zijn, zal dit volgens mw. Hermans geen probleem zijn.  
 
Dhr. Van Houcke wil weten of de gemeente toezicht houdt op het met bouwers gesloten nieuwe 
convenant over het gebruik van duurzame materialen. Mw. Hermans zal deze vraag overbrengen aan 
wethouder Den Boef en verwacht dat hierop wordt teruggekomen in de commissie Samen wonen. 
 
Dhr. Van der Spoel benadrukt het belang van proactief en preventief optreden. Heldere regels zijn van 
belang en dus ook deregulering. Naar zijn mening moet kritisch gekeken blijven worden naar de APV. 
Hij benadrukt dat handhaving ook invloed heeft op de subjectieve veiligheidsbeleving. Dit laatste 
onderschrijft mw. Hermans. Dit geldt ook t.a.v. het belang om aan de voorkant inzet te plegen. Over 
andere vragen van dhr. Van der Spoel merkt zij op dat van de Bijzondere Opsporingsbevoegdheid zo 
ruim als mogelijk gebruik wordt gemaakt. Controle op hondenpoep berust bij de toezichthouders die 
dit ook een belangrijk onderwerp van hun werk vinden. Op sommige plekken is de situatie verbeterd, 
maar hondenpoep blijft een punt van zorg en ergernis. 
 
6. Postbehandeling 
Gelet op de wens vanuit de commissie zegt mw. Hermans toe, dat de commissie periodiek weer een 
overzicht zal ontvangen van de postafdoening. Bij het eerste overzicht zal ook worden gevoegd de 
folder met het kwaliteitshandvest. Op verzoek van mw. Ripmeester zal geprobeerd worden dit vóór de 
raad van 18 december a.s. toe te zenden. 
 
N.a.v. van opmerkingen over zoekgeraakte brieven, verzoekt mw. Hermans dringend in dergelijke 
gevallen dit direct te laten weten. Er is dan ook de mogelijkheid om direct actie te ondernemen. 
 
7. Jaarplan op basis van wijkontwikkelingsplan 
Dhr. Den Ouden heeft kennis genomen van een aantal jaarplannen. De doorvertaling van de 
veiligheidsrapportage daarin vindt hij echter mager. Mw. Hermans geeft aan dat over deze 
doorvertaling intensief overleg is gevoerd met de wijkoverleggen. De oogst daarvan is echter tegen 
gevallen. De herkenbaarheid van wat in de veiligheidsrapportage was vermeld, bestond niet altijd. Er 
is sprake van een ontwikkelproces. Met de wijkoverleggen zal hierover blijven worden gesproken. Het 
beleid zal echter meer vanuit de stuurgroep Veilig vorm worden gegeven.  
 
Daar waar veiligheid grote ingrepen vraagt, bijv. in de infrastructuur, kan hier aandacht aan worden 
besteed in de Wijkontwikkelingsplannen. De kleine eenmalige ingrepen, bijv. het snoeien, kunnen 
opgenomen worden in de jaarplannen. 
 
8. Eventuele mededelingen uit de gemeenschappelijke regelingen 
Mw. Hermans deelt mee dat binnen de Veiligheidsregio binnenkort verder wordt gediscussieerd over 
het financieringsstelsel. Naar haar mening verloopt deze voor Ridderkerk in de goede richting. Ten 
aanzien van de ambulances blijft gewerkt worden aan een betere aansturing. Voor Halt breekt aan het 
eind van het jaar weer een drukke tijd aan. De gemeenschappelijke regelingen RHRR en IBZ bestaan 
formeel nog, maar hebben geen feitelijke functie meer.  
 
9. Aan de raad uit te brengen advies over uitvoering diverse moties 
 
Van het overzicht “aangenomen moties” beschouwt de commissie als te zijn uitgevoerd en daarmee 
afgedaan: 
-motie 2007- 51 Nieuwbouw De Burcht 
-motie 2007 -53 Laaggeletterdheid 
-motie 2007- 54 Bevordering burgerinitiatief 
-motie 2007 -64 PC’s en beeldschermen 
 
Ten aanzien van de volgens het college “uitgevoerde moties” is de commissie van mening: 
-motie 2007 – 42 Participatie-instrumenten: het derde aandachtspuntje uit de motie niet is uitgevoerd 
 
Van het overzicht “Uitgevoerde moties, die op verzoek van de raad open blijven staan”, is de 
commissie van mening: 

- motie 2006 – 14 is afgedaan met de toezegging die door wethouder Van den Berg in de 
commissie Samen wonen is gedaan 

- motie 2006 – 35 niet is afgedaan 
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Ten aanzien van het overzicht “openstaande moties” zal: 
- de SGP aan de orde stellen motie 2006 -17 Nota verstrekking subsidies 
- Leefbaar Ridderkerk aan de orde stellen motie 2008 – 74 Gratis openbaar vervoer 

 
De adviezen van de commissies Samen wonen en Samen leven zal de griffier op schrift stellen, zodat 
de raad in zijn vergadering van 27 november a.s. snel kan uitspreken of een motie is uitgevoerd en 
daarmee is afgedaan. 
 
10. Rondvraag 
Dhr. Onderdelinden verzoekt zo snel mogelijk te horen of de in de begrotingsraad aangenomen 
moties nog financiële gevolgen hebben. Mw. Hermans merkt op dat het college zoals gebruikelijk zal 
laten weten of het tot uitvoering zal overgaan en of het financiële gevolgen heeft. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.45 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van  
De griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 13 november 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 

2. 22-05-08 ESF-project Over kosten na 1 januari 2008 en een 
overzicht van afgehaakte jongeren volgt 
nadere schriftelijke informatie 
 

V.d. Berg  

3. 22-05-08 BAR-
samenwerking 

Over de businesscase ict-omgeving volgt 
nadere schriftelijke informatie 
 

Hermans  

4. 22-05-08 
11-11-08 

Evaluatie 
aanbesteding 
huishoudelijke hulp 

Nagegaan wordt of het volgende bestek 
voor de raad ter inzage kan 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  

7. 13-11-08 BAR-
samenwerking 

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

Hermans  
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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 of 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. Bij het eerste overzicht 
wordt de folder kwaliteitshandvest 
gevoegd. 

Hermans Vóór 18 dec 

 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
Nr.  Datum 

 
Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 19-06-08 Programmareke- 
ning 2007 

Binnenkort zal met de raad gesproken 
worden over de grondprijzen. 
 

Den Boef  

 
 
 

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  

 
 
 
 


