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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden op 
donderdag 14 februari 2008 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mw. A. Ripmeester (voorzitter),  
Alle fracties, behalve Ridderkerks Belang, zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: burgemeester mw. J. Hermans, de wethouders mw. H. van den Berg en 
dhr.P. de Koning en mw. M. Zeldenrust (SPO) 
Tevens aanwezig bij agendapunt 2: Dhr. P. Melsen, districtschef Feijenoord-Ridderster en dhr. W. 
Lems, wijkteamchef. 
Dhr. J. van Straalen, griffier. 
 
 
1. Opening 
Mw. Ripmeester opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Kennismaking met districtschef de heer P.W.M. Melsen 
Dhr. Melsen was hiervoor chef van district Oost (Capelle en Krimpen). Aan de hand van een 
overgelegde hand-out over een vergelijking van de veiligheid in Ridderkerk, tussen 2005-2007, geeft 
dhr. Melsen zijn visie en die van het korps op de veiligheid in Ridderkerk. Nadruk dient naar zijn 
mening gelegd te worden op de veiligheidsbeleving door mensen. Van belang daarbij is de wijze 
waarop de politie zich presenteert. Veiligheid is echter niet een onderwerp dat alleen de politie 
aangaat. De commissieleden hebben ontvangen het Districtsjaarplan 2008. Dit plan heeft volgens dhr. 
Melsen iets plichtmatigs. Het vormt de jaarschijf 2008 van het 5-Jaren actieplan. De toename van 
aangiften vanaf 2006 wordt vooral veroorzaakt door de jeugd in de eigen omgeving. Als hij echter 20 
jaar terugkijkt, dan is hij van mening dat de veiligheid er zeker beter op is geworden. Inzet in het 
district is het aantal woninginbraken terug te dringen. Bij elke inbraak wordt een bezoek gebracht door 
de technische recherche. Actief wordt ingezet op veelplegers. De focus is niet zo zeer gericht op de 
daad maar op de daders. Getracht wordt daders uit de criminele markt te houden. Desgewenst is dhr. 
Melsen bereid om ten behoeve van de commissie meer gegevens te verstrekken over woninginbraken 
in bepaalde wijken. Het positieve effect van de buurtpreventie Bolnes wordt onderstreept. Het 
oplossingspercentage van overvallen is rond de 35%. Opvallend in Ridderkerk is de daling van 
“vernieling c.q. zaakbeschadiging”, elders in de regio stijgt dit. Dit zijn de objectieve gegevens. Vanuit 
de commissie wordt opgemerkt dat uit de resultaten van de politiemonitor blijkt, zie het 
Districtsjaarplan blz. 6, dat Ridderkerkers dit juist als een vaak voorkomend buurtprobleem ervaren. 
Dhr. Melsen vindt dit ook opvallend en geeft aan dat er naar gestreefd dient te worden dat de 
objectieve cijfers en de subjectieve beleving in evenwicht zijn. Op diezelfde blz. blijkt dat Ridderkerk 
qua zedenmisdrijven boven aan de ranglijst staat. Uit de meest recente objectieve cijfers blijkt dat in 
2007 deze juist zijn afgenomen. Dhr. Melsen geeft aan dat gedragscriminaliteit, zoals zedenmisdrijven 
en bijv. vernielingen, moeilijk zijn te beïnvloeden. Dit is makkelijker bij vermogenscriminaliteit, zoals 
diefstal. Ongeveer 20% van de criminelen veroorzaakt 80% van de criminaliteit. De politie richt zich op 
die 20%. De politie moet keuzes maken of zij haar aandacht grondig richt op enkelen of minder 
diepgaand op meerderen.  
 
Dhr. Melsen vindt het van groot belang dat bij aangiften door de politie wordt teruggekoppeld naar de 
aangevers. Dit raakt de identiteit van, het vertrouwen in en het imago van het korps. Hij wil zijn 
aandacht op dit punt richten en zegt toe de commissie hierover nog verder te zullen informeren. 
 
Mevrouw Hermans bevestigt dat het college er ten aanzien van de 10 actiepunten, zoals besproken in 
de begrotingsraad, nog steeds vanuit gaat dat Ridderkerk boven het gemiddelde uitkomt. Resultaten 
zijn echter niet altijd in één jaar te behalen, vaak is een investering op langere termijn nodig. Zij noemt 
hierbij als voorbeeld alles wat de gemeente investeert in de jeugd. 
 
Dhr. Lems geeft tenslotte aan wat de speerpunten zijn van de wijkteams. Aandacht is er voor de 
nazorg bij woninginbraken. Bij inbraak worden de woningen in een straal van 100 m allen bezocht. 
Aandacht is er voor de schoolveiligheid, met name bij de beide scholen voor voortgezet onderwijs. De 
buurtagent is vaak op deze scholen aanwezig. Veel inzet is er t.a.v. de overlastmeldingen. De politie is 
blij met de buurtbemiddeling en de bedrijven die zich hebben aangesloten bij het Keurmerk Veilig 
Ondernemen. Dit zijn er thans ongeveer honderd, maar moeten er meer worden.  
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Als gevraagd wordt wat de raad voor de politie kan doen, antwoordt dhr. Melsen dat de gemeente veel 
voorwaarden schept die nodig zijn voor de veiligheid. Hij noemt daarbij o.a. het onderhoud van de 
openbare ruimte.  
 
3. Vaststellen verslagen vergaderingen commissie Samen leven van 17 en 21 januari 2008 
Verslag 17 januari 2008: blz. 2, onder 7, de zin moet zijn “Dhr. Van Abeelen benadrukt te willen weten 
op welk moment voor, tijdens en na het gebruik van een participatie-instrument, de raad weer een rol 
heeft en zijn controlerende taak weer “oppakt”. “.  
 
T.a.v. de Lijst van toezeggingen worden gewijzigd c.q. geschrapt de toezeggingen: 
-3. Juridische kwaliteitszorg: de griffier overlegt met de burgemeester 
-7. Raadsvoorstel zwembad: is overgelegd, toezegging kan worden geschrapt 
-8. Nota Armoedebestrijding: is overgelegd, toezegging kan worden geschrapt 
-9 Overzicht vergunde evenementen: is overgelegd, toezegging kan worden geschrapt 
-10 Begroting 2008 3Primair: meerjarenbegroting is overgelegd, dit deel van de toezegging kan 

worden geschrapt 
 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Het verslag van 21 januari jl. wordt eveneens vastgesteld, maar met de wijziging in de op één na 
laatste alinea op blz. 2 dat er een tekort is op het Integratie-deel en een overschot op het Werkdeel. 
 
4. Spreekrecht 
Geen aanmeldingen. 
 
5. Eventuele mededelingen uit de gemeenschappelijke regelingen 
Mw. Hermans geeft aan dat de burgemeesters uit het Regionaal College met elkaar een convenant 
hebben ondertekend dat is gericht op het gezamenlijk aanpakken van de problematiek jeugd en 
alcohol. Het plan dat hiervoor is opgesteld zal ter kennis van de commissie worden gebracht. 
 
Binnen de Veiligheidsregio zal bestuurlijk gebruik gemaakt blijven worden van de samenwerking 
binnen de Intergemeentelijke Brandweer Zuid.  
T.a.v. de ambulancedienst is te melden dat de burgemeesters de minister zullen uitnodigen voor een 
bezoek en een gesprek.  
Ten aanzien van Drechtwerk wordt binnen het bestuur gediscussieerd over de lange termijn visie. 
Daarnaast bekijken Barendrecht en Ridderkerk gezamenlijk welke alternatieven er mogelijk voor hen 
zijn. Ten behoeve van de commissievergadering in maart zal het college, overeenkomstig de motie 
inzake Drechtwerk, schriftelijk nadere informatie verstrekken. Het is niet zo dat dit in maart tot 
besluitvorming kan leiden.  
 
6. Reactie op concept-visie 2025 van de gemeente Barendrecht 
Mw. Hermans laat weten dat het college in zijn reactie gevraagd heeft de samenwerking in BAR-
verband meer tot uitdrukking te brengen. Het college is onder de indruk van het participatietraject 
waarvoor het gemeentebestuur van Barendrecht heeft gekozen. Mw. Hermans is van mening dat een 
gemeente over de nodige bestuurskracht moet kunnen beschikken om 25 jaar vooruit te kijken. Zij wil 
met de raad graag de uitdaging aangaan om dit ook voor Ridderkerk te doen.  
 
Afgesproken wordt dat de griffier, gehoord hebbend de discussie, een concept-reactie zal opstellen 
die zal worden voorgelegd aan de fractievoorzitters. In de raadsvergadering zal een reactie kunnen 
worden vastgesteld. 
 
In de reactie zal worden ingegaan op de BAR-samenwerking, o.a. t.a.v. de Agrifood-sector (blz. 32) en 
het onderwijs (blz. 37) 
 
Advies: TER VASTSTELLING  naar de raad 
 
7. Doornemen overzicht moties en amendementen  
Ter voorbereiding op de raadsvergadering worden de overgelegde overzichten van het college 
behandeld. Besproken wordt of moties als afgedaan beschouwd kunnen worden, of wanneer daarover 
een uitspraak kan worden gedaan. Het resultaat van deze bespreking zal door de raadsvoorzitter, als 
advies van deze commissie, aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. De griffier zal dit advies 
onder de raadsleden verspreiden. 
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De griffier merkt op dat de raad in zijn vergadering van 21 februari a.s. nog een reactie van het college 
mag verwachten op de in de raad van 31 januari jl. aangenomen moties, zijnde de motie Verbonden 
Partijen en de motie Gratis openbaar vervoer.  
 
Verzocht wordt de raadsleden een beter inzicht te geven in afgedane en nog “openstaande” moties. 
De griffier laat weten dat de mogelijkheid hiertoe er misschien wel is en zal daar verder naar kijken. 
 
Advies: TER VASTSTELLING naar de raad 
 
8. 1E Programmamonitor/quickscan 2008 
 
Advies: TER VASTSTELLING  naar de raad 
 
9. Nota Armoedebestrijding 
Op vragen laat mw. Van den Berg weten dat er geen apart participatiefonds is voor ouderen. Omtrent 
de langdurigheidstoeslag, ook in relatie tot de WAO, zal zij nog nadere informatie verstrekken. De 
diverse fondsenhouders (o.a. gemeente en Interkerkelijk Diaconaal Beraad) overleggen met elkaar 
over de besteding van de eigen fondsen. Voor het werk van de Formulieren Brigade zal, in het kader 
van de privacy, een protocol worden opgesteld. Als de nota wordt vastgesteld, zal het mogelijk worden 
dat kinderen uit schuldhulpverleningsgezinnen ook een beroep op een aantal voorzieningen kunnen 
doen. Over 2008 zal het 2e Kwiz onderzoek worden gehouden. 
 
Begonnen is al om, in overleg met het Klantenplatform, de formulieren te verbeteren. Uit de commissie 
wordt de zorg geuit dat dit een actie is die al jaren wordt genoemd en dat dat het idee geeft dat we dit 
niet in de greep kunnen krijgen. 
 
Gewezen wordt op het op blz.12 genoemde bedrag van € 119.000,-. Als hiermee het in de begroting 
opgenomen bedrag wordt bedoeld, dan lijkt dat niet juist te zijn (zou 107.000 moeten zijn). 
 
Omtrent de relatie met cliënten geeft mw. Van den Berg aan dat gehoor wordt gegeven aan het 
voorstel van het Klantenplatform om informatiepakketten beschikbaar te stellen. Als er stappen gezet 
worden richting werk, dan kan de relatie cliënt-ambtenaar gespannener worden. Overigens kan op 
verzoek altijd van consulent gewisseld worden. De wethouder heeft bewondering voor het werk dat 
deze ambtenaren verrichten. 
 
Het Huishoudboekje is er nog steeds. Er zal een nieuw verschijnen in samenwerking met 
Albrandswaard. 
 
Advies: VOOR DEBAT  naar de raad 
 
10. Rondvraag 
Op verzoek van de commissie zal wethouder Zwiers verzocht worden te reageren op zijn toezegging 
aangaande informatie over de SRS. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van                        
de griffier,          de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 14 februari 2008 

 
Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 15-03-07 
 
 
 
 
20-09-07 
 
 
18-10-07 
 
 
 
 
 
 
17-1-08 

Notitie 
kostenbeheersing 
huisvestingslasten 
onderwijs 
 
 

Het concept wordt in april aan het college 
aangeboden en wordt daarna aan de 
raad voorgelegd 
 
 
Mw. Hermans neemt dit als 
aandachtspunt mee naar het college 
 
Raad ontvangt over stand van zaken 
binnenkort bericht. Een startnotitie wordt 
aan de raad voorgelegd. 
 
Brief 29 okt. ’07, notitie wordt in januari 
2008 aangeboden 
 
Komt ook aan de orde in bijeenkomst 
Onderwijs van 5 maart 2008 
 

Zwiers 
 
 
 
 
Hermans 
 
 
Zwiers 

Mei/juni ‘07 
 
 
 
 
 
 
 
Binnenkort en 
jan. 08 
 
 
Raad jan/febr. 

2. 07-06-07 
28-07-07 
 
 
 
20-09-07 
 
 
18-10-07 
 
 
17-1-08 

Afwikkeling 
privatisering 
basisonderwijs 
(o.a. bruidsschat) 
 
 
 
 
N.a.v. 3e PM 

De raad wordt hierover geïnformeerd bij 
de 3e Programmamonitor 2007 
 
 
 
Vanuit fractie D66/GL benadrukt dat 
informatie niet alleen cijfermatig moet zijn 
 
Informatie wordt gegeven bij voorstel 
actualisatie IHP 
 
Komt ook aan de orde in bijeenkomst 
Onderwijs van 5 maart 2008 
 

Zwiers 
 
 
 
 
 
 
 
Zwiers 

Oktober ‘07 
 
 
 
 
 
 
 
Dec 07/jan 08 
 
 

3. 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 

4. 20-09-07 Overdracht 
brandweer 

Vóór de raadsvergadering zal meer 
informatie worden verstrekt over de 
versnelde afschrijving van activa 

Hermans Vóór raad 4 
oktober 
 
 

5. 18-10-07 Veiligheid De raad ontvangt een afschrift van het 
benw-besluit van 12 september 2007 
over het keurmerk Veilig Wonen 
 

Hermans  

6. 18-10-07 3e PM Verschijning evaluatie ESF 
 

V.d.Berg 1e kw 2008 

7. 17-1-08 Begroting 2008  
3 Primair 
 

Wethouder gaat na of algemene reserve 
echte algemene reserve is, of 
bestemmingsreserve. 
 

Zwiers  

8. 17-1-08 Programma en 
overzicht 
Huisvesting 
Onderwijs 2008 
 

De raad ontvangt het programma voor 
volgend jaar vóór de begrotingsraad 
2008 

Zwiers Vóór 6-11-08 
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9. 14-2-08 Mededelingen 
gem. regelingen 

De commissie ontvangt het plan van 
aanpak inzake problematiek jeugd en 
alcohol 
 

Hermans  

10. 14-2-08 Nota Armoede- 
bestrijding 

Nadere info volgt over de 
Langdurigheidstoeslag 

V.d. Berg  

11. 14-2-08 Districtsjaarplan Mededeling wordt gedaan over het 
terugkoppelen na aangifte 

De 
districts- 
chef 

 

 
 
 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

Nr.  Datum 
 

Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 29-11-07 PM Verzoek commissie om informatie relatie 
gemeente en SRS ook op schrift te 
ontvangen. 
 

Zwiers  

2. 14-02-08 Visie 2025 Griffier legt een concept-reactie voor aan 
fractievoorzitters 
 

Griffier  

3. 14-02-08 Doornemen 
overzicht moties 
 

De raad ontvangt het commissie-advies Griffier  

 
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  

 
 
 
 
 


