Verslag van de openbare vergadering van de
commissie Samen leven, gehouden
op donderdag 16 mei 2013 in het gemeentehuis

Aanwezig:
Mevrouw A. Ripmeester (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier).
Alle fracties zijn vertegenwoordigd.
Van de zijde van het college: burgemeester A. Attema en de wethouders H. Dokter en P. van der
Sluijs.
Bij agendapunt 5. zijn als vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat aanwezig de heren W. Voorberg,
A. Westrik en C.C. Barth.
Bij agendapunt 6. zijn aanwezig de heren F. Paauw (politiechef) en P.W.M. Melsen (districtschef) van
de politie-eenheid Rotterdam Rijnmond.
1. Opening en vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Lopende de vergadering worden enkele agendapunten
verwisseld.
2. Spreekrecht
Er hebben zich geen sprekers gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht.
3. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 11 april 2013
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt:
2. Quick Scan CJG Tevredenheid. Informatie hierover is verstrekt tijdens de voor de raad
georganiseerde themabijeenkomst op 14 februari jl. Is afgedaan.
3. Opslag vuurwerk. De burgemeester laat weten dat de wijkregisseurs is gevraagd de
wijkoverleggen over belangrijke zaken te informeren. Is daarmee afgedaan.
4. Opslag vuurwerk en bestemmingsplannen. De burgemeester geeft aan dat zij hierover uitleg heeft
gegeven in de raadsvergadering van 25 april jl. Is daarmee afgedaan.
6. Vuurwerk. Is met de afdoening van 3 en 4 ook afgedaan.
7. GR Veiligheidsregio. Deze informatie is per mail in week 16 verstrekt en is daarmee afgedaan.
10. GR BAR. Actuele regeling is de raad per mail verstrekt de dag vóór de raadsvergadering. Is
afgedaan.
11. BOA. Als nieuwe streefdatum wordt vastgesteld 1 december 2013.
Ten aanzien van de actiepunten zijn de volgende opmerkingen gemaakt:
1. Bijtincidenten. De Raadsinformatiebrief verschijnt volgende week. Streefdatum wordt gewijzigd in
april 2014.
2. Visie Sportpark/de rol van startnotities. Op voorstel van de griffier wordt afgesproken dat dit
onderwerp in het Presidium wordt besproken. De planning is vooralsnog het Presidium van
september. Wordt opgenomen bij de actiepunten voor het Presidium.
4. Eventuele mededelingen rond de BAR-samenwerking
De burgemeester deelt mee dat deze week ook de raad van Albrandswaard het groene licht heeft
gegeven voor de aan te gane gemeenschappelijke regeling. Alleen de PvdA-fractie in die raad was
tegen. In Barendrecht is de laatste commissievergadering over het voorstel gehouden. De
burgemeester is optimistisch over de uitkomst van de raadsbehandeling in Barendrecht.
5. Presentatie Rijkswaterstaat over veiligheid en het Drierivierenpunt
De heren Westrik, Voorberg en Barth verzorgen een PowerPointpresentatie. Deze presentatie is
naderhand geplaatst op de gemeentelijke website bij de agenda en de vergaderstukken voor deze
commissievergadering.
Uitleg wordt gegeven over het veiligheidsonderzoek dat in 2012 over het Drierivierenpunt is
uitgevoerd. Inmiddels zijn al vervolgstappen ondernomen en anderhalve maand geleden is er een
onderzoek ingesteld naar het gedrag van schippers. Benadrukt wordt dat blijkt dat schepen goed zijn
uitgerust, de bemanning goed is en er heel veel goed gaat. Het aantal ongelukken dat zich in de loop
der jaren heeft voorgedaan is niet extreem. In geen van de gevallen speelden gevaarlijke stoffen een
rol. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid op dit water ligt bij Rijkswaterstaat. Daar waar zich op
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vaarwegen een kruising of splitsing bevindt, is altijd meer kans op ongelukken. Binnen de huidige
beleidskaders en beschikbare middelen van Rijkswaterstaat kan nu al het een en ander worden
gedaan. Bijvoorbeeld de plaatsing van signaleringsborden valt daar niet onder. Zouden die
aangeschaft moeten worden, dan dienen deze eerst op een landelijke afwegingslijst te komen en
vervolgens moet nog besloten worden het benodigde geld beschikbaar te stellen. Bij het gehouden
gedragsonderzoek zijn enquêtes uitgezet en zijn er contactmomenten met schippers geweest. Bezien
is welke maatregelen effect zullen hebben op het gedrag van schippers, zodat de kans op ongevallen
kan verminderen. Regelmatig zal via campagnes aandacht gevraagd worden voor de gevaarsituatie
op deze kruising. Schippers moeten bij het naderen van de kruising vroegtijdig communiceren wat zij
met hun schip gaan doen. Voor de pleziervaart bestaat al een campagne. Uit onderzoek blijkt
overigens dat bij deze vaarroute de pleziervaart geen significante rol speelt bij het ontstaan van
ongevallen. Een volgende stap in het treffen van maatregelen zou kunnen zijn het aanleggen van een
meetnet en het projecteren van informatie op borden. Of dit echt zinvol zou zijn, moet dan eerst nog
wel blijken. Gesproken wordt over het Automatic Identification System op een schip. Hiermee wordt de
veiligheid van de scheepvaart verhoogd, maar er is echter (nog) geen verplichting om dit systeem te
hebben. Verplaatsing van de steiger kost veel geld. Daarmee wordt beschadiging van de steiger
voorkomen, maar het heeft geen invloed op het aantal ongevallen. Men zal bij een verplaatsing dan in
de oever varen. Dat de steiger daar is aangelegd, heeft ook te maken met de mogelijkheden die die
locatie biedt aan de landzijde. Welke gevaarlijke stoffen hier op de rivier worden vervoerd, is bekend in
Dordrecht en Rotterdam. Daar is een meldingsplicht voor. Voor schepen met gevaarlijke stoffen moet
om de zoveel kilometer varen een melding worden gedaan. De risico’s worden niet beïnvloed door de
snelheid van de schepen, maar met name door de stroomsnelheid. Het wordt niet drukker op de rivier,
maar de schepen zijn wel groter geworden.
De voorzitter dankt de vertegenwoordigers voor hun aanwezigheid en uitleg en complimenteert hen
met het feit dat zij met hun presentatie gebleven zijn binnen de afgesproken tijd.

6. Zienswijze ontwerpbegroting Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 2014
De heer Van der Duijn Schouten vindt het geen goede zaak dat de ambitie is verlaagd en dat de
aanrijtijdennorm voor A 1 ambulancevervoer voor 2014 verlaagd wordt van 95 naar 93%. De
burgemeester geeft aan dat met de norm van 93 reëler wordt begroot. De commissie deelt het
standpunt van de heer Van der Duijn Schouten en adviseert de raad zijn reactie hierop aan te passen.
De Veiligheidsregio wil samen met politie spelen organiseren. De kosten zijn geraamd op 5 ton. De
heer Van der Duijn Schouten zet er, gezien de motivering, een vraagteken bij of dit wel zo wenselijk is.
Gelet op de totale kosten van de Veiligheidsregio acht de burgemeester dit bedrag wel te overzien. De
Veiligheidsregio wil zijn belang en zijn werk positief onder de aandacht brengen. De te organiseren
spelen zijn daar een vorm voor. Dergelijke activiteiten hebben ook nuttige bijwerkingen, denk daarbij
alleen maar al aan de contacten die worden gelegd. De burgemeester onderstreept het belang van
deze activiteit. De heer Van der Duijn Schouten geeft aan dat de burgemeester een andere motivering
geeft dan is opgenomen in de begroting. Gelet op de motivering in de begroting acht de heer Van der
Duijn Schouten deze activiteit geen taak voor de Veiligheidsregio.
De heer Onderdelinden vindt het een prima wens dat de Veiligheidsregio een weerstandsvermogen
wil hebben van 10 miljoen. Hij vraagt hoe ver men al bij dit bedrag zit. De burgemeester zegt toe hier
schriftelijk op te zullen antwoorden. De heer Onderdelinden vraagt of de prestatie-indicatoren in de
tabel op blz. 21 niet op 100% zijn gesteld vanwege de bezuinigingen. Dezelfde vraag geldt voor de
tabel op blz. 23. De burgemeester laat weten dat onze Veiligheidsregio opereert op een hoog niveau.
De vermelde indicatoren zijn ingegeven door realisme, niet vanwege de noodzaak tot bezuinigingen.
Er wordt bezuinigd, maar de staat van veiligheid mag niet worden aangetast. De heer Onderdelinden
spreekt nogmaals uit dat als de burgemeester vindt dat voor de benodigde veiligheid meer geld nodig
is, zij dit aan de raad moet voorleggen. Het is dan aan de raad om zijn afwegingen te maken.
Advies: ter vaststelling
7. Presentatie politiechef Rotterdam Rijnmond
De heer F. Paauw, chef politie-eenheid Rotterdam-Rijnmond, verzorgt een PowerPointpresentatie.
Deze presentatie is naderhand geplaatst op de gemeentelijke website bij de agenda en de
vergaderstukken voor deze commissievergadering.
De heer Paauw vermeldt dat onze regio bekend staat als hooggenoteerd op de lijst als het gaat om
overvallen en inbraken. In 2011 begon het aantal steeds hoger op te lopen. Het resultaat van de
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aanpak van deze highimpactdelicten was niet voldoende. In het voorjaar 2012 is daarom gestart met
de zogeheten SGBO High Impact. Een aanpak voor de langere termijn. Doel is een aanzienlijke
afname in overvallen, straatroven en woninginbraken. Met diverse partners wordt samengewerkt en
zijn afspraken gemaakt. De politieleiding is actief bij de aanpak betrokken. Als de cijfers van dit jaar
vergeleken worden met de cijfers uit 2012 dan zijn voor de overvallen de gunstige resultaten van de
aanpak al te zien. Ook voor straatroof is de trend gekeerd. Inbraak is per 1 maart jl. onder de SGBOaanpak ondergebracht. In april zien we voor het eerst stabilisatie in de aantallen. De heer Paauw geeft
aan dat inbraak van andere aard is dan straatroof of overval. Het is een veel mogelijker te pakken
strafbaar feit. Hij spreekt er zijn ongenoegen over uit dat de strafmaat lager is dan voor een
geweldsdelict. Het is een feit dat voor verlaging van het aantal met name ingezet zal moeten worden
op preventie. Het politiekeurmerk is een taak voor de gemeenten. Daarvoor komt hij ook langs bij
burgemeesters. Hij roept burgers op bij verdachte situaties gewoon 112 te bellen.
De heer Melsen gaat in op de situatie in ons district. Inmiddels gaat het beter met de aantallen van
deze highimpactdelicten. Er zitten op dit moment twee veelplegers vast. Het percentage woningen dat
voldoet aan het Politiekeurmerk ligt op 22%. Dat is best vrij hoog, maar de inzet is dat dit percentage
nog hoger wordt. De heer Melsen geeft aan dat bij inbraakgolven de politie ook de media benadert.
De politie gaat er toe over om in dergelijke gevallen ook de straten te noemen waar ingebroken is. De
heer Koppes doet de suggestie wekelijks een ‘verzamelbericht’ te plaatsen. De heer Melsen neemt
deze suggestie mee. Bij inbraken wordt in alle gevallen buurtonderzoek gehouden, is er altijd contact
en wordt een nagesprek gehouden. De heer Melsen deelt de mening dat als er in Ridderkerk geen
buurtpreventie zou zijn, de cijfers hoger zouden liggen. Eén op één contacten bij preventieactiviteiten
zijn voor de politie niet mogelijk. De politie presenteert zich daarvoor met name op de
verzamelplaatsen.
De heer Paauw geeft aan dat voor ons district deze maand gestart wordt met een Centraal Team
Woninginbraken. Wat betreft de kenmerken van woningen waarin wordt ingebroken, laat de heer
Melsen weten dat het merendeel hoekwoningen betreft en dat vaak toegang wordt verschaft via
ramen aan de achterzijde. In het merendeel is sprake van lokale daders. Een verplaatsing naar buiten
de regio, als gevolg van de aanpak in deze regio, verwacht de heer Paauw daarom niet. Op dit
moment is veelal sprake van enkelvoudige daders.
Ten aanzien van de Nationale Politie is de heer Paauw van mening dat Nederland echt toe is aan één
nationale politie. Hij ziet dat daarmee ook winst is te halen. Het debat over veiligheid zal naar zijn
mening altijd op lokaal niveau gevoerd moeten worden. De zorg op lokaal niveau moet zijn
gegarandeerd. Waarborgen daarvoor dienen bewaakt te blijven worden.
De Nationale Politie heeft als taakstelling gekregen 230 mln. te bezuinigen op huisvesting. Tot 2015 is
gegarandeerd dat geen enkel bureau wordt gesloten anders dan na overleg met het bevoegd gezag.
De discussie over deze taakstelling wordt op ministersniveau gevoerd. Het is ook niet meer zo dat de
regionale onderdelen over het budget voor huisvesting beschikken. Gelet op de huidige stand van
zaken van de discussie over dit onderwerp komt hij daarover graag op een later moment nog een keer
terug.
De voorzitter dankt de heren Paauw en Melsen voor hun uitleg en beantwoording.
8. Reactie op het prioriteitenadvies van de Stichting Gehandicapten Raad Ridderkerk
Wethouder Van der Sluijs geeft aan dat het advies een momentopname is, uitgaande van de kennis
die toen voor handen was over de initiatieven uit Den Haag. Deze week is intern gesproken over de
uitgangspunten die de colleges in BAR-verband aan de raden willen voorleggen. In 2015 moet helder
zijn wat we op dit beleidsveld willen. Lopende het proces wordt het prioriteitenadvies bij de
ontwikkelingen betrokken.
Advies: ter vaststelling
9. Startnotitie Evaluatie nota Participatie, Burger en Bestuur Ridderkerk 2010
Wethouder Van der Sluijs geeft aan dat in 2010 al is besloten dat geëvalueerd zal gaan worden. Bij de
evaluatie zal gebruik worden gemaakt van een vragenformulier. De wethouder roept de raadsleden op
ook hun medewerking daaraan te verlenen als hen dat wordt gevraagd.
De heer Onderdelinden geeft aan dat in het nieuwe beleid met name is onderstreept het belang dat
vooraf duidelijk wordt aangegeven wat het doel en de status van de participatie is. Hij hoopt dat dit
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belangrijke onderdeel bij de evaluatie wordt meegenomen. Mevrouw Parren merkt op dat het haar
ervaring is dat vaak niet duidelijk is hoe het verdere besluitvormingsproces na de participatie verloopt.
Zij vraagt hier aandacht voor. De wethouder neemt deze suggesties mee.
Advies: ter vaststelling
10. Startnotitie subsidiebeleid
Mevrouw Parren geeft aan blij te zijn met de gegeven planning. Zij verwacht dat er straks een
eindresultaat op tafel ligt waar we elkaar ook aan kunnen houden.
Wethouder Dokter laat weten dat het subsidieniveau ook iets is dat in de aanbevelingen zal worden
meegenomen. In de drie genoemde documenten kadernotitie, verordening en beleidsregels is een
document te verwachten waarmee gewaarborgd is dat de raad een actueel inzicht heeft in de
subsidieverlening. De heer Van der Duijn Schouten spreekt zijn verwachting uit dat bij de komende
ontwerpbegroting ook al een overzicht wordt verstrekt met subsidiebedragen van dit jaar en voor
volgend jaar.
Advies: ter vaststelling
11. Mededelingen college
Wethouder Dokter deelt mee dat de Roparun maandag a.s. Ridderkerk zal aandoen. Het team
Ridderkerk wordt rond 15.00 uur bij het gemeentehuis verwacht.
12. Rondvraag leden
Op verzoek van mevrouw Van Houwelingen zal het onderwerp Armoedemonitor geagendeerd worden
voor een volgende commissievergadering. Dit zal na de zomervakantie zijn. Er zal hiervoor een
gespreksnotitie worden geschreven.
De ter kennisneming aangeboden stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Besloten wordt
dat de raadstoezeggingen RRT 12/08 en RRT 12/09 met de brief van 18 april 2013, kenmerk 9235,
zijn afgedaan.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.10 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 juni 2013,
de griffier,
de voorzitter,

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN
Bijgewerkt t/m 16 mei 2013

Nr. Datum

Onderwerp

Toezegging

Uitvoeren
door
Dokter

Streefdatum
behandeling
geen
streefdatum
mogelijk

1.

15-12-11 PGB

Als bekend is welke vrijheid de wetgever
de gemeenten laat, communiceert het
college hierover met de raad.

2.

7-03-13

Notitie afstemming van de drie
decentralisaties

Dokter

Vóór 7 mei
2013

3.

11-04-13 Decentralisatie
Jeugdzorg

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

Dokter

Mei/juni

4.

11-04-13 GR BAR

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

Attema

Juni/nov van
elk jaar

Decentralisaties
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Nr. Datum

Onderwerp

Toezegging

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.

6.

16-05-13 Ontwerpbegroting
VRR

Schriftelijke reactie over de hoogte van
het huidige weerstandsvermogen.

Uitvoeren
door
Attema

Streefdatum
behandeling
1 dec 2013

Attema

Vóór de
raadsvergade
ring 30 mei
2013

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
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April 2014

Vrz, griffier Sept. 2013

