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Verslag van de openbare vergadering van de 
gecombineerde vergadering Commissies Samen leven  
en Samen wonen, gehouden op donderdag 16 juni 2011  
in het gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mevrouw A. Ripmeester (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Aanwezig ten aanzien van agendapunt 2: de heer R.A. van Vught van Deloitte accountancy. 
Van de zijde van het college: burgemeester mevrouw A. Attema en de wethouders H. Dokter, A. den 
Ouden en M. Vroegindeweij. 
  
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Toelichting accountant op zijn Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend december 
2010, inclusief gewenste bevraging over de Managementletter 
De heer Van Vught geeft aan de hand van een hand-out een toelichting. De naam 
accountantsverklaring is formeel gewijzigd in controleverklaring. Ten aanzien van de 
rechtmatigheidsfouten deelt hij mee dat de uitgaven terecht zijn gedaan, maar dat de 
budgetoverschrijdingen eerder aan de raad gemeld hadden kunnen worden. De Sisa-bijlage is erg 
complex en is voor een buitenstaander slecht leesbaar. In de bijlage geeft de gemeente een 
verantwoording over de gelden die zij aan derden heeft verstrekt. Als derden te laat zijn met hun 
verantwoording naar de gemeente, dan wordt het verstrekte bedrag aangemerkt als onzekerheid. Als 
die verantwoording later toch binnenkomt, dan kan dit veelal nog tijdig bij het ministerie worden 
gemeld. 
 
De ontwikkelingen rond de grondexploitaties blijven de aandacht vragen. Volgens de accountant is 
Ridderkerk zo gelukkig, dat de risico’s zijn te overzien. Aandacht vragen ook de verdergaande 
decentralisatie en de maatregelen uit het Bestuursakkoord. De accountant wijst er op dat een aantal 
verbonden partijen het financieel moeilijk heeft. Hij dringt aan op een jaarlijkse actualisatie van de 
grondexploitaties.  
 
Wat nog verbeterd kan worden is de interne controle van de rechtmatigheid. Deze kan naar een hoger 
niveau worden gebracht, waarmee een verbreding en verdieping is te realiseren.  
 
Het eigen vermogen van de gemeente is met 1,718 mln. afgenomen. De financiële positie van 
Ridderkerk geeft een solide beeld. Van belang blijft ook voor de toekomst de begroting sluitend te 
houden. 
 
De accountant is het theoretisch eens met de stelling dat het verschil tussen de laatste 
begrotingswijziging en de rekening beperkt moet zijn. De praktijk is in gemeenteland echter 
weerbarstiger. Het verschil is o.a. te verklaren uit het feit dat de regels over het afsluiten van de 
jaarrekening streng zijn en er tussentijds toch nog uitgaven worden gedaan. Als raad is het van belang 
te volgen hoe die verschillen zijn ontstaan en of deze incidenteel of structureel zijn. In vergelijking met 
gemeenten van gelijke omvang valt het verschil binnen de marges en is het relatief laag. 
 
De accountant acht het cruciaal dat raden inzicht hebben in de risicoprofielen van de verbonden 
partijen. Deze zouden gegeven moeten worden in de paragraaf Verbonden Partijen.   
 
Risicomanagement staat volgens de accountant bij de gemeenten nog in de kinderschoenen. Het 
vervolg moet zijn dat risicobeheer en –management in de genen van het denken van de organisatie 
komen. Ook in het dagelijks handelen moet aan risico’s worden gedacht. Die slag moet nog gemaakt 
worden. Van belang is ook te denken over risico’s die zich voordoen, maar niet in de inventarisatie 
waren opgenomen. Hoe komt dat? Het is belangrijk in dit leerproces te investeren. Dat laat onverlet 
dat er zich altijd onvoorzienbare risico’s kunnen voordoen. 
 
Over het stellen van regels door de raad (blz. 10 van zijn rapportage) merkt de accountant op dat niet 
is bepaald wat de raad onder tijdig informeren verstaat. Is dat direct, bij de Programmamonitor of bij 
de jaarrekening. Het is aan de raad dit te bepalen. 
 
De risico’s ten aanzien van de grondexploitaties zijn volgens de accountant toereikend inzichtelijk. 
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Ten aanzien van de gesubsidieerde instellingen is het van belang dat zij hun verantwoording zo snel 
mogelijk bij de gemeente inleveren. Om meegenomen te kunnen worden bij de controleverklaring 
moet dit gebeuren vóór 1 mei. Met de gesubsidieerde instellingen moeten hierover heldere afspraken 
worden gemaakt. Het kan een keus zijn dat zij later mogen verantwoorden. Dan is sprake van een 
onzekerheid die kan worden weggenomen als de verantwoording aan de gemeente later wordt 
toegezonden. 
 
De grootte van de weerstandscapaciteit is een politieke keus. De wetgever heeft alleen bepaald dat 
de gemeente een risicoprofiel moet bepalen. Het is aan de raad het dekkingspercentage vast te 
stellen. Het ministerie geeft slechts het advies voor een factor 2 te kiezen.  
 
De voorzitter dankt de accountant voor zijn aanwezigheid, toelichting en de beantwoording van de 
vragen. Zij geeft de commissie gelegenheid vragen te stellen aan het college. 
 
Wethouder Den Ouden geeft aan dat de tekst over de Woningbouwstrategie wat ongelukkig is 
opgeschreven. De Woningbouwstrategie is geamendeerd vastgesteld. Ten aanzien van de vordering 
op 3Primair merkt de wethouder op dat het college hierover een heldere uiteenzetting met zijn 
standpunt heeft geschreven aan 3Primair. Een reactie hierop is nog niet ontvangen. De discussie is 
nog niet ten einde. 
 
3. Kadernota 2012 
Wethouder Vroegindeweij licht toe dat het college in 2014 een sluitende begroting wil hebben en dat 
in de Kadernota is opgenomen welke stappen daartoe moeten worden ondernomen. Voor 1/3 van het 
te dekken tekort kiest het college voor beleidsarme maatregelen. Dat wil zeggen dat de inwoners daar 
niets van merken. Voor het andere 2/3 deel zal de uitkomst van de kerntakendiscussie van belang 
zijn.  
 
Het project “Ridderkerk goed in beeld” kost geld. Wethouder Vroegindeweij onderschrijft dat daarvoor 
ook het principe “oud voor nieuw” geldt. 
 
De gevolgen van de meicirculaire zijn opgenomen in de Kadernota. 
 
Door maatschappelijke organisaties zijn suggesties gedaan. Hierop is voor dit moment alleen een 
ambtelijke reactie gegeven. Volgens wethouder Vroegindeweij weten college en raad hiermee wat er 
leeft. Bij de begroting zullen keuzes gemaakt moeten worden en zullen deze uitgelegd moeten kunnen 
worden. 
 
Ten aanzien van het accres merkt de wethouder op dat wat op dit moment bekend is, in de Kadernota 
is verwerkt. De voorgestelde dekkingsreserve voor door te schuiven projecten, voldoet volgens de 
wethouder aan de voorwaarden die genoemd zijn in de Nota reserves. Over het behalen van de nu 
nog niet gerealiseerde bezuinigingen zal het college mededeling doen in de 2e Programmamonitor. 
Het college legt zich er niet bij neer dat deze bezuinigingen dit jaar niet te bereiken zouden zijn.  
 
Advies: debat. 
 
4. Spreekrecht   
Er zijn geen aanmeldingen. 
 
5. Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 18 april 2011, met informatie over “Ridderkerk 
goed in beeld” 
Het lijkt de heer Kruithof met elkaar in tegenspraak dat het een wens nieuw beleid betreft en er toch al 
een planning bij is gevoegd. Hij vraagt wat de behoefte is aan dit project. Naar de mening van 
wethouder Dokter is er behoefte in Ridderkerk om Ridderkerk goed in beeld te brengen. De parels in 
de gemeente en de dingen die goed gaan mogen naar zijn mening ook in beeld gebracht worden. Op 
dit moment wordt aan de raad nog geen budget gevraagd. Eerst wordt er een inventarisatie gemaakt 
en daarna een plan. Ten aanzien van de genoemde risico’s merkt de wethouder op dat kan blijken dat 
de organisatie moet worden “meegenomen” ook naar buiten te kijken. 
 
Na lezing lopen de rillingen over de rug van de heer Van Houcke. Er staan naar zijn mening dingen in 
die niet kunnen. Hij is niet trots op het college of op de gemeente. Dit terwijl hij ze wel waardeert. 
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De heer Japenga vraagt zich af of we ook zonder dit onderzoek kunnen. De heer Dokter hoopt niet dat 
de raad van mening is dat goede zaken niet in de etalage gezet mogen worden. De heer Japenga 
betwijfelt het nut. 
 
De heer Smit is van mening dat als het college vindt dat het dit moet doen, het aan hem is dit uit te 
voeren. Wethouder Dokter laat weten dat als het college geld nodig heeft, het college naar de raad 
komt.  
 
Op een vraag laat de griffier weten dat zowel de raad als het college startnotities kunnen vaststellen. 
Wie de startnotitie vaststelt, is afhankelijk van wie over het uiteindelijke product een beslissing neemt. 
Is het eindproduct bijvoorbeeld een door de raad vast te stellen beleidsnota, dan stelt ook de raad de 
voorafgaande startnotitie vast. In dit geval geeft het college uitvoering aan het dagelijks bestuur en 
kan het binnen de eventueel daarvoor beschikbaar gestelde budgetten uitvoering geven aan dat 
bestuur. Mocht er geen budget voor zijn of extra gelden nodig zijn, dan zal het college naar de raad 
moeten. 
 
Op voorstel van de voorzitter wordt afgesproken dat als een raadsfractie hier verder opmerkingen over 
wil maken, dit kan bij de behandeling van de Kadernota op 30 juni a.s. 
 
6. Programmarekening 2010 
Wethouder Vroegindeweij zegt toe dat zal worden gecheckt of in het ontwerpraadsbesluit inderdaad 
alle besluiten zijn opgenomen die de raad zijn voorgelegd. Voor wat de gemeente doet aan verlaging 
van de lastendruk verwijst de wethouder als voorbeeld naar de Wabo. Bij vaststelling van elke nieuwe 
regeling en verordening is de vraag over vermindering van de lastendruk voor het college aan de 
orde. Onder de € 50.000,- mag het college tussen de budgetten schuiven. Voor bedragen daarboven 
moet het college de raad een voorstel doen.  
 
Wethouder Den Ouden bevestigt dat over de openstelling van schoolpleinen buiten schooltijd 
afspraken moeten worden gemaakt over o.a. de aansprakelijkheid. Dit is op dit moment onderwerp 
van gesprek met een aantal scholen. De wethouder verwacht dat vóór de zomervakantie een aantal 
schoolpleinen al opengesteld kan worden.  
 
Ten aanzien van het Elektronisch kinddossier en Sisa legt wethouder Dokter uit dat het twee 
verschillende systemen zijn, die elkaar wel kunnen aanvullen. 
 
Wethouder Dokter geeft aan dat nu cijfers (wie, wat, waar) bekend zijn over werkloze jongeren. Toen 
de Rekenkamercommissie hierover een uitspraak deed, was dat naar aanleiding van de situatie in 
oktober 2010. De wethouder zegt toe dat de commissie de cijfers zal ontvangen. 
 
Wethouder Vroegindeweij erkent dat een aantal zaken bij de laatste begrotingswijziging bekend had 
kunnen zijn. Een en ander heeft te maken met de doorlooptijd tussen het opstellen van de laatste 
begrotingswijziging en het uitbrengen daarvan. Een aantal zaken is wat later geconstateerd.  
 
7. 1e Programmamonitor 2011 
Jaarlijks stelt de Stadsregio een nieuwe dienstregeling Openbaar Vervoer vast en treden er 
wijzigingen op. Het bijzondere is dat er nu ook een nieuwe concessie Openbaar Vervoer zal moeten 
worden verleend. Daarbij is rekening gehouden met de aanzienlijke bezuinigingen die het rijk heeft 
doorgevoerd. Ambtelijk is grondig in het vooroverleg hierover geïnvesteerd. Het OV in Ridderkerk is 
volgens de wethouder goed uit de bezuinigingsronde gekomen. Er is zowel met onze ambtelijke als 
bestuurlijke argumenten volgens de wethouder rekening gehouden. 
 
Ten aanzien van de re-integratie van werklozen merkt wethouder Dokter op dat een aantal zaken in 
het verleden niet goed is gelopen. Met nieuwe re-integratiebedrijven worden inmiddels betere 
afspraken gemaakt. Zo dienen zij aan te geven wat zij hebben gedaan en welke activiteiten zij 
daarvoor hebben verricht. De heer Van Houcke is verrast maar zeer blij met deze uitspraak van de 
wethouder. Naar zijn mening is dit een reactie waar vanuit de raadscommissie al zo lang naar is 
gevraagd. 
 
Wethouder Vroegindeweij  laat weten dat de verkoopwaarde van de Dr. Kuijperschool zal worden 
meegedeeld. Nadere informatie zal ook volgen over de  5 ton frictiekosten, de reserve eenmalige 
uitkering Wmo en de kosten die gemoeid zijn met stijging van de dwangsommen. 
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Advies: Debat 
 
8. Rondvraag 
Het verslag van deze vergadering zal ter vaststelling worden aangeboden aan alleen de commissie 
Samen leven. 
 
Over het aantal raadsleden dat plaats kan nemen aan de vergadertafel in de commissie zal in het 
Presidium worden gesproken. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 augustus 2011,  
de griffier,               de voorzitter, 
 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 16 juni 2011 

 
Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 18-06-09 
 
 
 
 
23-09-10 
 
 
11-11-10 
 
 
13-01-11 
 
 
12-05-11 
 
 
09-06-11 
 
 

Beweegvisie Eind 2009 krijgt de raad inzicht in 
resultaat aanpak/uitvoering beweegvisie. 
Er zal dan ook een datum voor een 
evaluatie worden genoemd 
 
Voor de volgende vergadering worden de 
1e resultaten toegestuurd 
 
Raad ontvangt de 1e resultaten vóór de 
commissievergadering van januari 2011. 
 
Raad ontvangt de 1e resultaten vóór de 
commissievergadering van februari 2011 
 
In de cie van 9 juni wordt meegedeeld 
welke stukken de cie/raad nog krijgt 
 
In september 2011 zal het college een 
nieuwe startnotitie aan de raad 
overleggen. Informatie zal daarin zijn 
opgenomen. 
 

Dokter Eind 2009 
 
 
 
 
Voor 11 nov. 
2010 
 
Vóór 13 jan. 
2011 
 
Vóór 7 april 
2011 
 
9 juni 2011 
 
 
Sept 2011 

2.  2-12-10 Notitie Participatie Mogelijkheden van e-participatie worden 
in 2011 onderzocht. 

Vroeginde
weij 
 

Vóór 1 jan 
2012 

3. 10-03-11 Evaluatie  
Spreidingsplan 
door AZRR 
 

Als uitkomsten evaluatie bekend zijn, 
worden deze ter kennis van de raad 
gebracht. 

Attema  2011/2012 

4. 12-05-11 Wmo-conferentie De raad ontvangt het verslag en de 
gegeven presentaties 
 

Dokter Na 27 mei 

5. 09-06-11 Nadere informatie 
doorstroming 
uitkeringsgerechtig
den. 
 
 

Op de nadere schriftelijke vragen van de 
heer Van Houcke zal een schriftelijke 
reactie volgen. Deze worden via de griffie 
naar alle raadsleden gemaild. 
 

Dokter  
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6. 09-06-11 RKC rapport 
Jeugdwerkloos- 
heid 

Op de nadere vragen per mail van 
Leefbaar Ridderkerk zal een schriftelijke 
reactie volgen. 
 

Dokter Vóór 23 juni 

7.  09-06-11 BAR-
samenwerking 
 

Nagegaan wordt welke schriftelijke 
reactie het college van Barendrecht heeft 
doen uitgaan over de Metropoolregio. 
 

Attema  
 

8. 16-09-11 Jeugdwerkloos- 
heid 

De commissie zal op de hoogte worden 
gesteld van de cijfers die nu bekend zijn. 
 

Dokter   

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

1. 12-05-11 Indicatiestelling en 
werkwijze De 
Wijzerplaats 

Werkbezoek op 12 september a.s. om 
20.00 uur. Vragen e.d. doorgeven aan 
mw. Fräser. 
 

Mw. 
Fräser 
 
 

 
 
 

2. 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 

 
 
 

 
 


