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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op woensdag 19 mei 2010 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 S. Hulman en de wethouders de heren M. Vroegindeweij, 
A. den Ouden, H. Dokter en A. Los en de ambtenaren mevrouw R. Alblas en de heer H. Klaucke. Van 
de zijde van BMC is aanwezig de heer T. van Helden. 
 
1. Opening 
Mevrouw Ripmeester heet iedereen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 4 februari  2010 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 

- De toezeggingen worden “voorzien” van de nieuwe portefeuillehouders. 
- Toezegging 1. Gesprek Veiligheid Voorop met brandweer. Is aan de orde geweest bij 

introductie Veiligheidsregio. Toezegging is afgedaan. 
- Toezegging 4. Nota evenementenbeleid: college heeft de nota overeenkomstig de 

opmerkingen in de commissie vastgesteld. Op verzoek wordt hierover nog een 
raadsinformatiebrief toegestuurd. 

- Toezegging 5. Begroting OZHW. Is nu geagendeerd, toezegging is afgedaan. 
- Toezegging 8. Re-integratiegelden. Informatie is verstrekt. Toezegging is afgedaan. 
- Toezegging 9. Gemeenschappelijke regeling Stadsregio. Raad is op 18 februari 2010 hierover 

in zijn vergadering ingelicht. Toezegging is afgedaan. 
- Toezegging 10. Armoedemonitor, uitvoeringskosten 2009 zijn aan de raad meegedeeld. 

Toezegging is afgedaan.  
- Toezegging 13. Brede school, raad heeft informatie gehad over de derde Brede school. 

Toezegging is afgedaan.  
 
Ten aanzien van de lijst actie- en aandachtspunten en de lijst gemaakte afspraken zijn geen 
opmerkingen gemaakt. 
 
3. Spreekrecht 
a. De heer T. Theelen, directeur van de Stichting Sport en Welzijn 
b. Mevrouw A. Ouwens, namens de Wmo-adviesraad, Stichting Welzijn Ouderen Ridderkerk, Stichting 
Gehandicaptenraad Ridderkerk en Adviescommissie Beleidsplatform Gehandicapten Ridderkerk. 
 
De bijdragen zijn bijgevoegd. Naar aanleiding van de bijdrage van mevrouw Ouwens merkt de heer 
Neuschwander op dat er nog geen voorstel ligt maar slechts een stuk voor een richtinggevende 
discussie op 27 mei a.s. De heer Onderdelinden merkt op het op prijs te stellen als de organisaties 
toch vóór 27 mei a.s. per mail al iets aan de fracties kunnen meedelen, zeker als het gaat om de 
andere rol die wordt genoemd voor adviesraden en participatieplatforms. Mevrouw Ouwens zegt zeker 
vóór 27 mei a.s. iets te laten weten. 
 
4. Kerntakendiscussie 
In zijn toelichting geeft de burgemeester aan dat raad en college met elkaar een afspraak hebben 
gemaakt over deze discussie ten aanzien van de inhoud en het proces. Aan de 
brainstormbijeenkomsten is meegedaan op persoonlijke titel. Niemand is gebonden aan daar gedane 
uitspraken. Ten aanzien van het proces is de afspraak wel dat we van abstract naar concreter gaan en 
dat u in dit proces wel meer gebonden wordt. De echte keuzes komen steeds dichterbij. Doel van de 
bespreking op 27 mei a.s. is een kaderstellend debat te voeren binnen de raad. Er worden geen 
besluiten genomen, maar wel wordt verwacht dat de raad richting aangeeft die het college kan 
meenemen bij de opstelling van de Kadernota voor 24 juni a.s. Van belang is dat er dan een zo breed 
mogelijk gedragen Kadernota ter besluitvorming kan voorliggen. Hij stelt voor de fractie van Leefbaar 
Ridderkerk volgende week donderdag als eerste het woord te laten voeren. 
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Op vragen van de heer Van Houcke laat wethouder Vroegindeweij weten dat hij zijn best zal doen om 
vóór 27 mei a.s. te laten weten wat de inkomenseffecten van een aantal voorstellen zullen zijn. De 
heer Van Houcke spreekt er zijn zorg over uit dat in het voorstel ook niet de maatschappelijke effecten 
van de bezuinigingen zijn vermeld. Over de genoemde 12 % bezuiniging op subsidies, zal met de 15 
organisaties nog verder in gesprek moeten worden gegaan. Voor wie het uiteindelijk meer of minder 
dan de 12 % zal worden, weet de wethouder nog niet. Dat het college bij participatie zich niet richt op 
het verkrijgen van consensus wil niet zeggen dat het college inspraak niet belangrijk vindt. Het blijft 
van belang dat burgers hun inbreng kunnen hebben. Van belang is wel dat ieder zijn rol kent.  
 
Wethouder Vroegindeweij laat weten dat met keuze 3 t.a.v. participatie een voorschot wordt genomen 
op de uitkomsten van de Bestuurskrachtmeting. Over participatie zal de raad nog een aparte notitie 
voorgelegd krijgen. Mevrouw Van den Berg vraagt zich al of het niet verstandiger zou zijn over 
participatie en de spelregels apart te discussiëren. De wethouder ontkent dat het college het 
wijkoverleg wil afschaffen. Als het aanwezig is, is het college er blij mee. Is er geen wijkoverleg in de 
wijk, dan ligt het college hier niet wakker van.  
 
Over de genoemde thema’s op blz. 6 worden over en weer opmerkingen gemaakt. Wethouder 
Vroegindeweij geeft aan dat het slechts voorbeelden zijn. De keus voor thema’s is wat het college 
betreft aan de raad. De wethouder laat weten dat de hoogte van de ozb geen invloed heeft op de 
hoogte van de algemene uitkering. 
 
Wethouder Los zal vóór 27 mei a.s. nadere informatie verstrekken over de kosten bouw sporthal 
Drievliet.  
 
Wethouder Dokter zal vóór 27 mei a.s. laten weten op welk subsidiebedrag de SLOR wettelijk recht 
heeft. Met De Riederborgh zijn nog geen gesprekken gevoerd over een verlaging van de subsidie. Het 
bedrag is ook nog niet bekend. Dit overleg is iets voor een later stadium. 
 
Wethouder Vroegindeweij laat weten dat geen inflatiecorrectie op de lasten betekent dat ter hoogte 
van de inflatie de kaasschaafmethode wordt gehanteerd op het gehele budget. Hij laat weten dat de 
hoogte van de in het stuk genoemde bedragen indicatief zijn en de orde van grootte aangeven. De 
raad wordt gevraagd zich eerst uit te spreken over de prioriteiten. In de ontwerp-Kadernota zal het 
college de dan bekende realistische bedragen opnemen. 
 
De heer Hitzert meent dat de informatie over het NME en ontwikkelingssamenwerking niet juist is, ook 
nadat hierover vragen zijn gesteld. Hij vraagt zich af of hij dan wel mag uitgaan van de juistheid van 
de informatie bij de overige voorstellen. Wethouder Vroegindeweij laat weten dat de informatie over de 
genoemde voorstellen nog een keer wordt gecheckt en hierover vóór 27 mei a.s. wordt gereageerd. 
 
Ten aanzien van het Peuterspeelwerk zou in het stuk vermeld staan dat er twee alternatieven zijn. 
Wethouder Dokter zal hierop vóór 27 mei a.s. schriftelijk een toelichting geven. Of voor deze 
voorziening het inkomen een rol moet spelen, is volgens de wethouder aan de raad. 
 
Op vragen van de heer Onderdelinden volgen de volgende reacties. Wethouder Vroegindeweij laat 
weten als bij gemeenschappelijke regelingen meer dan de 5% bezuinigd kan worden, het college 
daartoe een voorstel wil doen. Alle andere deelnemers aan de regeling zullen echter ook akkoord 
moeten gaan. Omtrent de reserves laat de wethouder weten dat de bestemmingsreserves 
gehandhaafd moeten worden als de bestemming nog actueel is. Zo niet dan kunnen de gelden naar 
de algemene reserve. Strikt genomen behoort het Strategisch Investeringsbudget tot de algemene 
reserve. Dit kan een bestemmingsreserve worden als de raad het doel duidelijk weet te omschrijven 
als bestemming. De heer Onderdelinden vraagt of op 27 mei a.s. ook gediscussieerd zal worden over 
het Strategisch Investeringsbudget. De heer Van Houcke merkt hierover op dat het college in zijn 
reactie op de motie hierover heeft laten weten dat dit bij de Kerntakendiscussie aan de orde komt. 
 
Naar aanleiding van vraag 28 van D66GroenLinks zal wethouder Den Ouden vóór 27 mei a.s. nog 
laten weten of het hogere percentage aan onderwijsuitgaven met name ten goede komt van één van 
de twee vormen van onderwijs (openbaar of bijzonder). 
 
Mevrouw Van den Berg dringt naar aanleiding van een eerdere opmerking van de heer Van Houcke er 
nogmaals op aan dat de raad inzicht krijgt in de maatschappelijke effecten van de voorstellen. 
Wethouder Vroegindeweij is van mening dat dat afhankelijk is van het politieke oordeel en dat is iets 
voor het raadsdebat. Voorstellen die nog in de pijpleiding van het besluitvormingsproces zitten en geld 
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kosten, zoals sporthal Drievliet en de voorziening voor de Kerkweg, zullen worden betrokken bij de 
concept-Kadernota. 
 
De resultaten van de brainstormbijeenkomsten zijn niet een op een te vinden in de voorliggende 
stukken. De burgemeester geeft aan dat ook was afgesproken dat de bijdragen aan die discussies 
niet herleidbaar zouden zijn. Hij merkt tevens op dat hoe duidelijker de raad volgende week is, des te 
groter het inzicht dat het college bij de concept-Kadernota kan geven. 
 
Advies: ter discussie naar de raad 
 
5. Spreekrecht overige agendapunten 
De heer G. Elkhuizen maakt gebruik van het spreekrecht en spreekt in over de rapportage van 
RADAR. Zijn bijdrage is bijgevoegd. 
 
6. Eindrapportage 2009 district Feijenoord-Ridderster  
Op vragen van de heer Van der Spoel laat de burgemeester weten dat het niet zijn ervaring is dat 
Ridderkerk steeds meer te maken krijgt met Rotterdamse jeugdgroepen. Als sprake is van overlast 
door jongeren dan wordt daar inzet op gepleegd. De ervaringen bij een overval zijn zeer naar. Ze 
komen gelukkig weinig voor. Als het er meer zijn, dan is dat vanwege het geringe aantal in de cijfers 
direct zichtbaar. De aanpak van hennepteelt acht de burgemeester zeer succesvol. 
 
Op vragen van de heer Smit laat de burgemeester weten dat bij huiselijk geweld sprake is van een 
feitelijke daling. Dit wordt ook beïnvloed door de huisverboden. Het klopt dat er de laatste tijd sprake 
was van een toename van het aantal woninginbraken. Daarop is inzet gepleegd en er is een 
verdachte aangehouden. Het aantal is daarna flink afgenomen. De burgemeester onderschrijft de 
wens om meer te kunnen inzoomen op Ridderkerkse cijfers. Deze wens sluit aan bij zijn betoog om de 
beleidsplanning bij de politie meer te laten aansluiten bij de gemeentelijke planning- en controlcyclus. 
Hij zegt toe dat de commissie daarover nog een stuk zal ontvangen. 
 
7. Zienswijze op de ontwerpbegroting Stadsregio Rotterdam 2011  
Wethouder Den Ouden zal laten weten hoe het staat met de planning in Ridderkerk om de bushaltes 
toegankelijker te maken voor mindervaliden. 
 
De burgemeester laat vóór 27 mei a.s. weten of in de ontwerpbegroting reeds een bezuiniging is 
opgenomen. 
 
De burgemeester laat vóór 27 mei a.s. weten waarom op twee posten de apparaatskosten flink 
stijgen. 
 
Advies (afhankelijk nadere antwoorden): ter vaststelling naar de raad. 
 
8. Zienswijze op de ontwerpbegroting 2011 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond  
De burgemeester geeft aan dat de gezamenlijke gemeenten aan de VRR een bezuinigingstaakstelling 
hebben opgelegd van 5%. Echter niet elke verandering bij de brandweer is ingegeven door de 
bezuinigingen. Een aantal zaken zou ook zonder de bezuinigingen aan de orde zijn gekomen. Als 
voorbeeld noemt hij de interventieteams. 
 
Het algemeen bestuur heeft uitgesproken dat met de plannen een goede lijn wordt ingezet. 
Voorwaarde is wel dat bij elke implementatie er een plan moet zijn en het duidelijk moet zijn of de 
wijziging kan en of het goed zal werken. 
 
Op vragen van de heer Japenga laat de burgemeester weten dat de directeur van de VRR het niet 
voor zijn rekening wil nemen als de implementatie van de bezuinigingen leidt tot vermindering van de 
veiligheid. Om 5% te kunnen bezuinigen zal eerst een aantal investeringen moeten worden gedaan. 
Veiligheid Voorop en Community Safety vindt de burgemeester zeer belangrijke projecten. 
Gemeenten kunnen daarmee echt een bijdrage leveren aan de veiligheid. 
 
Volgens de burgemeester zullen er gevolgen zijn voor de vrijwilligers. De ervaring ten aanzien van de 
repressie moet naar zijn mening door de vrijwilligers ook worden ingezet op het terrein van de 
preventie. Bijvoorbeeld de plaatsing van brandmelders acht de burgemeester van belang. Er zal wel 
sprake moeten zijn van maatwerk. Dat de vrijwilligers tot “ons korps” behoren, is een gevoel dat we 
moeten delen en vasthouden, aldus de burgemeester. Over de motivatie maakt hij zich geen zorgen. 
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Er is wel discussie over de selectie-eisen. De burgemeester kan het zich echter niet permitteren nu  te 
spreken over het verlagen van de eisen. Het gevoel dat de vrijwilligers de ruggengraat van het korps 
vormen, zal hij blijven koesteren. 
 
Op vragen van de heer Onderdelinden laat de burgemeester weten dat Ridderkerk aanvankelijk een 
voorsprong had als het ging om Community Safety. Dit jaar zullen de lasten van dat project door de 
regio worden betaald. De burgemeester schat in dat alle gemeenten in de regio straks aan dit project 
zullen meedoen. 
 
De heren Van der Spoel en Onderdelinden willen aanpassing van de conceptbrief. De burgemeester 
verzoekt hen hierover ook met hem te overleggen.  
 
De burgemeester zal nog laten weten hoe het komt dat de bijdragen van Ridderkerk en Rotterdam 
verschillen als het gaat om de bijdrage per inwoner maal het aantal inwoners. 
 
Advies: voor debat naar de raad 
 
9. Wijziging statuten Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden 
Ten aanzien van de in het raadsvoorstel genoemde informatieplicht merkt wethouder Den Ouden op 
dat de vastgestelde begroting en rekening ter kennisname worden toegestuurd. Via het college zullen 
zij op de Lijst van ingekomen stukken kunnen worden geplaatst. Hij zegt toe dat als er zich bijzondere 
ontwikkelingen voordoen, het college de raad hiervan op de hoogte zal stellen. 
 
Advies: ter vaststelling 
 
10. Begroting 2010 Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden  
Advies: ter vaststelling 
 
11. Millenniumgemeente  
Binnen de commissie bestaat de wens dit onderwerp niet voorafgaande aan de Kadernota te 
behandelen. De burgemeester geeft aan dat dit echter het moment is om zich aan te melden. Een 
latere aanmelding is niet mogelijk.  
 
Advies: voor debat 
 
12. Raadsinformatiebrief inzake Evaluatie uitstroom gesubsidieerde arbeid  
Wethouder Dokter zal via de griffier een schriftelijke reactie onder de raadsleden laten verspreiden. 
Mocht er daarna toch nog aanleiding zijn voor agendering, dan zal de heer Van Houcke dit doorgeven 
aan de griffier. 
 
13. Rondvraag 
Geen. 
 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 23.15 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 augustus 2010,  
de griffier,               de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 19 mei 2010 

 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 13-11-08 
14-5-09 
 
 
 
 
14-01-10 

Postbehandeling Periodiek zal de commissie weer een 
overzicht ontvangen van de 
postafdoening.  
 
 
 
De cie hoort nog waarom het vanaf het 
2

e
 kwartaal pas kan. 

Vroeginde
weij 

Vanaf het 2
e
 

kwartaal 2010 
krijgt de cie 
een overzicht. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 18-06-09 Beweegvisie Eind 2009 krijgt de raad inzicht in 
resultaat aanpak/uitvoering beweegvisie. 
Er zal dan ook een datum voor een 
evaluatie worden genoemd 
 

Dokter Eind 2009 

3. 19-05-10 Nota 
Evenementen- 
Beleid 

De Nota is aangepast n.a.v. opmerkingen 
vanuit de commissie. 
 

Dokter De raad krijgt 
een 
raadsinforma-
tiebrief 
 

4. 14-01-10 Districtsjaarplan 
politie 

De raad ontvangt een spoorboekje met 
inzicht over de behandeling diverse 
plannen.  
 

Hulman  

5. 14-01-10 Brief BAR-samen- 
werking 
 

De raad wordt ingelicht of en zo ja 
wanneer er een voorstel komt om de 
samenwerking een formele vorm te 
geven. 
 

Hulman  

6. 04-02-10 Armoedemonitor Gegevens uit monitor 2005 worden de 
raad toegestuurd. 

Dokter  

7. 04-02-10 Accommodatie- 
Beleid 

Wethouder gaat na hoe Woonvisie haar 
verbrede inzet op dit punt ziet. 
 

Los  

 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
1. 15-01-09 

14-05-09 
Indicatiestelling en 
werkwijze De 
Wijzerplaats 

Terugkoppeling n.a.v. raadsbesluit t.a.v. 
motie huisbezoek en indicatiestelling 
(2008-211) 
 

Vrz, griffier 
overleggen 
over vorm. 

Kan op elk 
gewenst 
moment 

 
 
 
2. 

 
 
 
14-5-09 
 
 
 
 
14-01-10 
 
 
 

 
 
 
Fusie Dynamiek 

 
 
 
De wethouder bespreekt met de 
klankbordgroep op welke momenten de 
raad als geheel moet worden 
geïnformeerd. 
 
De raad wordt geïnformeerd per 
raadsinformatiebrieven. Meegedeeld 
wordt nog wat dit voor de 
Klankbordgroep betekent. 

 
 
 
Dokter 

 
 
 
Februari 2010 
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GEMAAKTE AFSPRAKEN TER HERINNERING 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 6-10-05 Rijtijden 
ambulances 

Na ontvangst worden de rapportages 
t.k.n. naar de commissieleden gestuurd. 

Hulman continu 

2. 08-04-09 Nota Verbonden 
partijen 

De griffie plaatst ontvangen 
ontwerpbegrotingen (en wijzigingen) 
gem. regelingen op de gemeentelijke 
website 
 

griffier Direct 

3. 01-10-09 De gemeente en 
bijtende honden 

Het college informeert de raad over een 
jaar over de uitvoering van de 
actiepunten uit de brief 

College Oktober 2010 

 

 
 


