
 1 

Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 19 juni 2008 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mw. A. Ripmeester (voorzitter),  
Alle fracties zijn vertegenwoordigd, behalve Ridderkerks Belang. 
Van de zijde van het college: de burgemeester, mw. J. Hermans en de wethouders mw. H. van den 
Berg en de heren M. den Boef en H. Zwiers, en mw. E. van de Heide, districtscommandant 
brandweer. 
T.a.v. agendapunt 4 zijn aanwezig de heren D. Vermaas en H. de Winter van Deloitte. 
Dhr. J. van Straalen, griffier. 
 
1. Opening 
 
Mw. Ripmeester heet iedereen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
2. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 22 mei 2008 
 
Naar aanleiding van het verslag: 
Mw. Nooijen zal de resultaten van haar onderzoek over huishoudelijk hulp ook doen toekomen aan de 
fractievoorzitters. 
 
Ten aanzien van de Actie- en aandachtspunten: 
-1. Tussen de heren Zwiers en Vroegindeweij wordt enige tijd gediscussieerd wie wat zou doen 

en heeft gedaan als het gaat om de verstrekking van informatie over de relatie tussen 
gemeente en SRS. Los van de discussie over de procedure wordt t.a.v. de inhoud 
afgesproken dat er na de zomervakantie in de vorm van een presentatie zal worden ingegaan 
op genoemde relatie. Over het moment en de inhoud van de presentatie zal het college 
overleggen met de commissievoorzitter. 

 
-2.  Feitelijk ontbreekt de tijd om met raadsleden van andere gemeenten te overleggen over het 

rapport van de Rekenkamercommissie over Drechtwerk. Dit actiepunt wordt daarom 
geschrapt. 

 
-3. Wethouder Zwiers heeft per mail laten weten dat de rapportage inzake informatieverstrekking 

inburgeringsplichtigen opnieuw in het college zal worden gebracht en direct daarna naar de 
raad wordt gestuurd. Dit zal zijn vóór de zomervakantie. 

 
Het verslag van 22 mei 2008 wordt vastgesteld. 
 
3. Spreekrecht 
 
Geen aanmeldingen. 
 
4. Overleg met accountant n.a.v. zijn Rapport controle programmarekening 2007  
 
De accountant, dhr. Vermaas, geeft een toelichting op zijn rapportage. De presentatie zal worden 
verspreid onder de raadsleden.  
 
In zijn presentatie gaat hij met name in op de onzekerheden rond de Wmo. Deze zullen in de loop der 
tijd afnemen. Tijdens de zomer zal op dit punt een extra vervroegde interim-controle worden 
gehouden. Uitgangspunt is dat de zaak op orde is eind 2008. 
 
Advies: voor debat naar de raad 
 
5. Programmarekening 2007 
 
Ten aanzien van de WWB en de reïntegratie is wethouder Van den Berg van mening dat er t.o.v. de 
3e Programmamonitor sprake is van een verbetering. Ook voor haar is wel zorgwekkend de harde 
kern van uitkeringsgerechtigden. T.o.v. vorig jaar zijn er echter wel positieve effecten van diverse 
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maatregelen. Het gaat er niet om meer geld in te zetten maar om het juiste traject in te zetten op de 
juiste persoon. Met de beschikbare middelen uit de WWB mogen niet meer consulenten worden 
aangesteld. 
 
De lagere waardering voor het gemeentebestuur in de enquête “De Staat van de gemeente” is ook 
voor het college een punt van zorg. Nader onderzocht wordt wat de oorzaak hiervan kan zijn. Mogelijk 
heeft een aantal beladen onderwerpen hierbij een rol gespeeld. Ook landelijke tendensen zullen hun 
invloed hebben. Het college blijft echter inzetten op participatie en zal hier hard aan trekken. De raad 
ontvangt binnenkort de evaluatie over de spelregels participatie.  
 
Dhr. Onderdelinden geeft aan in de raad aan de orde te zullen stellen de informatievoorziening over 
de fusie tussen Stichting Dynamiek en de SWOR. Wethouder Zwiers geeft aan dat er structureel en 
zeer regelmatig met Dynamiek wordt gesproken. Het college past echter terughoudendheid omdat het 
de interne bedrijfsvoering bij Dynamiek betreft en de Raad van Toezicht daarop toe ziet. Naar zijn 
verwachting zal Dynamiek binnen 2 weken aan het college duidelijkheid geven over de situatie. 
 
Aandacht wordt gevraagd voor de gelijkluidendheid van de informatie in de diverse stukken als het 
gaat om bijv. opgegeven planningen en aantallen. 
 
Wethouder Zwiers ontkent dat steeds minder aan het stimuleren van vrijwilligerswerk wordt gedaan. 
Er is alleen besloten geen extra geld in te zetten. Dit is door de raad geaccordeerd. Juist aan de 
mantelzorgers wordt meer aandacht besteed. De burgemeester geeft aan dat juist door het wijkbeheer 
veel vrijwilligers worden gegenereerd. 
 
N.a.v. een discussie met dhr. Den Ouden wordt herbevestigd dat in de komende ontwerpbegroting 
t.a.v. de rioolrechten zal worden opgenomen dat de kostendekkendheid hoger is dan 100% om een 
reserve op te bouwen voor de stijgende kosten. Hiermee kan voorkomen worden dat de rioolrechten in 
de toekomst te sterk moeten stijgen. 
  
Wethouder Den Boef bevestigt dat binnenkort met de raad gesproken zal moeten worden over de 
grondprijzen in de gemeente.  
 
Wethouder Zwiers geeft aan dat er geen relatie is tussen de eerdere bezuinigingen op personeel en 
de thans beschikbare personeelscapaciteit. De arbeidsmarkt is op dit moment erg krap en er is 
moeilijk te komen aan mensen voor een aantal specifieke taken. Dhr. Den Ouden geeft aan dat op zijn 
vraag hoeveel de gemeente in 2007 heeft uitgegeven aan het inhuren van personeel geen antwoord is 
gekomen. Verzocht wordt om een antwoord vóór de raadsvergadering van 26 juni a.s.  
 
Op blz. 4 van het raadsvoorstel over de programmarekening dient onder 2c de actie gesplitst te 
worden in een pilot om projecten voor respijtzorg te ontwikkelen en projecten waarbij gezocht wordt 
naar de inzet van uitkeringsgerechtigden en WSW-medewerkers.  
 
Dhr. Pors merkt op dat hij de reactie van het college op het rapport van bevindingen van de 
accountant graag eerder ontvangen had. 
 
Advies: voor debat naar de raad 
 
6. Ontwerpbegroting 2009 Veiligheidsregio 
 
In haar toelichting geeft de burgemeester aan dat de VRR de toegestane indexering heeft toegepast. 
De wensen voor nieuw beleid heeft het dagelijks bestuur terug gebracht tot de wens over de invoering 
van Community Safety. Invoering hiervan is naar de mening van de burgemeester wenselijk vanwege 
het positieve maatschappelijke effect en het voordeel dat in de toekomst is te halen als het gaat om 
het voorkomen van schade en leed. In de toekomst zal naar haar mening het nodige geïnvesteerd 
moeten worden in onze veiligheid. Binnen de VRR is echter afgesproken dat eerst wordt opgepakt wat 
nu op stapel ligt. Bij de volgende jaarschijf zal pas gekeken worden naar eventueel nieuw beleid.  De 
districtscommandant geeft een toelichting op Community Safety waarbij mensen worden geactiveerd 
om ook voor hun eigen veiligheid te zorgen als het om brand gaat.  
 
Dhr. Onderdelinden geeft aan dat de inwoners verteld moet kunnen worden wat zij voor hun geld 
krijgen als het gaat om de Community Safety. De burgemeester zegt toe dat de raad eind dit jaar de 
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concrete vertaling krijgt van de invoering van dit nieuwe project. Zij bevestigt dat het college bij de 
ontwerpbegroting 2009 zal moeten aangeven hoe deze meerkosten gedekt zullen moeten worden. 
 
Het bevreemdt dhr. Hitzert dat in het kader van het onderwerp veiligheid dit project belangrijk wordt 
gevonden en de veiligheid in de horeca, volgens de prioriteitenstelling van het college, wordt 
overgelaten aan de horeca zelf. De burgemeester reageert hierop door te zeggen dat er t.a.v. de 
horeca al veel gebeurd is en de gesprekken met de horeca wel gevoerd blijven worden. 
 
Aangezien het algemeen bestuur van de VRR op 30 juni a.s. een beslissing neemt over de begroting 
zal de commissie zich vanavond al moeten uitspreken over de ontwerpbegroting en de financiële 
bijdrage voor de Community Safety. 
 
De commissie kan instemmen met de overgelegde conceptreactie aan de VRR. Dhr Onderdelinden 
merkt daarbij op dat dit voor hem afhankelijk is van de te vinden dekking en dat de resultaten van 
Community Safety reden kunnen zijn om het project te staken. 
 
Naar aanleiding van een vraag merkt de burgemeester op blij te zijn dat de minister, volgens 
berichtgeving in de media, de norm voor de aanrijden van ambulances wil aanscherpen.  
 
Advies: ter vaststelling naar de raad 
 
7. 2e Programmamonitor 2008 en prioriteitenstelling 
 
Een aantal vragen wordt genoteerd en getracht wordt deze per mail te beantwoorden vóór de 
raadsvergadering van 26 juni a.s.  
 
Op een vraag laat de burgemeester weten dat de brief over de prioriteitenstelling het karakter van een 
voorstel heeft. Mocht de raad anders denken over de prioriteitenstelling, dan verneemt het college dit 
wel. De discussie dient dan wel gevoerd te worden wat het andere is dat dan vervalt of dat er extra 
middelen beschikbaar worden gesteld. 
 
De Veiligheidsrapportage verschijnt dit jaar en zal dan ter kennis worden gebracht van de raad. Om 
inzicht te kunnen krijgen in de veiligheidsparagraaf wordt verzocht een aantal jaarplannen voor de 
wijken ter inzage te leggen. 
 
Het te voeren beleid t.a.v. het bestrijden van hennepteelt wordt binnenkort behandeld in het college en 
wordt daarna ter kennis gebracht van de raad. 
 
De burgemeester zegt toe dat in het vervolg bij “Trends en knelpunten” te zien zal zijn, bijv. door 
schuine druk van de letters, welke trends en knelpunten nieuw zijn t.o.v. de vermelde trends en 
knelpunten in de begroting. 
 
De raad ontvangt vóór zijn vergadering van 26 juni a.s. een overzicht wat de financiële ruimte is voor 
de komende jaren, als gevolg van de uitkomsten Rekening, 2e PM en effecten algemene uitkering. 
 
Advies: voor debat naar de raad 
 
8. Ontwerpbegroting 2009 van de OGZRR 
 
Advies: ter vaststelling naar de raad 
 
9. Handhavingsjaarverslag 2005-2007  
 
Vanwege het tijdstip wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de commissie van oktober. 
 
10. Startnotitie verbonden partijen 
Ten aanzien van de afbakening geeft de burgemeester aan dat in de nota verbonden partijen niet zal 
worden genoemd het beoogde beleid ter uitvoering waarvan de gemeenschappelijke regeling is 
aangegaan. 
 
Advies: voor debat naar de raad 
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11. Rondvraag 
Geen 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.40 uur. 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van                        
de griffier,          de voorzitter, 

 
 
 
 
 

 
LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 

Bijgewerkt t/m 19 juni 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 Evaluatie 
aanbesteding 
huishoudelijke hulp 

Het resultaat van het overleg met 
aanbieders over de verlenging met een 
jaar wordt meegedeeld. 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 Programmareke- 
ning 2007 

De Veiligheidsrapportage die binnenkort 
verschijnt, zal ter kennis worden gebracht 
van de raad. 
 

Hermans  

7. 19-06-08 Begroting VRR De raad ontvangt eind 2008 de concrete 
vertaling van de invoering van 
Community Safety. 
 

Hermans  

 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
Nr.  Datum 

 
Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 29-11-07 
 
 
 
19-6-08 

PM 
 
 
 
Relatie SRS 

Verzoek commissie om informatie relatie 
gemeente en SRS ook op schrift te 
ontvangen. 
 
Na het zomerreces zal een presentatie 
worden gehouden waarin wordt ingegaan 
op de relatie. Over wanneer en de 

Zwiers 
 
 
 
Zwiers/ 
Hermans 
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precieze inhoud wordt overleg gevoerd 
met de commissievoorzitter. 
 
 

2. 10-4-08 
 
 
 
 
 
22-5-08 
 
 
 
 
19-6-08 

Wet inburgering Agenderen rapportage bevindingen 
doeltreffend-en doelmatigheid 
informatieverstrekking aan 
inburgeringsplichtigen voor  
commissie 22 mei 2008 
 
Na behandeling door benw zal de 
rapportage z.s.m. naar de raad worden 
gestuurd voor agendering in de 
commissie 
 
Wordt na behandeling in benw vóór het 
zomerreces toegestuurd aan de raad. 
 
 
 

Griffier 
 
 
 
 
 
Zwiers 
 
 
 
 
Zwiers 

Cie SL  
22 mei 08 
 

3. 19-06-08 Programmareke- 
ning 2007 

Binnenkort zal met de raad gesproken 
worden over de grondprijzen. 
 

Den Boef  

4. 19-06-08 2e PM Een aantal jaarplannen voor de wijken 
wordt ter inzage gelegd. 
 

De griffier  

5. 19-06-08 Handhavings- 
Jaarverslag 
2005-2007 
 

Agenderen voor de commissie van 2 
oktober a.s. 

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  

2. 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 

3. 19-06-08 Ontwerpbegroting 
2009 

T.a.v. kostendekkendheid rioolrechten 
wordt vermeld dat deze hoger is dan 
100% en wordt motivering aangegeven. 
 

Hermans  

4. 19-06-08 2e PM Bij de “Trends en knelpunten” in de 
diverse penc-instrumenten zal zichtbaar 
worden gemaakt welk afwijkend zijn van 
degenen die vermeld stonden in de 
begroting. 
 

Hermans  

 
 


