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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 22 mei 2008 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mw. A. Ripmeester(voorzitter),  
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: de burgemeester, mw. J. Hermans en de wethouders, de heren. H. 
Zwiers en M. den Boef en mw. H. van den Berg, en mw. M. Zeldenrust (SPO). 
Dhr. J. van Straalen, griffier. 
 
1. Opening 
 
Mw. Ripmeester heet iedereen welkom en opent de vergadering. Agendapunt 11. Rapportage 
doeltreffendheid en doelmatigheid informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen wordt 
geagendeerd als agendapunt 4b. De behandeling van agendapunt 12. Discussienota 
“Grensoverschrijdend samenwerken en samengaan” wordt opgeschort tot een volgende vergadering. 
 
 
2. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 10 april 2008 
 
Ten aanzien van de Lijst van toezeggingen bij het verslag van 10 april 2008: 
-2 Verschijning evaluatie ESF: wordt in deze vergadering behandeld, toezegging kan worden 

geschrapt 
-3.  Begroting 3 Primair: informatie is per mail verstrekt, toezegging kan worden geschrapt 
-5 Mededeling terugkoppeling aangifte: informatie daarover is verstrekt, toezegging kan worden 

geschrapt 
 
Ten aanzien van de Actie- en aandachtspunten: 
-1. Verzoek informatie over de SRS op schrift te stellen. Over de afspraken tussen de heren 

Zwiers en Vroegindeweij bestaat onduidelijkheid. Op verzoek van de voorzitter zal dhr. 
Vroegindeweij zijn mail met vragen sturen naar de voorzitter. De voorzitter onderneemt daarop 
verdere actie. 

-2 Moties: een overzicht van de moties en van de nog openstaande moties is opgenomen op de 
gemeentelijke website. De griffier zal aandacht vragen voor de afdoening van de in het 
verleden aangenomen moties. 

-3 Aanbesteding huishoudelijke hulp; wordt in deze vergadering behandeld, toezegging kan 
worden geschrapt. 

-5 Wet inburgering: wordt naar aanleiding van de behandeling in deze vergadering aangepast. 
 
Het verslag van 10 april 2008 wordt vastgesteld. 
 
3. Spreekrecht 
 
Geen aanmeldingen. 
 
4. Stand van zaken bouw openluchtzwembad 
 
Tijdens een werkbezoek van een raadsdelegatie aan de SRS op donderdag 15 mei jl. werd de raad 
door de SRS geïnformeerd over de problemen die er die dag waren gerezen over de bouw van het 
openluchtzwembad. Deze problemen kwamen naar voren in het gesprek dat die dag tussen het 
college en de SRS is gehouden. Reden voor de commissie om dit punt voor vanavond aan haar 
agenda toe te voegen om door het college te worden ingelicht. 
 
Dhr. Zwiers geeft aan dat er na het gesprek op die donderdag veel ruis is ontstaan. De SRS en het 
college hebben de afgelopen dagen echter intensief contact gehad en overleg gevoerd. Het plan zoals 
de SRS graag uitgevoerd wil zien, is in strijd met het nieuwe bestemmingsplan dat ongeveer een 
halfjaar geleden door de raad is vastgesteld. Bij het lezen van de bestemmingskaart is kennelijk 
onduidelijkheid bestaan over de betekenis daarvan voor bebouwing en ligweide. Het college wil zich 
houden aan de regelgeving. Voor de realisatie van het plan is vrijstelling nodig, op basis van de 
huidige Wet Ruimtelijke Ordening of op basis van de nieuwe WRO die op 1 juli a.s. in werking treedt. 
In beide gevallen zal dit leiden tot vertraging in de bouw. Het college heeft de SRS laten weten aan de 
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verlening van een vrijstelling zijn medewerking te willen verlenen. Het college wil over de oorzaak van 
het ontstane probleem niet zwartepieten. Nu  het college zijn medewerking aan een 
vrijstellingsprocedure wil verlenen, zijn SRS en college bereid om in gezamenlijkheid op te trekken om 
het plan te realiseren. 
 
Als met dit plan aan de slag wordt gegaan, heeft RVVH vooralsnog geen kunstgrasveld nodig. 
Hierover heeft de wethouder met de voorzitter van RVVH gesproken. Als gekozen wordt voor een 
tramtracé over de velden van RVVH, dan kost dit de vereniging een veld en ontstaat een nieuwe 
situatie. Verdere discussie is dan nodig. 
 
Ten aanzien van de kosten voor de gemeente gaat de wethouder nog steeds uit van het door de raad 
beschikbaar gestelde budget. Wel is met de SRS afgesproken dat dit bedrag zal worden geïndexeerd. 
De commissie heeft daarvoor alle begrip. 
 
Wethouder Den Boef geeft aan dat de doorlooptijd voor de procedure gauw een jaar is. De 
bouwaanvraag kan pas in behandeling worden genomen als de vrijstelling is verleend. De datum van 
1 oktober 2009 zal zeker niet worden gehaald. Mochten er bezwarenprocedures volgen dan zal dit 
verdere vertraging geven.  
 
Binnen de commissie bestaat bevreemding dat dit heeft kunnen gebeuren terwijl de regelgeving toch 
al langer bekend was. Voor de commissie is dit lastig te accepteren en naar de bevolking toe is het 
moeilijk uit te leggen dat het bad er niet komt in 2009.  
 
Dhr. Dijkhuizen had verwacht dat de raadsleden vóór hun werkbezoek waren ingelicht en dat de 
wethouder bij het bezoek aan de SRS aanwezig was. De voorzitter van De Samenspraak, dhr. 
Onderdelinden, laat hierop weten dat het een werkbezoek was vanuit de raad en dat het college 
hiervoor niet was uitgenodigd. Dat hij vóór het bezoek van niets wist acht hij begrijpelijk omdat het 
gesprek tussen college en SRS pas die middag had plaatsgevonden. Dat neemt niet weg dat hij het 
wel graag had willen weten. De delegatie was door de mededelingen van de SRS overrompeld en 
gefrustreerd. De wethouder begrijpt dit, ook hij had gevoelens van frustratie na het gesprek met de 
SRS op die donderdag. 
 
Wethouder Den Boef voegt toe dat het gebied een gebied is waar in het kader van de Structuurvisie 
nadrukkelijk naar zal worden gekeken. In de discussie daarover spelen vele partners een rol, niet 
alleen RVVH maar bijv. ook Sagitta. Op een vraag laat de wethouder weten dat fasering voor de SRS 
niet bespreekbaar is. Bij fasering ontstaan meerkosten en het is niet goed tussentijds de bouw weer te 
moeten opstarten. 
 
Gehoord hebbend de discussie komt de voorzitter tot de volgende afrondende conclusies. De tijdens 
het werkbezoek gerezen vragen zijn nu beantwoord. De raad heeft budget beschikbaar gesteld voor 
zowel het zwembad als voor het kunstgrasveld. Dit kunstgrasveld behoeft voorlopig nog niet te worden 
aangelegd. De commissie is ingelicht dat de benodigde te volgen ro-procedures tot vertraging zullen 
leiden in de bouw. Alle pogingen zijn er op gericht het zwembad zo snel mogelijk te realiseren.  
 
4b. Rapportage doeltreffendheid en doelmatigheid informatieverstrekking aan 
inburgeringsplichtigen 
 
De heer Den Ouden heeft verzocht dit onderwerp te agenderen. Hij verwijst naar het door de raad 
aangenomen amendement waarin staat dat één jaar na inwerkingtreding van de verordening Wet 
Inburgering en daarna ten minste eens in de twee jaar door het college over het bovenstaande aan de 
raad wordt gerapporteerd. Gelet op allerlei landelijke ontwikkelingen is het belang om dit te volgen 
alleen maar toegenomen. 
 
Dhr. Zwiers laat weten dat het college de rapportage heeft behandeld in zijn vergadering van 
afgelopen dinsdag. Het college acht dit stuk echter te onvoldragen om door te sturen naar de raad. 
Nadere ambtelijke advisering is nodig. Als het stuk het college opnieuw heeft gepasseerd, komt het 
naar de raad. Gelet op het belang dat gehecht wordt aan deze informatie en dit meerdere malen is 
aangegeven, vindt dhr. Den Ouden het zeer jammer dat de wethouder niet kan aangeven wanneer het 
college het stuk opnieuw zal behandelen. 
 
Na enige discussie trekt de voorzitter de conclusie dat de wethouder vóór de volgende 
commissievergadering zal laten wanneer het college de rapportage aan de raad doet toekomen. 
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5. Evaluatie huishoudelijke hulp en uitgangspunten eventuele aanbesteding 
 
Mw. Van den Berg licht toe dat het college kiest voor een verlenging van het contract met één jaar. Dit 
geeft rust en de ontwikkelingen in Den Haag kunnen dan duidelijk zijn. Wel dient over een verlenging 
overleg te worden gevoerd met de aanbieders. Is overeenstemming niet mogelijk dan zal moeten 
worden aanbesteed. Met deze aanbesteding zal dan in juni/juli moeten worden gestart. Komt het 
zover dan kiest het college voor het Zeeuws-model. Dat geldt eveneens als na het jaar sowieso tot 
een nieuwe aanbesteding moet worden overgegaan (met ingang van 2010). Deze keus wordt dan niet 
meer aan de raad voorgelegd. Over de uitkomsten van het gesprek met de aanbieders zal de raad 
worden geïnformeerd. Als met één aanbieder het jaar niet kan worden voortgezet dan wordt gekeken 
of alleen de anderen de vraag kunnen opvangen. Zo niet, dan is het de wethouder op dit moment niet 
bekend of alleen voor de “afhaker” voor het jaar moet worden aanbesteed of dat er voor alles opnieuw 
moet worden aanbesteed. De wethouder kan niet toezeggen dat een eventueel bestek ter inzage zal 
worden gegeven voor de raad. Vorige keer had dit tijdens de procedure een vertrouwelijk karakter. Zij 
gaat dit na.  
 
Mw. Nooijen heeft onder diverse betrokkenen een onderzoek verricht naar de verstrekking van 
huishoudelijke hulp. Zij overhandigt haar rapportage aan wethouder Van den Berg en verzoekt de 
resultaten te betrekken bij de verdere besluitvorming. Aangezien mw. Van den Berg de resultaten niet 
kent, kan zij niet op de inhoud reageren. Zij dankt mw. Nooijen in ieder geval voor het rapport. 
 
Mw. Van den Berg deelt mee dat binnenkort het resultaat verwacht mag worden van het door het  
SGBO uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek zal jaarlijks worden verricht. 
 
Doordat de raad het PGB op 100% heeft gesteld kan royalere zorg worden ingekocht. Of dit zo dient 
te blijven kan aan de orde komen bij de evaluatie van de Wmo-verordening. De wethouder wil de 
discussie aangaan om deze evaluatie uit te stellen. Alle capaciteit die moet worden ingezet voor het 
opstellen van evaluaties kan niet worden ingezet voor uitvoering van het beleid. Binnenkort krijgt de 
raad hierover voorstellen. 
 
Over de voorliggende evaluatie heeft de Wmo-raad geen advies uitgebracht. Wel is gesproken met 
drie vertegenwoordigers uit deze raad. Als een nieuw bestek wordt opgesteld heeft de Wmo-raad wel 
een volledige adviesfunctie. Ongevraagd heeft de Gehandicaptenraad wel een advies uitgebracht. Hij 
deelt de mening dat rust is gewenst, maar kiest toch voor aanbesteding per 1 januari 2009. 
 
De wethouder onderschrijft dat de door het rijk ingezette ontwikkeling wel heel erg snel is gegaan. Of 
dit de zorg altijd ten goede is gekomen, zal verschillend beantwoord worden. Na de aanbesteding en 
de rechtzaak is nauw samengewerkt met Internos. Daarover bestaat bij Internos ook tevredenheid. 
Hoewel haar cliënten gebruik maken van PGB’s constateert de wethouder dat veel cliënten van 
Internos de afgelopen tijd ook een andere hulp hebben gekregen. De wethouder erkent dat de 
samenwerking tussen thuiszorg en ouderenwerk geïntensiveerd zou moeten worden. Ook de 
signaleringsfunctie is iets voor de thuishulp. Bij toepassing van het Zeeuws-model zal de gemeente 
het tarief moeten vaststellen. Dat is niet eenvoudig. Een zekere landelijke normering zou dan prettig 
zijn. De wethouder antwoordt bevestigend dat er een 3e perceel zal komen. Dit is het gevolg van een 
bezuiniging uit Den Haag. Wat de verhouding zal zijn tot het 2e perceel is nog onduidelijk. Bij de 
opstelling van het bestek zal met deze ontwikkeling rekening gehouden moeten worden.  
 
Vanuit de commissie zijn er geen bezwaren tegen de inzet het contract met één jaar te verlengen. 
Instemming is er met de keus voor het Zeeuws-model, als er zou moeten worden aanbesteed. 
Namens de VVD-fractie merkt mw. Van Vliet op dat haar fractie voor het BAR-model is. 
 
6. Evaluatie ESF-project Bestrijding Jeugdwerkloosheid 
 
Degenen die zijn afgehaakt zijn niet verder gemonitord binnen het ESF-project maar zijn wel 
aangemeld bij een specifiek integratiebureau. De wethouder geeft aan dat het project over te veel 
schijven liep. Van de jongeren met psychische problemen zijn er om die reden 2 a 3 afgehaakt.  
 
Het project is later gestart, hetgeen betekent dat na 1 januari 2008 nog moet worden doorgegaan. De  
na deze datum te maken kosten worden niet via de ESF-gelden vergoed. De wethouder geeft aan dat 
het overschot op het werkdeel WWB hiervoor wordt ingezet. De wethouder zegt toe schriftelijk nog 
een toelichting te zullen geven op de kosten voor de gemeente vanaf 1 januari.  
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Om mogelijke problemen met Brussel te voorkomen is een subsidieadviseur ingeschakeld. Met hem is 
nauw overleg geweest over het project. De schriftelijke stukken dienen tot 2014 te worden bewaard. 
Mogelijk komt er nog een meevaller als dit project onder het BTW-compensatiefonds zal blijken te 
vallen. 
 
Dhr. Den Ouden is teleurgesteld over de uitkomsten. Door anderen is veel verdiend om jongeren aan 
het werk te krijgen. Hij concludeert dat er een groep is die het nodig heeft om met een zekere drang 
gestuurd te worden. De wethouder geeft aan dat het heel moeilijk is deze groep juridisch te dwingen. 
Zij uit deze groep, die een uitkering kregen, hebben kortingen op de uitkering gekregen.  
 
Een 124-tal aangemelde  jongeren heeft niet deelgenomen aan het project. De wethouder zegt toe te 
zullen laten weten welk aantal niet aan de criteria voldeed en welk aantal daarvan voortijdig afhaakte.  
 
7. Eventuele mededelingen gemeenschappelijke regelingen (Ambulancedienst) 
 
De burgemeester deelt mee dat ongeveer een maand geleden in regionaal verband een gesprek is 
gevoerd met minister Klink. In dit overleg heeft de minister toegezegd dat regio Rijnmond er twee 
ambulances bij krijgt. De handtekening daarvoor is nog niet gezegd, maar de burgemeester heeft 
binnen de regio de afspraak kunnen maken dat deze mededeling nu verspreid kan worden. Het aantal 
ambulances zal van 29 naar 31 stuks gaan. De verwachting is dat de overschrijdingscijfers hiermee 
nog verder naar beneden kunnen worden bijgesteld, met name in de buitengebieden. De 
burgemeester blijft van mening dat hiermee, gelet op het bijzondere karakter van deze regio, er nog 
zeker wel een tekort is. De minister heeft de twee ambulances toegezegd omdat er voor onze regio 
sprake is van een weeffout binnen het referentiekader. Alleen in onze regio wordt afgemeld direct na 
aflevering van een patiënt en niet als de auto weer terugkeert op de standplaats. Van belang voor de 
discussie wordt ook het resultaat van de bespreking over het referentiekader welke de Tweede Kamer 
binnen een maand met de minister zal hebben. De veiligheidsregio blijft hiernaast zijn inspanning 
voortzetten om de aanrijtijden te verbeteren.  
 
De commissie reageert verheugd op deze mededelingen en geeft de burgemeester hulde voor alle 
inzet die zij heeft gepleegd. De commissie dringt er wel op aan dat deze extra ambulances ook 
werkelijk iets voor Ridderkerk gaan betekenen. De burgemeester merkt op dat het een regionale 
voorziening is, maar dat zij dit signaal wel meeneemt in haar verdere overleg.  
 
8. Voortgang samenwerking binnen het verband van de BAR-gemeenten 
 
Dhr. Den Ouden vraagt twee maal per jaar expliciete aandacht voor dit onderwerp. Deze informatie 
dient naar zijn mening niet via de programmamonitor te verlopen. De gegeven informatie is voor hem 
nog niet voldoende. In de motie was aandacht gevraagd voor nut en noodzaak. De informatie wil hij 
o.a. hieraan toetsen. Informatie dat iets “naar wens verloopt” kan door hem niet beoordeeld worden.  
 
De burgemeester geeft aan dat de samenwerking net van start is. Zij vraagt het college en ons allen 
de kans te geven de samenwerking een goede start te gunnen. Het college zal goed in de gaten 
houden of de samenwerking effectief is en elke raad in de juiste positie houdt. Ze begrijpt de 
opmerkingen van dhr. Den Ouden, maar vindt hem wat ongeduldig. Het signaal begrijpt zij. T.a.v. de 
opmerkingen over vacatures merkt zij op dat dit niet betekent dat er op die werkterreinen niets in 
Ridderkerk gebeurt. 
 
Dhr. Onderdelinden meent dat deze ontwikkeling zeer ingrijpend kan zijn voor Ridderkerk en dat er 
daarom zo goed en uitgebreid mogelijk geïnformeerd moet worden. De burgemeester begrijpt dat de 
raad hier zo dicht mogelijk “bij wil zitten”. Ten aanzien van Albrandswaard merkt zij op dat de raad nog 
geen beslissing heeft genomen, maar het college daar wel de ruimte heeft gekregen de zaken op te 
pakken zoals in de voorliggende brief vermeld.  
 
Op een vraag van mevrouw Duman laat wethouder Van den Berg weten dat t.a.v. de Wmo wel op 
beleidsmatig vlak wordt samengewerkt maar niet t.a.v. de uitvoering. Voor de WVG-voorzieningen is 
dit echter wel zo. Nadat de samenwerking t.a.v. sociale zaken is geëvalueerd, zal de raad van 
Albrandswaard een beslissing nemen over de samenwerking t.a.v. de uitvoering van de Wmo. 
 
Dhr. Japenga geeft aan het probleem t.a.v. ontstane vacatures nog eens aan de orde te willen stellen.  
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Op verzoek van mevrouw Van Vliet zegt de burgemeester toe te zullen nagaan hoe de stand van 
zaken is rond de businesscase voor één ict-omgeving. 
 
De commissievoorzitter concludeert dat de commissie de informatie niet in de programmamonitor wil 
ontvangen, maar in een apart schrijven. De wens is meer en meer op de motie toegespitste informatie 
te krijgen. Begrip is er voor dat we met elkaar in dit proces moeten groeien.  
 
 
9. Ontwerpbegroting 2009 Stadsregio 
 
De commissie wenst aan het eind een zin op te nemen waarin duidelijker om een inhoudelijke reactie 
wordt gevraagd. De burgemeester heeft hiertegen geen bezwaar.  
 
Vanuit de commissie wordt opgemerkt dat de ontwerpbegroting weer laat is ontvangen. De griffier 
merkt op dat de Stadsregio het ontwerp binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn heeft 
toegestuurd. De regio is dus niets te verwijten. Daarnaast is het nu zo dat de griffie van elke 
ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling een kopie stuurt naar de fractievoorzitters, zo 
snel mogelijk nadat de griffie een exemplaar heeft gehad. Ook in dit geval was dit gebeurd. Wat dat 
betreft is er voor de raad zeker sprake van een verbetering. 
 
De burgemeester zegt toe nog schriftelijk te reageren op vragen van mw. Van Vliet over stijgingen en 
indexering en van dhr. Den Ouden over in het overzicht op blz. 17 overgenomen overzicht van kosten 
voor de tramaanleg. De verdeling hiervan zou aanmerkelijk anders zijn dan in de huidige begroting. 
Dhr. Den Ouden zou daarvan graag de achtergrond willen weten.  
 
Teksten op blz. 14 ( “..zorg voor ontwikkeling van het bestemmingsplan” ) en blz. 40 (tekst onder kopje 
Toelichting meerjarenraming) zijn voor dhr. Den Ouden reden om in de reactie aan de Stadsregio wat 
steviger te reageren. Zijn mening wordt door enkele anderen gedeeld. De burgemeester acht dat een 
politieke uitspraak en vind dat de commissie op dit punt zelf met een voorstel moet komen. Dhr. Den 
Ouden zal hierover op korte termijn met zijn collega’s overleggen. Hierna kan bezien worden welke 
reactie precies zal worden verstuurd. 
 
10. Wegsleepverordening 2008  
 
Mw. Hermans zal bekijken of bij een volgende wijziging van de APV deze verordening in de APV kan 
worden opgenomen. 
 
Advies: ter vaststelling naar de raad 
 
11. Verordening voorzieningen (burger)-raad 2008 
 
De heer Van Houcke heeft gelezen dat de belastingdienst een gratis parkeerabonnement belast. De 
griffier is dit onbekend. Overigens maakt het (burger-)raadslid zelf de keus of hij/zij dit abonnement 
aanvraagt. 
 
Advies: ter vaststelling naar de raad 
 
12. Rondvraag 
 
Dhr. Den Ouden stip nog even aan de discussie over de rapportage zoals behandeld onder 4a. De 
burgemeester licht toe dat het college geen halve informatie naar de raad wil sturen en daarom 
besloten heeft de op 20 mei jl. in het college behandelde rapportage opnieuw in het college te laten 
terugkomen. Wanneer dat zal zijn kan ook zij nu niet zeggen. Zij zal er op toezien dat dit zo snel 
mogelijk gebeurt en doet haar best zodat de commissie dit onderwerp de volgende keer in haar 
vergadering zal kunnen behandelen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.35 uur. 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van                        
de griffier,          de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 

Bijgewerkt t/m 22 mei 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 
huishouderlijke 
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  

 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
Nr.  Datum 

 
Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 29-11-07 
 
22-05-08 

PM Verzoek commissie om informatie relatie 
gemeente en SRS ook op schrift te 
ontvangen. 
 

Zwiers 
 
Voorzitter 

 

2. 13-3-08 Drechtwerk Als het rapport van de Rekenkamercie en  
het voorstel van benw over Drechtwerk 
bekend zijn, zal met de fractievoorzitters 
overleg worden gevoerd over mogelijk 
overleg met leden andere raden. 
 

Griffier  

3. 10-4-08 
 
 
 
 
 
22-5-08 

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 

Griffier 
 
 
 
 
 
Zwiers 

Cie SL  
22 mei 08 
 

 
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 

 


