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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op woensdag 23 juni 2010 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mevrouw. A. Ripmeester (voorzitter) de heer W.P. Onderdelinden (voorzitter na 22.30 uur) 
en de heer M. Slingerland (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. 
 
Bij agendapunt 2 zijn aanwezig de heren R. van Vugt en H. de Winter van Deloitte b.v. 
 
1. Opening 
Mevrouw Ripmeester heet iedereen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Toelichting accountant op zijn Rapport van bevindingen over de rekening 2009, inclusief 
gewenste bevraging over de Managementletter 
 
De accountant schetst het controleproces en de resultaten (bijgevoegd hand-out). De jaarrekening is 
voorzien van een goedkeurende verklaring. Aandacht is nog nodig voor de actualisering van de 
grondexploitaties. 
Ridderkerk heeft als één van de weinige gemeenten in Nederland een positieve schuldpositie. De 
schuldpositie geeft aan hoe zwaar de gemeente beleend is met vreemd geld. 
In de paragraaf weerstandsvermogen is te vinden dat Ridderkerk meer achter de hand heeft dan voor 
het risicoprofiel nodig is. 
Ridderkerk heeft 5,1 miljoen euro geïnvesteerd in grond. Het risico op verliezen bij tegenvallende 
opbrengst bij verkoop is afgedekt door een voorziening. Nog niet in de grondexploitatie is opgenomen 
project Cornelisland. Hier ontstaat mogelijk een renterisico als er te lang geen exploitatie van de grond 
plaatsvindt. 
 
De gevonden feiten onder de norm van € 50.000,- geven geen aanleiding om de norm aan te passen. 
De accountant geeft aan dat kwalitatieve fouten met een bedrag onder de norm wel gemeld worden. 
Dat is echter niet aan de orde. 
 
De WMO was in het verleden een moeizaam proces. Er is duidelijk verbetering. De opmerkingen over 
2009 zijn een uitloop van het eerdere proces.  
 
De accountant maakt verschil tussen onzekerheden in de verantwoording en onzekerheden in de 
controle. De onzekerheden in de verantwoording betreffen posten in de rekening, waarvan de 
gemeente niet weet of deze zich voor gaat doen. De gemeente kan hierbij een toelichting geven. Dit 
betreft bijvoorbeeld posten mbt de grondexploitatie. Onzekerheden in de controle betreffen posten 
waarvan de gemeente zeker is, maar die de accountant niet kan controleren. De accountant zal deze 
melden en indien het bedrag van de onzekerheidsgrens wordt overschreden leidt dit tot een niet 
goedkeurende verklaring. 
 
3. Spreekrecht agendapunten 4 en 5 
Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
 
4. Bevraging college over Rapport van bevindingen over de Rekening 2009, incl. overzicht 
acties als gevolg van accountantscontrole 
 
Op vragen van de heer Onderdelinden geeft wethouder Vroegindeweij de volgende informatie. 
De vordering op 3Primair is nog in onderzoek. Dit is een onzekerheid, daarom is een voorziening 
ingericht. 
Het college beschouwt het Strategisch investeringsbudget (SIB) als onderdeel van de algemene 
reserve. De algemene reserve kan door de raad worden ingezet om incidentele tekorten te dekken.  
 
Advies: ter vaststelling naar de raad 
 
5. Programmarekening 2009 
Er worden geen vragen gesteld over de Programmarekening 2009. 
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Advies: ter debat naar de raad 
 
De agendapunten 8 tot en met 11 worden behandeld vóór de Kadernota. 
 
8. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 19 mei 2010 
Het verslag is nog niet beschikbaar en wordt in de volgende vergadering vastgesteld. 
 
9. 2

e
 Programmamonitor 2010 

Op een vraag antwoordt de heer Dokter, dat er op dit moment nog niets inhoudelijks te melden is over 
Drechtwerk. De Ridderkerkers die er werkzaam zijn, doen het goed. 
Als het bezwaarschrift op de taakstelling mbt Wsw plaatsen niet wordt gehonoreerd, zal de wachtlijst 
langer worden. 
 
Advies: ter debat naar raad 
 
10. Zienswijze op de concept-programmabegroting HALT 2011  
De burgemeester legt uit dat het voor een zelfstandige organisatie verstandig is om een reserve aan 
te houden. 
Gezien de onzekerheden die nu nog in de begroting staan genoemd zal in de loop van het jaar op een 
thematische manier nog nadere informatie worden verstrekt over de werkzaamheden van HALT en de 
inkomsten en uitgaven die daar bij horen. Mogelijk kan het jaarplan van alle partners met betrekking 
tot veiligheid hierin worden meegenomen. 
 
Door efficiënter werken binnen de gemeenschappelijke regeling kon het aantal fte worden 
teruggebracht. De burgemeester geeft aan dat hierin geen risico’s voor de uitvoering liggen. 
 
Advies: ter vaststelling naar de raad. 
 
11. Mededelingen uit fracties over andere opzet programmabegroting 2011 
Alle fracties kunnen instemmen met een andere opzet van de Programmabegroting. De fracties van 
de ChristenUnie, VVD, PvdA, en D66/GroenLinks spreken hun zorgen uit bij invoering op korte termijn 
voor de begroting 2011. 
 
Zorgen zijn er omtrent de capaciteit van het ambtelijk apparaat, de overgang voor de raadsleden en 
de koppeling met voorgaande jaren.  
 
Wethouder Vroegindeweij geeft aan dat de zorg voor het ambtelijk apparaat welkom is, maar 
onterecht. De vertaling van de ambtelijke processen op de begroting sluit in de nieuwe opzet juist 
beter aan. Cijfermatig zal bij de begroting 2011 een overzicht worden gepresenteerd op zowel de 
oude als de nieuwe manier. Beleidsmatig zal de informatie anders worden gegroepeerd. 
 
De voorzitter constateert dat een meerderheid voor invoering is en stelt vast dat het college een 
duidelijke vertaalslag zal maken tussen de oude en de nieuwe begrotingsopzet.  
Indien mogelijk wordt de raad in het voortraject betrokken bij de nieuwe opzet.  
 
6. Spreekrecht over Kadernota en overige punten 
1. Mevrouw A. Kesseler namens Bibliotheek (nieuwsbrief bijgevoegd) 
2. De heer W. Stevens namens Stichting ToBe: directeur (bijdrage bijgevoegd) 
3. Mevrouw M.H. Dozy namens De Stromen Opmaat Groep (bijdrage bijgevoegd).  
4. De heer Dogger namens PCPO Barendrecht en 3Primair (bijdrage bijgevoegd) 
5. De heer T. van der Ven namens Riederborgh (bijdrage bijgevoegd) 
6. Mevrouw L. de Borst namens Internos (brief bijgevoegd) 
7. Mevrouw A. Ouwens – Slingerland namens: Wmo-adviesraad; Stichting Welzijnswerk Ouderen 
Ridderkerk; Stichting Gehandicaptenraad Ridderkerk; Sport en Welzijn; Adviescommissie 
Beleidsplatform gehandicapten Ridderkerk, beleidsplatform ouderen, klantenplatform sociale dienst 
(bijdrage bijgevoegd) 
8. de heer G. Elkhuizen, namens beleidsplatform Natuur en Milieu en op persoonlijke titel (bijdragen 
bijgevoegd) 
 
Ad.1 De uitgesproken bijdrage van mevrouw Kesseler is verwerkt in een nieuwsbrief. Deze is aan het 
verslag gevoegd.  
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Mevrouw Kesseler antwoordt op vragen dat het belangrijk is om tijdig mee te gaan met de 
digitalisering. Een bibliotheek is een bemiddelaar in kennis in verschillende verschijningsvormen. Zij 
gaat graag met de gemeente in gesprek zodat de kwaliteit gehandhaafd kan blijven. Tot nu toe zijn 
nog geen gesprekken gevoerd over de bezuinigingen. Zij benadrukt dat de bibliotheek al jaren bezig is 
met efficiënter werken. Het is niet mogelijk om nog 12% in te leveren zonder effecten.  
 
Ad 3. 
Desgevraagd geeft mevrouw Dozy aan dat er geen alternatieve organisatie is die de cliënten op kan 
vangen als De Stromen dat niet kan.  
 
Ad 5.  
De heer Van der Ven geeft desgevraagd aan dat o.a. bewoners van de Riederborgh door de 
verschillende bezuinigingen opgeteld extra getroffen worden. De sociale effecten gaan ook verder dan 
alleen het stopzetten van een activiteit.  
 
Ad. 6 Mevrouw De Borst heeft haar bijdrage verwerkt in een brief aan de commissie (bijgevoegd). 
Mevrouw De Borst is van mening dat lagere prijzen altijd ten koste gaan van de kwaliteit.  
 
7. Kadernota 
De commissie heeft nog vragen over de status van de kadernota. Wethouder Vroegindeweij legt uit 
dat de kadernota de kaders bevat voor de begroting. Daarmee wordt de eerste invulling gegeven aan 
de begroting. De uitwerking hiervan in de begroting kan daarvan afwijken door gesprekken met 
organisaties, nieuwe kennis en informatie over de algemene uitkering van het rijk. De burgemeester 
constateert dat in januari afspraken gemaakt zijn over het verloop van het proces. In het traject tot nu 
toe hebben maatschappelijke partners niet meegesproken. Wel hebben personen die werkzaam zijn 
bij deze organisaties op persoonlijke titel meegedacht in werkgroepen. 
 
Om bezuinigingen op te vangen die mogelijk in 2011 niet volledig kunnen worden gerealiseerd heeft 
het college voorgesteld een bedrag te reserveren voor frictiekosten. Een alternatief is om gedurende 
het begrotingsjaar over de frictiekosten te besluiten. De heer Van Houcke geeft aan dat een 
reservering van een bedrag voor nieuw beleid wat hem betreft zou moeten kunnen. 
 
Bij de begroting zal een overzicht worden gegeven van de activiteiten uit de module langzaam verkeer 
die binnen het reguliere werk vallen en de onderdelen welke daarbuiten vallen. 
 
Voor de raadsvergadering zal bekend worden gemaakt welke effecten de meicirculaire heeft voor de 
voorgestelde plannen. 
 
Het voorstel van het college is om de participatieplatforms ook rechtstreeks aan de raad te laten 
adviseren. De raad bepaalt aan het begin van een proces aan welk orgaan het platform rapporteert. 
Het college wil kritisch kijken en waar mogelijk de krachten van platforms bundelen en 
professionaliseren. 
 
De wethouder zal de raad nader informeren over de opbouw van de reserves, waaronder de positie 
van het Strategisch Investerings Budget. 
 
De buurtbus zal mogelijk worden opgenomen in het reguliere openbaar vervoersnetwerk. Zo niet, dan 
zal worden onderzocht of de buurtbus meegenomen kan worden in de aanbesteding van aanvullend 
vervoer. 
 
De inzet van het college is om de kinderboerderij ook bij externe exploitatie te laten voortbestaan. 
 
De inzet van het college in de gesprekken met de organisaties die minder subsidie gaan krijgen is dat 
door efficiënter werken geen andere matschappelijke effecten merkbaar zijn. 
 
Als een reclamezuil wordt geplaatst zal ook gekeken worden naar de reclame die getoond zal worden. 
 
De raad ontvangt informatie over de kosten van de parkeergarage. 
 
De onbenutte belastingcapaciteit houdt in dat de gemeente deze ruimte zelfstandig kan gebruiken. 
Wanneer de gemeente de OZB meer wil verhogen dan dit bedrag dan is melding aan de provincie 
verplicht. 
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De inkomsten bij het kostendekkend maken van de lijkbezorgingsrechten zijn onderwerp van nader 
onderzoek en daarom geplaatst in een andere categorie. Zodra een bedrag bekend is zal deze 
mogelijke maatregel weer opgenomen worden in een andere tabel. 
 
12. 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, 
 
 


