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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden op donderdag  
23 september 2010 in het Gemeentehuis 
 
Aanwezig:  
Mevrouw. A. Ripmeester (voorzitter) en mevrouw A. Steenbergen (notuliste) 
 Alle fracties zijn vertegenwoordigd 
Van de zijde van het college: burgemeester S. Hulman en wethouders H. Dokter  
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Mevrouw Ripmeester opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt gewijzigd 
(hernummerd) vastgesteld. Agendapunt 8 wordt besproken na agendapunt 3 en toegevoegd wordt 
Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid. 
 
2. Vaststellen verslag gecombineerde vergadering commissies Samen leven en Samen wonen 
van 31 augustus 2010  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 

 Toezegging 1: Aan wethouder Vroegindeweij zal gevraagd worden de informatie schriftelijk te 
verstrekken. Nog niet afgedaan. 

 Toezegging 2: De eerste resultaten over aanpak/uitvoering beweegvisie zijn binnen en zullen 
vóór de volgende vergadering worden toegestuurd. 

 Toezegging 3: Verwacht wordt voor de volgende commissievergadering een raadsinformatief 
gereed te hebben, waarna dit onderwerp kan worden afgetikt. 

 Toezegging 4: in feite kan dit geschaard worden onder de (aan de agenda toegevoegde) 
Startnotitie integrale veiligheid (die verderop wordt behandeld). Burgemeester Hulman geeft 
een korte toelichting. Deze toezegging kan worden geschrapt. 

 Toezegging 5: Woensdag 29 september a.s. vindt een BAR-bijeenkomst plaats. Resultaat van 
die bijeenkomst wordt afgewacht. Onderwerp agenderen voor de volgende 
commissievergadering. 

 Toezegging 6: Is al lang afgehandeld. Kan worden geschrapt. 
 
3. Spreekrecht agendapunten 
De heer Jos de Vos spreekt in namens de 3 korfbalverenigingen. De bijdrage is bijgevoegd. 
De doelstelling is dat per 30 juni 2011 de fusie is afgerond en er één korfbalvereniging is.  
 
Naar aanleiding van de bijdrage worden nog enkele vragen gesteld. Mevrouw Fräser vraagt waaruit 
de economische waarde is opgebouwd. De heer De Vos antwoordt dat dit alle uitgaven bij elkaar 
opgeteld zijn. 
De heer Hitzert vraagt welke belemmeringen er ontstaan als de fusie niet door zou gaan. Geantwoord 
wordt dat er nogal wat uitdagingen liggen, met name wat betreft de accommodaties.  
Op de vraag van de heer Onderdelinden in welke fase men nu zit en hoe Sport en Welzijn (S&W) 
hierin zit, antwoordt de heer De Vos dat het een langdurig proces is. Twee jaar geleden, toen de 
discussie over de komst van de tramplus nog werd gevoerd, zijn de eerste gesprekken met S&W al 
begonnen. De drie verenigingen willen het fusieproces nu doorzetten. Van belang daarbij zijn ook de 
accommodaties. Voor de integrale aanpak is ook de hulp van S&W noodzakelijk. 
Op de vraag van de heer Van Nugteren naar het aantal leden deelt de heer De Vos mee dat het gaat 
om ca. 500 leden, maar men onderkent wel dat na de fusie mogelijk ook leden afvallen. 
 
4. Rol raad bij voorgenomen fusie drie korfbalverenigingen (op verzoek van mevrouw H.R. van 
den Berg) 
Mevrouw Van den Berg licht toe dat de vragen in de bespreeknotitie duidelijk zijn en alles zeggen. 
Daarom wordt direct overgegaan naar de beantwoording van die vragen.  
Wethouder Dokter merkt op dat de gemeente in goed overleg wil faciliteren. In een eerste gesprek is 
aangegeven dat het college de fusieplannen toejuicht. Er werd nog niet over accommodaties etc. 
gesproken. Nadat alle 3 verenigingen groen licht hadden gegeven zijn vervolggesprekken gevoerd. 
Gezorgd moet worden dat er een totaalplan komt. Formeel zijn accommodaties en verhuizingen nog 
niet aan de orde. Spreker maakt duidelijk dat een en niet op kosten van de gemeente kan en zal 
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gebeuren. Verder geeft hij aan dat, als Sagitta weggaat, er ruimte vrijkomt voor RVVH. Bolnes heeft 
op dit moment voldoende ruimte.  
Wat betreft de discussie rond de tram, wordt er nu vanuit gegaan dat de tram er niet komt. 
Mevrouw Van den Berg dankt de wethouder voor zijn antwoorden, maar de rol van de gemeente blijft 
onduidelijk. Essentieel voor het verloop van de fusie is dat de verenigingen weten wat die rol is. 
Spreekster vraagt zich af wat de status is van de brief aan de verenigingen. 
Wethouder Dokter deelt mee dat betrokkenen binnenkort een brief kunnen verwachten. De raad zal 
hiervan een afschrift ontvangen. 
De verenigingen bepalen zelf wie ze als adviseur laten deelnemen aan het overleg. Binnenkort komt 
er een projectplan. 
De heer Onderdelinden zegt het logisch te vinden dat er nog niet over geld wordt gepraat zolang men 
het project nog niet kent, maar de gemeente heeft ook verplichtingen. De gemeente mag niet apatisch 
achterover leunen.  
Wethouder Dokter zegt toe dat, zodra het projectplan er is, de raad daarvan deelgenoot wordt 
gemaakt. 
 
5. Zienswijze op Regionaal Strategische Agenda Stadsregio (RSA)  
De burgemeester geeft een korte toelichting op de toon en inhoud van de brief, met name over de 
procesgang. Enkele commissieleden zijn onaangenaam verrast dat de brief reeds naar de Stadsregio 
is verzonden. De burgermeester antwoordt dat de brief als concept is verstuurd en dat de raad 
uiteraard de ruimte heeft om de brief aan te passen. Daarover heeft hij overleg gehad. 
Naar aanleiding van vragen van de heer Van Houcke over het project Deltapoort, merkt de 
burgemeester op dat er inderdaad begin dit jaar 3 bijeenkomsten zijn geweest. Daarna is het stil 
geworden. Wethouder Karakus van Rotterdam is trekker van dit project. De burgemeester zegt toe dat 
de raad tijdig op de hoogte zal worden gesteld van verdere plannen, mogelijk in een gezamenlijke 
bijeenkomst met Barendrecht en Albrandswaard.  
De heer Smit vraagt of er tijdens de raadsvergadering nog een amendement op de brief kan worden 
ingediend? Ook de heer Van Houcke heeft een wijzigingsvoorstel. De burgemeester antwoordt dat 
elke aanpassing zal worden doorgevoerd en dat is dan de reactie van de raad die na 7 oktober a.s. 
wordt verstuurd. 
De heer Meij vindt dat de RSA erg macro is geschreven. Er is weinig te merken van Ridderkerkse 
zaken, als bedrijventerreinen, individuele afspraken over mobiliteit, kantoormonitors, 
prestatieafspraken over woningbouw, etc. De heer Hitzert wijst op de leegstand van kantoorpanden 
langs rijkswegen. Hoe wordt de mening van Ridderkerk verwoord ten aanzien van spreiding van 
sociale woningbouw? Wanneer komt de raad aan bod?  
De burgemeester verwijst voor deze detailvragen naar de portefeuillehoudersoverleg van de 
Stadsregio. Hij raadt aan als raad zelf het initiatief te nemen. Wat betreft de woningbouwambities 
merkt de burgemeester op dat de raad de komende tijd veel tijd aan dat complexe onderwerp zal 
moeten besteden. Spreker verwijst ook nog naar de woontest en woningbouwstrategie;. Dit zijn heel 
belangrijke stukken. Desgevraagd deelt de burgemeester nog mee dat de kantoormonitor nog niet 
beschikbaar is. 
Mevrouw Parren constateert dat de RSA een ontwerp is. Wordt dit nog aangepast? De burgemeester 
bevestigt dat de RSA wordt aangepast nadat álle gemeenteraden hebben gereageerd. Spreker 
benadrukt nogmaals dat toesturen van de brief van de raad ná 7 oktober geen probleem is. 
Mevrouw Van den Berg verzoekt nog om dit onderwerp regelmatig te agenderen voor de commissie. 
Volgens de burgemeester zou dit kunnen aan de hand van de agenda van het portefeuillehouders-
overleg van de Stadsregio. 
 
Advies: ter DEBAT naar de raad 
 
6. Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid  
De voorzitter deelt mee dat het de bedoeling is om dit te agenderen voor de begrotingsraad van  
4 november a.s. Hoewel de burgemeester eerdere behandeling bepleit, zegt mevrouw Ripmeester dat 
het Presidium zo heeft besloten. 
De heer Van der Spoel mist het subjectieve veiligheidsgevoel, terwijl daar wel altijd belang aan wordt 
gehecht. Volgens de burgemeester is het niet de bedoeling objectief en subjectief veiligheidsgevoel te 
scheiden, beide horen erbij.  
De heer Onderdelinden vraagt of bij de in te schakelen ad hoc professionals ook een 
vertegenwoordiger uit de raad zou kunnen worden toegevoegd. De burgemeester denkt dat het niet 
verstandig is om een raadslid toe te voegen. Het gaat hier om de echte professionals, waarop de heer 
Onderdelinden opmerkt dat een raadslid middenin de samenleving staat. Verder ondersteunt hij het 
voorstel van harte en kijkt reikhalzend uit naar de Kadernota Integrale Veiligheid (IV). 
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Omdat de nota Integrale Veiligheid maatregelen kan bevatten die geld kosten, benadrukt de 
burgemeester dat deze nota vóór de kadernota moet zijn vastgesteld. 
Op de vraag van de heer Van Houcke over de implementatie verwijst de burgemeester naar de 
Startnotitie, waarin staat hoe en wanneer het project wordt opgezet. Parallel wordt gewerkt aan de 
begroting. 
De heer Smit mist het onderwijs als partner; alles dat met scholen, schoolgebouwen enz. te maken 
heeft en vraagt of dat een bewuste keuze is geweest. De burgemeester zegt toe dat het onderwijs als 
partner nog zal worden toegevoegd. 
 
Advies: ter DEBAT naar raad (van 4 november) 
 
7. Startnotitie proces opstellen beleidsplan Wmo 
De heer Alderliesten mist de betrokkenheid van de kerken. Wethouder Dokter zegt toe die eraan toe 
te voegen. Mevrouw Parren mist de huisartsen, die zij ook een belangrijke schakel vindt. Hierop deelt 
wethouder Dokter mede dat hij in gesprek is met de vereniging van huisartsen en hij positief gestemd 
is. Mevrouw Van den Berg vraagt onder meer: wat gebeurt er in 2011, komt er dan weer een 
actieplan? Wordt er één stuk opgeleverd of ook tussentijdse stukken. Kan het deel over het budget 
versneld worden? Waarom zijn de Gehandicaptenraad, het BPO en de Jongerenraad niet als 
participanten meegenomen? Waarom wordt het Wmo-beleid niet betrokken bij het proces? Wethouder 
Dokter zegt toe dat de Jongerenraad nog als participant zal worden toegevoegd. Wat betreft de 
andere platforms stelt hij dat die zijn vertegenwoordigd in de Wmo-raad. Met verschillende platforms 
wordt al overleg gevoerd. Het college zoekt nog naar een goede vorm van overleg, overgaand naar 
het nieuwe model van participatie.  
De vraag over de financiën zal hij schriftelijk beantwoorden. Desgevraagd wordt meegedeeld dat bij 
de begroting een kort Wmo-actieplan 2011 zou kunnen komen. 
Gevraagd naar de uitkomst uit de vergadering van de Wmo-raad van vanmiddag zegt wethouder 
Dokter toe dat voor de raadsvergadering schriftelijk te laten weten. 
De heer Alderliesten vraagt of de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie zijn 
meegenomen. De wethouder heeft aangegeven de aanbevelingen te hebben overgenomen. 
Op de vraag van mevrouw Fräser of de genoemde prestatievelden wettelijk zijn vastgesteld, wordt 
bevestigend geantwoord.  
Wethouder Dokter deelt de zorgen van de heer Onderdelinden over het functioneren van het CJG. 
Aan de uitvoering van het convenant wordt nu hard gewerkt. 
De heer Van der Spoel vraagt naar het hoe, wat en wanneer van verdiepingsnota’s. Volgens 
wethouder Dokter is dat een lopend proces; het college bepaalt of er een verdiepingsnota komt. 
 
Advies: ter DEBAT naar raad 
 
8. Verordening wachtlijstbeheer Wet Wsw  
De heer Alderliesten vraagt of de evaluatie na 1 jaar kan plaatsvinden in plaats van na 2 jaar. Het 
antwoord zal schriftelijk voor de raadsvergadering worden gegeven. 
Ook de vraag van de heer Onderdelinden over het verschil met de huidige prioritering (art. 2) zal 
schriftelijk worden beantwoord. 
De heer Hitzert vraagt een overzicht van de groepen die overblijven nadat de onder artikel 2.2a en 2b 
genoemde groepen voorrang hebben gekregen. Hoe wordt de raad daarover geïnformeerd? 
Informatie daarover wordt opgenomen in de programmamonitoren. Het overzicht zal nog voor de 
raadsvergadering worden verstrekt. 
Mevrouw Fräser wijst op de in artikel 2.3 genoemde tijdslimiet; wat zijn de consequenties als de limiet 
wordt overschreden? Ook dit wordt meegenomen in de schriftelijke beantwoording. 
 
Advies: ter DEBAT naar de raad 
 
9. Brief burgemeester en wethouders met nadere informatie over het project Evaluatie 
uitstroom gesubsidieerde arbeid d.d. 20 mei 2010 (op verzoek van de heer Van Houcke) 
De heer Van Houcke verwijst naar de bespreeknotitie voor het doel van deze bespreking en de vragen 
die hij heeft. Spreker vindt dat er wel sprake is van onderbenutting. Het bedrag voor inburgering dat 
niet is besteed gaat in de richting van een miljoen euro. Hij heeft er moeite mee dat geld terug te 
moeten geven aan het rijk terwijl er in Ridderkerk nog zoveel nodig is. Hij wil graag oorzaken horen, 
eventueel in een besloten vergadering. 
De heer Onderdelinden vraagt of alle Ridderkerkers zijn bereikt die bereikt moesten worden? Zijn er 
Ridderkerkers de dupe geworden van het niet besteden? 
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De suggestie wordt gedaan als raad de Rekenkamercommissie (RKC) te verzoeken een onderzoek te 
doen naar de effectiviteit. De RKC bepaalt zelf of dat verzoek wordt gehonoreerd. 
Wethouder Dokter wil graag een keer in een besloten vergadering over cijfers komen te praten. 
Vooralsnog zal hij de stand van nu op papier zetten, waarna bepaald kan worden hoe verder te 
handelen. 
 
10. Rondvraag leden 
Mevrouw Fräser verzoekt om de RIB d.d. 27 augustus 2010 over de Regionale Aanpak 
Kindermishandeling (RAAK) te agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.15 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 november 2010, 
De griffier,                de voorzitter, 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 23 september 2010 

 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 13-11-08 
14-5-09 
 
 
 
14-01-10 
 
 
23-09-10 

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. 

 
Wethouder is gevraagd schriftelijk te 
reageren 
 

Vroeginde
weij 

Vanaf het 2
e
 

kwartaal 2010 
krijgt de cie 
een overzicht. 
 
 
 
 

2. 18-06-09 
 
 
 
 
23-09-10 

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 
1

e
 resultaten toegestuurd 

 

Dokter Eind 2009 
 
 
 
 
Voor 11 nov. 
2010 

3. 19-05-10 
 
 
 
23-09-10 
 

Nota 
Evenementen- 
Beleid 

De Nota is aangepast n.a.v. opmerkingen 
vanuit de commissie. 
 
 
Voor de volgende vergadering wordt de 
raadsinformatiebrief toegestuurd 
 

Dokter De raad krijgt 
een raads-
informatiebrief 
 
Voor 11 nov. 
2010 

4. 
 
 
 
 
 

14-01-10 
 
 
 
 
23-09-10 

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. 
 
Resultaat BAR-bijeenkomst 29 sept. 
afwachten en agenderen voor volgende 
commissievergadering 
 

Hulman 
 
 
 
 
Attema 

 
 
 
 
 
11 nov. 2010 
 

5. 23-09-10 Fusie korfbalver-
enigingen 
 

Raad krijgt afschrift van brief die B&W 
binnenkort sturen. Raad wordt op de 
hoogte gesteld van Projectplan 

Dokter  
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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. 23-09-10 Regionale aanpak 
Kindermishande-
ling 
 

Agenderen RIB van 27 augustus 2010 Griffier 11 nov. 2010 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

Griffier  continu 

2. 08-04-09 Nota Verbonden 
partijen 

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

Griffier continu 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


