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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op dinsdag 24 juni 2008 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mw. A. Ripmeester (voorzitter),  
Alle fracties zijn vertegenwoordigd, behalve Ridderkerks Belang. 
Van de zijde van het college: de wethouders mw. H. van den Berg en dhr. P. de Koning en dhr. J.W. 
Steeman (SPO). 
Van de zijde van de Rekenkamercommissie zijn aanwezig dhr. M.P. van der Hoek en P. Visser. 
Dhr. J. van Straalen, griffier. 
 
1. Opening 
 
Mw. Ripmeester heet iedereen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht 
 
Over het tramtracé tot het centrum wordt ingesproken door: 

- de heer J. van Gameren van het actiecomité Stop TramPlus 
- de heer L.W. Pons, Parallelweg 10 
- de heer M. van Agteren van MX Verspreidingen, Kruisweg 2 

Hun bijdrage treft u aan in de bijlagen. 
 
Op een verdiepingsvraag laat dhr. Van Agteren weten bij de gesprekken van het college geen partij te 
zijn geweest. Hem is wel de mogelijkheid gegeven bij de verdere invulling betrokken te zijn. Hij doet 
een oproep de bereikbaarheid van zijn bedrijf in het oog te houden.  
 
3. Tramtracé tot aan het centrum 
 
Dhr. De Koning geeft aan dat het geen voorstel betreft, maar een brief is van het college dat ingaat op 
een reeds genomen besluit. De brief geeft aan dat dit besluit wordt bestendigd. Het eerdere besluit 
van de raad was een besluit tot vaststelling van een advies. 
 
Op een vraag laat de wethouder weten dat nu de lijn niet meer over de Kievitsweg loopt het, kijkende 
naar de kaart, logisch lijkt dat de lijn ten zuiden van de Rotterdamseweg wordt gelegd. Deze logica is 
ook aangevoerd door de studiegroep. Uit de inspraak van 26 mei jl. heeft het college wel mee 
gekregen hier goed naar te kijken, met name als het gaat om de halte bij Bolnes. In het kader van de 
aanleg zal de gehele kruising Rotterdamseweg bij Bolnes en de omgeving goed bekeken moeten 
worden. Zoals tijdens de raad in december 2007 is gezegd, wordt er van grof naar fijn gewerkt.  
 
Volgens de wethouder zit er geen substantieel tussen het tracé Populierenlaan en het eerder gekozen 
tracé. Wat echter zwaar weegt is de snelheid en het belang dat de tram zo min mogelijk bochten 
neemt. Het tracé Populierenlaan leidt niet tot een toename van het totale openbaar vervoer. Bij dat 
traject komende de extra gebruikers van de tram uit de bus. 
 
De wethouder laat weten dat met RVVH overleg is gevoerd en dat dit heeft geleid tot de tekst zoals 
deze nu in de brief is opgenomen. Het college neemt een inspanningsverplichting op zich om naar 
een alternatieve locatie te zoeken. RVVH heeft nu al te weinig ruimte. In de brief noemt het college 
een mogelijke optie. RVVH en Sagitta wilen met genoemde optie het gesprek aangaan met het 
college. 
 
De wethouder is van mening dat de verenigingen en kerken die zullen moeten verhuizen, elders op 
dezelfde manier als nu moeten kunnen functioneren.  
De vraag of bij een verplaatsing van RVVH er op die gronden woningen worden gebouwd, is volgens 
de wethouder een onderwerp voor discussie bij de op te stellen Structuurvisie. 
 
De wethouder benadrukt dat ieder er in principe niet slechter op mag worden. Ondanks dat, begrijpt hij 
de emotionele gevolgen voor mensen. De genoemde inspanningsverplichting is geen loze kreet. Op 
vragen of de te verhuizen instellingen een A-locatie aangeboden zullen krijgen, laat de wethouder 
weten nog geen scenario voor ogen te hebben en eerst het gesprek met de instellingen te willen 
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aangaan, zo snel mogelijk naar de discussie in de raad. De raad wordt van deze overleggen op de 
hoogte gehouden. De wethouder weet niet of er wel een A-locatie beschikbaar is. Het antwoord op die 
vraag wordt ook beïnvloed door de uitkomst van de discussie over de Structuurvisie. 
In redelijkheid gemaakte kosten in het kader van rechtsbijstand komen voor rekening van de koper 
van een object.  
 
4. Vragen VVD-fractie  aan Rekenkamercommissie over Jaarverslag 2007  
De voorzitter van de Rekenkamercommissie, de heer M. P. van der Hoek, beantwoordt de vragen 
over de criteria waarop de commissie haar onderwerpen selecteert en een vraag over de 
onderbouwing van een budget van € 25.000,-. 
 
5. Spreekrecht ten aanzien van de volgende agendapunten 
 
De bijdrage van mevrouw A. Goedegebuur-Smits is bijgevoegd. Zij geeft aan dat het goed zou zijn als 
de gemeente de werknemers eens zou uitnodigen voor een gesprek. Ook dan zou de gemeente 
horen over de onvrede. Regelmatig heeft mevrouw aan de bel getrokken bij de opeenvolgende 
Ridderkerkse vertegenwoordigers. 
 
6. Rapport “Mensenwerk” van de rekenkamercommissie Ridderkerk 
 
Namens de Rekenkamercommissie  Ridderkerk wordt het woord gevoerd door de heer P. Visser. Hij 
geeft een samenvattende toelichting op het rapport (zie bijlage). 
 
Naar de mening van dhr. Visser is sturing door de raden mogelijk, door zienswijzen in te dienen bij 
ontwerpbegroting(-en)(-swijzigingen) en een beroep te doen op de actieve en passieve 
informatieplicht. Er is naar zijn mening altijd sprake van sturing. Vraag is of deze doelmatig is geweest.  
De Toekomstvisie geeft naar zijn mening geen analyse van wat er werkelijk aan de hand is.  
 
Op de vraag of sprake is van wanbeleid laat dhr. Visser weten dat de Rekenkamercommissie 
conclusies heeft getrokken en dat de beoordeling daarvan aan de raad is. De interne organisatie van 
Drechtwerk is geen onderwerp van het onderzoek geweest. Dit laatste geldt ook t.a.v. de gekozen 
structuur van een gemeenschappelijke regeling. Daarbij merkt dhr. Visser op dat de structuur van een 
gemeenschappelijke regeling voor de sociale werkvoorziening in het land vrij gebruikelijk is. Het is 
daarnaast niet de structuur die leidt tot grote tekorten. In het land zijn SW-bedrijven die met winst 
draaien.  
 
De door Drechtwerk opgestelde Toekomstvisie kwam voor de Rekenkamercommissie onverwacht. 
Lang is gesproken of deze in de onderzoeksopdracht zou worden meegenomen. Besloten is dit wel te 
doen om met de ervaringen uit het verleden een verbinding te maken naar de toekomst.  
 
Ten aanzien van afwezige bestuurders merkt dhr. Visser op dat tijdens vergaderingen het vereiste 
quorum aanwezig was en dat de besluiten met meerderheid van stemmen zijn genomen.  
 
Gevolg en oorzaak van de wisselingen van de wacht binnen Drechtwerk is geen onderwerp geweest 
van het onderzoek. Waarom de raden ten aanzien van Drechtwerk geen doelen hebben gesteld, is 
dhr. Visser niet bekend.  
 
De voorzitter dankt dhr. Visser voor zijn toelichting en beantwoording van de vragen. Gelegenheid 
wordt gegeven tot het stellen van vragen aan wethouder Van den Berg. 
 
Ten aanzien van de samenwerkingsvorm binnen BAR verband houdt de wethouder alle opties voor 
een structuur open. Na behandeling van dit onderwerp in de raad zal er een brief uitgaan naar de 
ouders en werknemer. Mensen die nu bij Drechtwerk zitten zullen dit, desgewenst, ook in de toekomst 
kunnen.  
 
7. Toekomst uitvoering WSW en Drechtwerk 
 
De heer Steeman geeft aan de hand van een overzicht (bijgevoegd) een toelichting. 
 
Wethouder Van den Berg geeft aan dat het college voorstelt de gesprekken te gaan voeren over een 
uittreding en dat daarover later dit jaar een formeel besluit zal worden genomen. De raad van 
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Barendrecht heeft gisteren ingestemd met een gelijkluidend voorstel. Nadat de raden van Barendrecht 
en Ridderkerk zich hebben uitgesproken, is Albrandswaard aan zet.  
 
De wethouder geeft aan dat bestaande arbeidsverhoudingen bij Drechtwerk niet binnen 2 jaren 
beëindigd kunnen worden. De afgesloten convenanten zouden betrokken kunnen worden bij de 
komende onderhandelingen. Het alleen, zonder Barendrecht, op eigen kracht uittreden en verder 
gaan, lijkt de wethouder zeer onverstandig. 
 
Advies: alle voorstellen rond Drechtwerk voor debat naar de raad. Wordt behandeld als één 
onderwerp, waarbij de voorstellen wel apart in stemming worden gebracht. 
 
8. Ontwerpbegrotingen 2008-2011 en 2009-2012 Drechtwerk 
Verzocht wordt deze brief en de brief over de toekomst te “koppelen”. Dit zou kunnen door een 
verwijzing op te nemen.  
 
Gediscussieerd wordt of er een brief zal uitgaan naar de provincie over de vastgestelde begroting 
2007. Volgens mw. Van den Berg zou dit slechts symbolische waarde hebben. Zij verwacht dat de 
provincie niets zal wijzigen en meent dat we nu in de volgende fase zijn aangekomen. 
 
9. Rondvraag 
Geen 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.00 uur. 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van 
De griffier,    de voorzitter, 
 
 
 


