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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 30 augustus 2012 in het gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mevrouw A. Ripmeester (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: burgemeester mevrouw A. Attema en wethouder H. Dokter. Bij 
agendapunt 4. is aanwezig de heer P.W.M. Melsen, districtschef politie. Bij agendapunt 5. is aanwezig 
de heer M.P. van der Hoek, voorzitter Rekenkamercommissie Ridderkerk. 
  
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Als agendapunt 11 wordt aan de agenda toegevoegd de vraag in welke commissie de raadsleden van 
het algemeen bestuur van Nieuw Reijerwaard verantwoording afleggen. 
 
2. Spreekrecht 
Er hebben zich geen sprekers gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. 
 
3. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 7 juni 2012 
Op blz. 2, onder 5, moet ‘de forse taakstelling’ vervangen worden door ‘een forse taakstelling’. Met 
deze wijziging wordt het verslag vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 Toezegging 2. Bijtende honden. Gepubliceerd in het Gemeentejournaal van 14 juni jl. Is afgedaan. 
 Toezegging 5. Cijfers sociale zaken. Wethouder Dokter laat weten dat het verzoek van de FNV 

tijdens de vakantie op één mailadres was binnengekomen. De gemeente heeft van de FNV een 
terugkoppeling gehad van de resultaten en de aanbevelingen. Met de aanbevelingen gaat het 
college aan de slag. Is afgedaan. 

 Toezegging 6. Ontmoeting raad en ondernemers. Gereserveerd is 8 oktober a.s. Is afgedaan. 
 Toezegging 7. Toeristenbelasting. De gevraagde informatie is vóór de raadsvergadering verstrekt. 

Is afgedaan. 
 Toezegging 8. Lenteakkoord. De informatie is verstrekt bij raadsinformatiebrief van 15 juni 2012. 

Is afgedaan. 
 
Ten aanzien van de lijst van Actiepunten zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 Actiepunt 1. Format sociale zaken. Wordt geagendeerd voor 20 september a.s. Is afgedaan. 
 Actiepunt 2. Drie decentralisaties. Wordt elke vergadering geagendeerd. Is afgedaan. 
 Actiepunt 3. Rapport Tevredenheid Wwb-klanten 2011. Mevrouw Fräser maakt een 

gespreksnotitie, zodat dit onderwerp zo snel mogelijk kan worden geagendeerd. 
 Actiepunt 5. BAR-samenwerking. Wordt elke vergadering geagendeerd. Is afgedaan. 
 
Vaststellen verslag van de gecombineerde vergadering commissie Samen wonen en Samen 
leven van 14 juni 2012 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Zienswijze op het concept Regionaal Beleidsplan 2013-2014, Eenheid Rotterdam 
De burgemeester geeft aan dat het nog steeds de bedoeling is, dat met ingang van 1 januari 2013 de 
Nationale politie wordt ingevoerd. Bij voorliggend concept moest met deze overgang rekening worden 
gehouden. Het gemeenteblad is vanwege ziekte van een medewerker van de politie nog niet 
verschenen. Het zal opgesteld worden op basis van de gegevens uit en de uitgangspunten van de 
gebiedsscan. Het moet er zijn vóór 1 oktober a.s. 
 
De heer Melsen geeft aan dat door de vorming van de Nationale politie de diverse plannen ook 
opschalen. In de wet is geregeld dat de lokale prioriteiten goed verankerd moeten worden. Veel is in 
het beleidsplan afgedekt. Van belang is de lokale prioriteiten te benadrukken. Spreker geeft aan dat 
niet meer van een korps zal worden gesproken, maar van een eenheid, als onderdeel van de 
Nationale politie. 
 
De heer Van der Spoel complimenteert de politie met het feit dat de raad in dit stadium betrokken 
wordt bij het opstellen van de plannen. Het doet hem deugd dat in het plan staat dat regionaal niet in 
de plaats komt van lokaal. Hij onderschrijft het belang van communiceren (van het succes) en het 
zichtbaar zijn. Spreker wijst op de forse stijging van (blz. 22) overvallen, drugsoverlast en straatroof in 
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Ridderkerk. Hij vraagt zich af of we in sommige gevallen niet bezig zijn om problemen te verplaatsen. 
De heer Van der Spoel verwijst naar de opmerking op blz. 7 dat de veiligheidsrapportage ook op 
subgemeentelijk niveau wordt opgesteld. Voor deze gegevens heeft hij belangstelling.  
 
Naar aanleiding van vragen die de heer Van der Spoel heeft, laat de heer Melsen weten dat het een 
interne doelstelling is dat een onafhankelijke klachtencommissie beoordeelt dat tenminste 80% van de 
ingediende klachten ongegrond is. Dit betekent dan, dat de politie juist heeft gehandeld. Dat 14 dagen 
(blz. 8) na aangifte of melding contact wordt opgenomen, heeft er mee te maken dat deze termijn 
nodig is om ook inhoudelijk iets te kunnen meedelen. Overigens wordt een terugkoppeling altijd als 
zeer prettig ervaren. Sociale media hebben het nadeel dat er veel non-informatie verschijnt en 
informatie die weer ontkracht moet worden. Anderzijds het voordeel dat de politie er veel mee kan 
achterhalen. Wijkagenten maken veel gebruik van Twitter. Wat de drugsoverlast betreft, laat de heer 
Melsen weten dat hoe actiever de politie is, hoe hoger de aantallen van drugsoverlast oplopen. Ten 
aanzien van straatroof geeft de heer Melsen aan dat dit een echt probleem is waarvan de impact groot 
is. Spreker geeft aan dat bij de paragraaf ‘Aanbevelingen’ in de gebiedsscan een opsomming had 
moeten staan van alle aanbevelingen die elders in de gebiedsscan staan. 
 
De burgemeester zegt toe dat er nog een schriftelijke reactie zal volgen op het verzoek om de 
resultaten van de subgemeentelijke veiligheidsrapportage ter beschikking te stellen. 
 
Voor de heer Van der Spoel zijn de lokale prioriteiten: 

- zichtbaarheid, toezicht en communiceren van succes; 
- buurtpreventie; 
- cameratoezicht; 
- wijkgerichtheid (herkenbaarheid); 
- aandacht voor de subjectieve veiligheid; 
- bestrijding van de drugsoverlast 
- preventie en wat burgers zelf kunnen doen; 
- bestrijding van jeugdoverlast. 

Ten aanzien van dit laatste beklemtoont hij dat het niet zo is dat waar jeugd is er ook altijd overlast is. 
 
De heer Van Abeelen vraagt prioriteit te geven aan het tegengaan van stalken, bedreigingen en 
mishandeling. Hij wil weten of er aandacht is voor de jeugdoverlast op een aantal specifieke locaties in 
Ridderkerk. 
 
De heer Melsen geeft aan dat de genoemde vormen van geweld altijd de hoogte prioriteit hebben. De 
oplossingspercentages hiervoor zijn dan ook altijd het hoogst. Spreker is het er mee eens dat nazorg 
bij deze misdrijven van groot belang is. De genoemde locaties van jeugdoverlast zijn bekend en er is 
aandacht voor.  
 
Als reactie op de prioriteiten van de heer Van der Spoel laat de heer Melsen nog weten dat er nu weer 
een mobiele camera in het centrum van Ridderkerk staat. Als er aanleiding bestaat om tot plaatsing 
over te gaan, wordt dit met de burgemeester besproken en wordt tot plaatsing overgegaan. De 
successen worden ook via de sociale media gecommuniceerd. In verband met de vervolging legt het 
openbaar ministerie hierop wel eens beperkingen. Er is een drugsteam speciaal voor het bestrijden 
van drugsoverlast. Deze treedt ook op in Ridderkerk. De burgemeester verzoekt klachten over 
drugsgebruik te melden bij de politie. Dit geldt ook voor locaties waar gehandeld wordt. Deze laatste 
kunnen haar ook worden gemaild, zodat zij dit in het maandagochtend overleg met de politie aan de 
orde kan stellen. 
 
De heer Koppes geeft als prioriteit aan het bestrijden en voorkomen van woninginbraak, het bestrijden 
van drugsoverlast en het bestrijden van jeugdoverlast op de diverse locaties. Hij vraagt ook aandacht 
voor het gebruik van het 0900 nummer. Hij hoort daar klachten over. Mensen moeten eerst hun hele 
doopceel lichten en ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Ervaringen als deze leiden ertoe 
dat mensen het nummer niet meer zo snel zullen draaien.  
 
Ten aanzien van het 0900-nummer merkt de heer Melsen op dat hij begrijpt dat grootschaligheid niet 
altijd prettig wordt gevonden. De burgemeester geeft aan dat het noodzakelijk is om goed door te 
vragen om de hulpvraag goed te kunnen inschatten. Zij houdt het er op dat met ruim 800.000 
meldingen genoemde gevallen incidenten zijn. Een mogelijk beeld dat de alarmcentrale niet deugt, is 
naar haar mening niet terecht. In een individueel geval kan zij laten nagaan wat er in dat geval precies 
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is gebeurd. De heer Melsen nodigt de commissieleden uit eens een bezoek te brengen aan de 
alarmcentrale. 
 
Ook de heer Onderdelinden vindt het zeer prettig dat de raad in dit stadium zijn invloed al kan 
uitoefenen op de planvorming. Hij is positief dat er zoiets komt als een gemeenteblad met de lokale 
prioriteiten. Als uit de gebiedsscan volgt dat bepaalde zaken ‘uit de hand lopen’, dan dienen deze wat 
hem betreft in het gemeenteblad als prioriteit te worden opgenomen. Wat hem betreft wordt in het 
gemeenteblad ook aandacht besteed aan vernielingen. 
 
Op verdere vragen en opmerkingen van de heer Onderdelinden laat de heer Melsen het volgende 
weten. Rotterdam krijgt met haar veiligheidsniveau niet meer aandacht dan dat ze al krijgt. Het moet 
niet zo zijn dat relatief veilige gebieden minder aandacht krijgen en daardoor later onveiliger worden. 
Vernielingen hangen samen met jeugdoverlast. Tegen vernielingen wordt fors opgetreden. Er worden 
veel verbalen voor uitgeschreven. De burgemeester onderstreept dat niet alle jongeren voor 
problemen zorgen. Er zijn echter plekken in de gemeente waar jongeren het te bont maken. Duidelijk 
moet zijn wie daar de baas is en dat zijn niet de jongeren. Ten aanzien van het jongerenwerk laat de 
heer Melsen weten dat de samenwerking goed is. Punt van discussie is in welke mate het 
jongerenwerk meer ‘naar buiten’ zou kunnen.  
 
Ten aanzien van de regionale prioriteiten (blz. 3) is de heer Japenga van mening dat ‘vertrouwen in 
veiligheid’ de resultante kan zijn van de aandacht die besteed wordt aan veiligheid in de buurt en aan 
de hoge impact van delicten. Prioriteit heeft wat hem betreft o.a. de bestrijding en het voorkomen van 
woninginbraak. Ook bewoners zelf en diverse partners hebben daarin een rol. Hij hecht zeer aan 
politie in de buurt en op straat. Hij vraagt waarom in het plan niets is te vinden over ‘onheuse 
bejegening van de hulpdiensten’ en hoever Ridderkerk af is van de ideale politiesterkte. 
 
De heer Melsen geeft toe dat er sprake is van een verschuiving van overvallen naar woninginbraken. 
Hiervoor is aandacht. Optreden tegen onheuse bejegening heeft bij de politie een zeer hoge prioriteit. 
De burgemeester geeft daarbij aan dat in haar maandagochtendoverleg met de politie nog nooit een 
dergelijk geval aan de orde is geweest. 
 
Over de politiesterkte laat de heer Melsen weten dat voor Ridderkerk de sterkte voor de basispolitie en 
de hulpverlening er niet op achteruit zal gaan. De burgemeester geeft aan dat het ideaal wel nooit 
bereikt zal worden. De mogelijkheid voor gemeenten om op prioriteiten te sturen, wordt naar haar 
mening groter. De burgemeester is nog niet tegengekomen dat iets bij de politie niet kon, wat het 
gemeentebestuur graag had gewild. 
 
De heer Van der Duijn Schouten verwijst naar de recente overvallen in Ridderkerk. In de scan mist hij 
de zichtbaarheid op ‘kwestbare’ tijdstippen. De burgemeester laat weten dat er niet specifieke 
‘kwetsbare’ tijdstippen zijn. Wel wordt er meer gesurveilleerd als het vroeger donker wordt. Binnenkort 
is er weer een bijeenkomst voor winkeliers, waarin een pilot met vaste camera’s bij de winkeliers aan 
de orde komt. Winkeliers willen hier graag aan meewerken. 
 
In aansluiting op de vorige sprekers laat mevrouw Fräser weten dat wat haar betreft de eerste prioriteit 
heeft het oplossen en voorkomen van zedendelicten. De heer Melsen laat weten dat door het aantal 
schennisplegingen het aantal in Ridderkerk hoog lag. De ernstige zaken in Ridderkerk zijn inmiddels 
opgelost. Bestrijding hiervan heeft altijd hoge prioriteit. De burgemeester laat weten dat in dergelijke 
gevallen ook extra menskracht wordt ingezet.  
 
Zover van toepassing zullen de gemaakte opmerkingen verwerkt worden in de reactie die het college 
naar de korpschef zal sturen. 
 
5. Zienswijze Metropoolregiovorming 
 
De burgemeester geeft aan dat door de val van het kabinet de druk op de ketel van dit proces is 
verminderd. Ter behandeling ligt voor een conceptreactie waarin hopelijk zich ieder kan vinden.  
 
De heer Van der Spoel vraagt waarom er voor gekozen is om op blz. 2 de alinea toe te voegen die 
begint met ‘Mocht het toekomstige kabinet…’. Die toevoeging verbaast hem, omdat elders in de 
reactie blijkt dat er een pas op de plaats wordt gemaakt. Spreker geeft aan dat de VVD een voorstel 
zal doen om deze alinea te verwijderen. 
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De burgemeester laat weten dat je er voor kunt kiezen het te laten bij de ‘pas op de plaats’. Het 
college heeft gemeend, gehoord eerdere reacties uit de raad, dit concept te kunnen voorleggen. De 
inhoud van de alinea geeft ook duidelijkheid over het standpunt over het voorliggende 
zienswijzedocument. 
 
De heer Neuschwander vraagt of met de opmerking over een eventuele overname van het standpunt 
over het vervoer door een nieuw kabinet, Ridderkerk al troeven uit handen geeft. De burgemeester 
geeft aan dat bedoeld wordt dat in dat geval Ridderkerk weer aan tafel zit om mee te praten. De heer 
Neuschwander vindt de insteek van de reactie goed, maar wat hem betreft mag het soms iets 
scherper. 
 
Mevrouw Fräser wijst op de zin over wat lokaal kan en wat subregionaal moet. Zij vraagt waarom er 
niet voor gekozen is om op te nemen ‘wat subregionaal voor ons voordelig is’. De burgemeester geeft 
daarop een toelichting en merkt op dat wat niet moet, wijzelf willen doen. We willen autonoom blijven, 
zelf dingen te vertellen hebben en zelf verantwoording afleggen aan onze inwoners. 
 
Naar aanleiding van een opmerking van de heer Onderdelinden laat de burgemeester weten dat er 
voor gekozen is dat provincies Vervoersautoriteit worden. In de reactie wordt de vraag gesteld 
waarom dat in ons gebied niet voor onze provincie zou moeten gelden. 
 
De heer Japenga verbaast het dat de provincie inmiddels geheel uit beeld is. Naar zijn mening wordt 
er nu iets in elkaar gefröbeld. Hij vraagt zich af of de reactie niet moet zijn dat wij er helemaal niets in 
zien. De burgemeester merkt daarbij op dat naar haar mening de overheden elkaar niet moeten 
beconcurreren en dat zij niet vindt dat Ridderkerk niet moet samenwerken. De heer Japenga zou een 
scherpere afwijzende reactie willen. 
 
De burgemeester merkt op het zeer te zullen betreuren als het gemeentebestuur van Ridderkerk niet 
met één reactie komt. Naar aanleiding van een reactie van de voorzitter, laat de burgemeester weten 
dat, naar haar bekend is, de beide dagelijkse besturen zich over de reacties zullen buigen en daarop 
een reactie zullen geven.  
 
De griffier wijst nog op de inhoudelijke conceptreactie die het college van Barendrecht voor de 
Barendrechtse raad heeft opgesteld. Deze is hedenmiddag per mail aan ieder verzonden. 
 
De voorzitter doet een oproep aan de fracties om tijdig met eventuele wijzigingsvoorstellen te komen 
en deze onderling te mailen. 
 
Advies: debat. Het streven is dat ieders bijdrage niet langer duurt dan 5 minuten. 
 
6. Stand van zaken BAR 
 
De burgemeester wijst op het symposium dat morgen in het gemeentehuis van Ridderkerk wordt 
gehouden. Er wordt hard gewerkt om de raden in december een besluit te laten nemen over het point 
of no return. 
 
7. Rapport CJG van de Rekenkamercommissie Ridderkerk 
 
De heer Van der Hoek merkt in zijn toelichting op dat samen is gewerkt met de Algemene 
Rekenkamer. Gelet op de voortschrijdende decentralisatie verwacht hij dat dit in de toekomst vaker zal 
gebeuren. De Algemene Rekenkamer kan op deze wijze o.a. ontdekken welke lokale knelpunten zich 
voordoen en hun oorzaak vinden in rijksbeleid.  
 
Spreker geeft aan dat het opzetten van een CJG in Ridderkerk snel en voortvarend is opgepakt. Het 
was al prioriteit in het gemeentelijk beleid. Er zijn altijd nog verbeteringen mogelijk. Met name het 
formuleren van doelstellingen die meetbaar zijn. Natuurlijk is niet alles meetbaar, maar het streven 
moet zijn daar waar het kan dit ook te doen. Het lijkt erop dat er al veel is bereikt. De huidige 
coördinator doet het heel goed. Communicatie is soms nog wel een probleem. Scholen geven 
informatie, maar krijgen niet altijd een reactie terug. Communicatie binnen het CJG is niet altijd 
optimaal, vanwege de medische geheimhoudingsplicht. Naar de mening van de heer Van der Hoek is 
deze geheimhoudingsplicht niet zo absoluut als in medische hoek wordt gesteld. 
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Naar aanleiding van vragen merkt de heer Van der Hoek op dat de verantwoording op twee niveaus 
zou moeten plaatsvinden. Verantwoording over de subsidieverlening, waarover het college afspraken 
heeft gemaakt en verantwoording aan de raad. Dit laatste kan slechts als de raad ook doelstellingen 
heeft vastgesteld. Dit laatste is niet het geval. Er kan gesteld worden dat via de subsidieafspraken in 
de leemte wordt voorzien. 
 
De voorzitter dankt de heer Van der Hoek voor zijn toelichting en beantwoording en geeft de 
commissie gelegenheid wethouder Dokter te bevragen. 
 
Op vragen laat de wethouder weten het CJG als concept te zien, niet als gebouw. Vóór de 
zomervakantie heeft de commissie een presentatie gehad over het CJG. Het CJG gaat een 
belangrijke rol spelen rond de decentralisatie. Een ontwikkeling is dat we met het CJG ook de wijk in 
willen. Met huisartsen zijn contacten om ook duidelijk te maken waar het CJG wel voor is en waarvoor 
niet. Waar veranderingen zijn, is ook het CJG in verandering. Daarom is het volgens de wethouder 
ook zo lastig om doelstellingen te formuleren. De wethouder erkent dat het van belang is te weten wat 
de raad wil. Wat is bereikt, wordt wel in de jaarrekening aangegeven. De wethouder geeft aan dat er 
een quick scan wordt uitgevoerd naar de cliënttevredenheid en de tevredenheid bij professionals over 
de samenwerking. De wethouder zegt toe dat de raad van de resultaten op de hoogte wordt gesteld. 
 
Ten aanzien van een vraag over informatieplicht merkt de wethouder op dat het college steeds alles 
aan de raad meedeelt. Hij verwijst daarvoor ook naar de eerdergenoemde presentatie. Het college 
heeft over meer geínformeerd, dan moest. Ook toen het niet goed ging, is de raad geïnformeerd. Heel 
veel dingen uit de aanbevelingen worden al gedaan.  
 
Advies: ter debat 
 
8. Verordening Langdurigheidstoeslag Ridderkerk 2012 en de Verordening Maatschappelijke 
Participatie Ridderkerk 2012 
Wethouder Dokter geeft aan dat het technische aanpassingen betreffen die nodig zijn als gevolg van 
de aanname van een aantal amendementen. 
 
Advies: ter vaststelling. 
 
9. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 
Wethouder Dokter laat weten dat er na het verschijnen van de laatste raadsinformatiebrieven geen 
ontwikkelingen zijn waarover mededelingen zijn te doen. 
 
10. Mededelingen college 
Van de zijde van het college zijn er geen mededelingen. 
 
11. Verantwoording door raadsleden in algemeen bestuur Nieuw Reijerwaard 
De raadsleden Onderdelinden en Smit zijn lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling Nieuw Reijerwaard. Mevrouw Van Nes is plaatsvervangend lid. Ter discussie staat in welke 
commissie zij verantwoording kunnen afleggen voor hun optreden in het algemeen bestuur. Na enige 
discussie wordt in meerderheid besloten dat dit in de commissie Samen wonen zal zijn. Mocht de heer 
Onderdelinden daarvoor naar de commissievergadering Samen wonen willen gaan, dan kan hij dit 
vooraf meedelen aan de griffie. Bezien wordt dan of met het opstellen van de commissieagenda’s ook 
hiermee rekening kan worden gehouden. 
 
12. Rondvraag leden 
De stukken vermeld onder de categorie ‘Ter kennisneming’, worden voor kennisgeving aangenomen. 
Motie 2011-59 inzake stapelen van bezuinigingen is daarmee afgedaan. 
 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.30 uur 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 oktober 2012,  
de griffier,          de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 30 augustus 2012 

 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 15-12-11 PGB Als bekend is welke vrijheid de wetgever 
de gemeenten laat, communiceert het 
college hierover met de raad. 
 

Dokter geen 
streefdatum 
mogelijk 

2. 24-05-12 SV Bolnes Komt er geld op tafel en/of SenW of 
anderen trekken de 
faillissementsaanvraag in, dan wordt dit 
de raad meegedeeld. 
 

Dokter Als dit zich 
voordoet. 

3. 24-05-12 Studiereis politie 
naar Kent 
 

Als verslag is ontvangen, wordt dit naar 
de raad gestuurd. 

Attema Na ontvangst 
verslag 
 

4. 30-8-12 Quick Scan CJG 
Tevredenheid 
 

Resultaten worden de raad meegedeeld. Dokter  

5. 30-8-12 Beleidsplan politie Schriftelijk wordt mededeling gedaan 
over de subgemeentelijke 
veiligheidsrapportage. 
 

Attema  

 
 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

1. 12-04-12 Rapport 
Tevredenheid 
Wwb-klanten 2011 
 

Agenderen voor een volgende 
vergadering (gespreksnotitie) 

F. Fräser  

2. 12-04-12 Bijtincidenten De raad ontvangt jaarlijks een 
raadsinformatiebrief met een overzicht 
van de bijtincidenten van het voorgaande 
jaar. 

Attema  

 


