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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 7 april 2011 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
De heer W. Onderdelinden (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: wethouder M. Vroegindeweij. 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De heer Onderdelinden is voorzitter omdat mevrouw Ripmeester en de heer Smit bij de commissie 
Samen wonen aanwezig wilden zijn. Na de opening wordt de agenda vastgesteld. 
  
2. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 10 maart 2011 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 

- Toezegging 1. Beweegvisie. Wethouder Vroegindeweij kan voor dit moment meedelen dat 
gebleken is dat het aanbod voor alle leeftijden voldoende is. Een knelpunt is er t.a.v. de 
mensen die werken. Het aanbod voor 65+ ers en voor mensen met een beperking is nog niet 
optimaal. 

- Toezegging 2. CJG. Bij raadsinformatiebrief van 16 maart jl. is meer informatie over het lokale 
CJG verstrekt. De planning is om op 16 mei a.s. een bezoek aan het CJG te brengen. Dit deel 
van de toezegging is afgedaan. 

- Toezegging 5. Regionaal Strategische Agenda. Uitleg over de Beneluxcorridor is geven in de 
brief van benw d.d. 16 maart jl. inzake Rotterdam Vooruit. Toezegging is afgedaan. 

- Toezegging 6. Overzicht inbraken. Is via de griffie verzonden. Toezegging is afgedaan.  
 
Ten aanzien van de lijst van actiepunten zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 

- Actiepunt 2. Bezoek districtsbureau politie. Bezoek is afgelegd. Actiepunt is afgedaan. 
Actiepunt 3. Ontwikkelingen politie. Zijn aan de orde geweest bij het bezoek aan het bureau. 
Actiepunt is afgedaan. 

- Actiepunt 4. Bezoek brandweerkazerne. Bezoek is op 17 mei a.s. 
 
Toegevoegd wordt: 

- Actiepunt Bijtende honden. In maart 2012 wordt dit onderwerp opnieuw geagendeerd. 
Aantallen meldingen, aangiften e.d. worden dan meegedeeld. 

 
3. Spreekrecht 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
  
4. Nota Reserves en voorzieningen 2011 
Na een korte inleiding door de wethouder laat de heer Van Abeelen weten dat de PvdA-fractie meer 
tijd nodig heeft om te kunnen overzien wat de consequenties zijn van het opheffen van de reserves en 
voorzieningen zoals vermeld in bijlage D. De voorzitter geeft aan dit verzoek aan het eind aan de orde 
te zullen stellen. 
 
N.a.v. het gestelde op blz. 12 wordt gevraagd hoe dekking wordt gevonden als de reserve renteclaim 
wordt opgeheven. De wethouder geeft aan dat de bespaarde rente, zijnde € 915.000,-, uit de reserve 
met renteclaim nu eerst naar de reserve met renteclaim zelf gaat en er daarna uit wordt genomen en 
aan de exploitatie wordt toegerekend. In het voorstel wordt de reserve met renteclaim opgeheven en 
het saldo in de vrije reserve opgenomen. Van de bespaarde rente in totaal wordt gelijk een bedrag 
van € 915.000,- toegerekend aan de exploitatie. De dekking is daarmee geregeld.  
 
De wethouder geeft aan dat met het voorstel niets in de vermogenspositie van de gemeente 
verandert. Ook is het niet zo dat ten opzichte van de huidige situatie extra gelden aan de exploitatie 
worden toegerekend.  
 
Ten aanzien van het minimum van de vrije reserve is de wethouder van mening dat het een 
voorwaarde is dat dit zo hoog moet zijn dat de risico’s die we lopen (jaarlijkse risicoanalyse) gedekt 
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kunnen worden. In Ridderkerk is dat rond de 4,5 mln. Daarnaast moet de vrije reserve minimaal zo 
groot zijn dat deze aan bespaarde rente minimaal € 915.000,- oplevert ten behoeve van de exploitatie. 
Daarvoor is minimaal 14,7 mln. nodig (de hoogte van de op te heffen reserve met renteclaim). Het 
college stelt daarom voor het minimum van de vrije reserve te bepalen op afgerond 15 mln. 
 
Het bedrag van € 915.000,- is voor de komende jaren verzekerd, omdat in het verleden het bedrag 
van 14,7 mln. is weggezet voor een rente van 6,22%. De wethouder zegt toe te zullen nagaan voor 
welke periode dit nog geldt. De wethouder zal ook informatie verstrekken over ondermeer de 
rentekosten van ons vreemd vermogen en de renteopbrengsten van het eigen vermogen. 
 
Het Strategisch Investeringsbudget (SIB) is een afgezonderd bedrag waarover de raad kan 
beschikken. De vrije reserve is ook een reserve waar de raad over kan beschikken. Het college stelt 
daarom voor het SIB als geoormerkt onderdeel van de vrije reserve op te heffen. Als de raad gelden 
wil reserveren voor een specifiek doel, dan kan dat, maar zal het doel nauwkeurig moeten worden 
omschreven en o.a. bepaald moeten worden of en hoe deze reserve wordt “gevuld”. De raad kan 
echter ook bepalen het minimum van de vrije reserve op een hoger bedrag dan 15 mln. te bepalen, 
zodat er voor een omschreven doel nog gelden in de vrije reserve zitten. Als de raad het 
minimumbedrag hoger stelt dan 15 mln. zou de wethouder daar gelukkig mee zijn.  
 
Voor de vraag wanneer welke reserves en voorzieningen worden opgeheven, als daartoe wordt 
besloten, verwijst de wethouder naar blz. 32. Met een 1) geldt dat deze bij het vaststellen van de nota 
worden opgeheven. Met een 2) gebeurt dit bij het vaststellen van de rekening 2010. 
 
Van de huidige bestemmingsreserves van ongeveer 35 mln. wordt een aantal opgeheven en de saldi 
daarvan, ongeveer 3,5 mln., wordt overgeheveld naar de vrije reserve. De wethouder zegt toe dat de 
tabel op blz.15 in de nota ook zal worden gepresenteerd met inbegrip van de voorstellen uit de nota. 
  
Het opheffen van een aantal reserves heeft nadelige gevolgen voor de exploitatie. Het gaat daarbij om 
in totaal € 37.000,- aan toename van jaarlijkse lasten. Dit neemt het college mee bij het opstellen van 
de begroting 2012. Dit is vermeld in het raadsvoorstel. 
 
Gevraagd wordt wat de gevolgen zouden zijn van het opheffen van de reserve voor mantelzorg. De 
wethouder geeft aan dat als voor mantelzorg meer nodig was dan in de begroting was opgenomen uit 
deze reserve gelden onttrokken konden worden. Dat is nimmer gedaan. Ook was het bedoeld voor 
eventuele eenmalige projecten en pilots die passen binnen het convenant van de VNG en Mezzo (blz. 
24). Er zijn echter geen plannen voor. Eigenlijk weten we op dit moment niet wat met deze reserve te 
doen. Dat is de reden waarom wordt voorgesteld de gelden over te brengen naar de vrije reserve en 
de reserve eenmalige uitgaven Mantelzorg op te heffen. 
 
De heer Onderdelinden geeft aan dat er de laatste jaren “happerig” gelden uit de vrije reserve zijn 
gehaald. Hij bepleit dat projecten uit de lopende exploitatie betaald worden. De wethouder merkt op 
dat dit hem uit het hart gegrepen is. Hij wijst er wel op dat het steeds beslissingen van de raad zijn 
geweest. 
 
Afrondend wordt besproken of het wenselijk is de besluitvorming een maand uit te stellen. Fracties 
hebben dan meer tijd om zich in de materie te verdiepen. Met name de PvdA wil uitstel en de 
ChristenUnie en het CDA ondersteunen dit. Na enige discussie wordt besloten de raad te adviseren 
het voorstel wel op 20 april te behandelen. Wil de PvdA-fractie vóór 20 april a.s. verdere 
ondersteuning dan is de wethouder bereid deze te geven. 
 
Advies: TER DEBAT naar de raad. 
 
5. Startnotitie kerntakendiscussie 
Op vragen laat wethouder Vroegindeweij weten dat de informatie die diverse organisaties in de vorige 
kerntakendiscussie hebben gegeven ook beschikbaar komt voor de raad. Deze reacties zal het 
college hoe dan ook in de nieuwe discussie betrekken. 
 
Over de taken die de gemeente zelf moet doen (wettelijke taken) zal niet veel te zijn discussiëren. Dat 
geldt wel voor de vraag hoe taken moeten worden uitgevoerd waar de gemeente wel voor moet 
zorgen dat het gebeurt en voor taken die niet gedaan hoeven te worden, maar tot nu toe wel door of 
namens de gemeente worden uitgevoerd. Het college vindt dit echt een politieke discussie.  
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De wethouder wijst er op dat de uitwerking niet bij de kerntakendiscussie hoort. Uitwerking is pas aan 
de orde als de visie is vastgesteld. Fasering bij bijvoorbeeld het afschaffen van een taak is dan ook 
iets dat pas later aan de orde is. 
 
Het proces zou sneller kunnen verlopen als onderlinge gesprekken elkaar sneller zouden opvolgen. 
De wethouder geeft aan dat de politieke discussies de nodige tijd zullen vergen. Een snellere doorloop 
acht hij daarom niet mogelijk. De voorzitter geeft aan dat bij een snellere doorloop het resultaat toch 
geen effect zal kunnen hebben op de ontwerpbegroting 2012 omdat de opstelling daarvan al vroeg 
begint. 
 
Wat geïnventariseerd zal gaan worden zijn de diverse taken/producten. Beantwoord zal daarbij 
worden waarom de gemeente de taak uitvoert. Daar waar andere gemeenten ideeën/ervaringen 
hebben bij een andere wijze van uitvoering van taken, wordt van die kennis gebruik gemaakt. 
 
De wethouder laat weten dat ook gekeken zal worden naar taken in relatie tot de BAR-samenwerking 
en de taken die thans al in BAR-verband worden uitgevoerd.  
 
Aangezien gemeenschappelijke regelingen met ingang van dit jaar van de deelnemende gemeenten 
5% moesten korten, verwacht hij dat deze regelingen hun werkzaamheden al uitvoerig tegen het licht 
hebben gehouden. Of het wenselijk is dat gemeenschappelijke regelingen zelf nog een keer een 
kerntakendiscussie voeren, wil de wethouder op de bestemde plaatsen nog wel een keer aan de orde 
stellen. 
 
Advies: TER DEBAT naar de raad (t.a.v. de participatie) 
 
 
6. Rondvraag 
Geen. 
  
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.00 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 mei 2011,  
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 7 april 2011 

 
Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 18-06-09 
 
 
 
 
23-09-10 
 
 
11-11-10 
 
 
13-01-11 

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 
1e resultaten toegestuurd 
 
Raad ontvangt de 1e resultaten vóór de 
commissievergadering van januari 2011. 
 
Raad ontvangt de 1e resultaten vóór de 
commissievergadering van februari 2011 

Dokter Eind 2009 
 
 
 
 
Voor 11 nov. 
2010 
 
Vóór 13 jan. 
2011 
 
Vóór 7 april 
2011 
 

2. 11-11-10 CJG 
 

De raad krijgt informatie over de 
uitvoering aanpak RAAK. Tevens wordt 
informatie verstrekt over meldingen bij 

Dokter  
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het AMK uit Ridderkerk 
 

3. 11-11-10 Stand van zaken 
dialoog 
Community Safety 
en Praktijktesten 
 

Hierover wordt informatie verstrekt Attema Komt aan de 
orde bij 
bezoek 
kazerne, 17 
mei a.s. 
 

4.  2-12-10 Notitie Participatie Mogelijkheden van e-participatie worden 
in 2011 onderzocht. 

Vroeginde
weij 
 

Vóór 1 jan 
2012 

5. 10-03-11 Evaluatie  
Spreidingsplan 
door AZRR 
 

Als uitkomsten evaluatie bekend zijn, 
worden deze ter kennis van de raad 
gebracht. 

Attema  2011/2012 

6. 10-03-11 Toevoeging info bij 
overzicht 
Prestatie-
informatie 

Suggesties worden intern besproken en 
college komt met voorstel welke info 
voortaan toe te voegen aan overzicht 
 

Vroeginde
weij 

Vóór 
verschijning 
Rekening 
2010 
 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

1. 15-01-09 
14-05-09 
10-02-11 
 
10-03-11 

Indicatiestelling en 
werkwijze De 
Wijzerplaats 

Terugkoppeling n.a.v. raadsbesluit t.a.v. 
motie huisbezoek en indicatiestelling 
(2008-211) 
 
Er wordt voor raadsleden/burgerleden 
een bezoek aan Het Meldpunt 
georganiseerd. 
 

Mw. 
Fräser 
 
 
Mw. 
Fräser 

 
 
 
 
Mogelijkhe- 
den vóór de 
zomer worden 
nagegaan. 
 

2. 10-02-11 Bezoek aan 
brandweerkazerne 

 Griffier 17 mei a.s. 
 

3. 10-03-11 Bijtende honden Het onderwerp wordt weer geagendeerd 
voor maart 2012. Dan wordt informatie 
verstrekt over aantallen meldingen, 
aangiften etc. (zie verslag 10 maart 
2011) 

Griffier/ 
Attema 

Maart 2012 

 
 
 

 
 


