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Verslag van de openbare vergadering van de 
commissie Samen leven, gehouden op donderdag 
25 augustus 2011 
 
Aanwezig:  
Mevrouw A. Ripmeester (voorzitter) en mevrouw M.Verhaar (verslaglegging) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd  
Van de zijde van het college: wethouder H. Dokter; van ambtelijke zijde: de heer J. Steeman, 
mevrouw M. Wezemer en mevrouw Y. van den Berg.  
 
1. Opening en vaststellen agenda  
De agenda is vastgesteld. 
 
2. Vaststellen verslagen vergadering commissie Samen leven van 9 juni 2011 en van de 
gecombineerde vergadering Samen wonen en Samen leven van 16 juni 2011 
 
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 
Toezegging 1. Beweegvisie. Met de informatie uit de overgelegde Startnotitie Ridderkerk Sport- en 
beweeggemeente beschouwt de commissie deze toezegging als te zijn afgedaan.  
 
Toezegging 4.Wmo-conferentie. De raad heeft het verslag en de gegeven presentaties ontvangen. Is 
afgedaan. 
 
Toezegging 5. Doorstroming uitkeringsgerechtigden. De raad heeft de gevraagde informatie 
ontvangen. Mevrouw De Deugd geeft aan dat zij de vraag die gesteld is niet beantwoord vindt. Het 
antwoord is gericht op de toekomst. Wethouder Dokter geeft aan dat het in het verleden niet is gegaan 
zoals wij wilden. Het college heeft ernaar gestreefd antwoord te geven op alle vragen. Wethouder 
Dokter zal de raad blijven informeren en met de commissie in gesprek blijven gaan over de gewenste 
informatie. De toezegging als gedaan, wordt daarmee als afgedaan beschouwd.  
 
Toezegging 6. RKC-rapport Jeugdwerkloosheid. De gevraagde informatie is verstrekt. Is afgedaan.  
 
Toezegging 8. Jeugdwerkloosheid.De gevraagde cijfers worden opgenomen in de beleidsnotitie 
Jongeren van oktober 2011.  
 
Naar aanleiding van de gegeven informatie t.a.v. toezegging 5 vraagt de heer Onderdelinden hoe het 
staat met de BAR-samenwerking. Naar hem bekend is, heeft de raad van Albrandswaard moties 
aangenomen waarin wordt opgeroepen te onderzoeken of verdergaande samenwerking mogelijk is. 
Wethouder Dokter laat weten dat deze moties hem niet bekend zijn. Op 14 september a.s. is er een 
bijeenkomst voor de drie gemeentebesturen waarin ieder op de hoogte wordt gesteld over de stand 
van zaken van de samenwerking. De heer Van der Spoel merkt op dat het vaker gebeurt dat de raad 
niet op de hoogte wordt gesteld. Hij benadrukt het belang dit wel te doen. De commissie verzoekt de 
griffier om de moties bij Albrandswaard op te vragen en ter kennis te brengen van de raad. Tevens 
verzoekt de commissie het college en de griffier om alle relevante informatie met betrekking tot de 
BAR-samenwerking direct ter kennis te brengen van de raadsleden. 
 
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Er hebben zich geen insprekers gemeld.  
 
4. Beleidsplan integrale Schuldhulpverlening 
 
De voorzitter vraagt of de streefcijfers genoemd op blz. 10, onder het kopje 4.21, ook worden 
opgenomen in de begroting of dat het blijft bij vermelding in het beleidsplan? Wethouder Dokter geeft 
aan dat de cijfers worden meegenomen in de begroting.  
 
Op een vraag van de heer Louter laat de wethouder weten dat de opmerkingen van het sociaal 
platform zijn verwerkt.  
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De heer Louter wijst op de 2de alinea op bladzijde 3 waarin staat dat gemeenten de regierol krijgen om 
de integrale hulp tot stand te brengen. Dit was toch al zo in de oude situatie? De wethouder bevestigt 
dit, maar geeft aan dat er meer wordt samengewerkt met andere partners (Woonvisie e.a.) vooral om 
snelle stijging en stapeling van schulden te voorkomen. Die samenwerking bestaat o.a. uit het meer 
uitwisselen van informatie.  
 
Het beleidsplan is het uitgangspunt van de drie gemeenten voor de komende aanbesteding.  
 
De wethouder bevestigt de vraag van de heer Onderdelinden of de functie van gemeentelijk regisseur 
nieuw is. De functie wordt gecreëerd uit de bestaande middelen en mensen. 
 
Op pagina 10 onder het kopje 4.2 staan 5 bolletjes. De heer Onderdelinden vindt dat de bolletjes 2 en 
5 elkaar tegenspreken. Mevrouw Wezemer licht deze punten toe. Bij het eerste bolletje gaat het om 
klanten, die problematische schulden hebben en daarom in een traject schuldhulpverlening zitten. Zij 
kunnen de schulden in een periode van drie jaar aflossen, via het schuldhulpverleningstraject. Bij het 
vijfde bolletje gaat het om klanten die bijvoorbeeld in het Lokaal Zorgnetwerk (LZN) ter sprake zijn 
gekomen, omdat er in de thuissituatie iets aan de hand is. Er hoeft geen sprake te zijn van een 
problematische schuld, maar het kan gaan om iemand die wel moeite heeft om zijn rekeningen te 
betalen. Bijvoorbeeld omdat de financiële situatie is veranderd en er ook andere problemen in het 
gezin spelen.  
 
Op een vraag van de heer Onderdelinden laat mevrouw Wezemer weten dat het beschikbare budget 
voor 2012 € 215.000,- groot is. Op dit budget is al een bezuiniging van € 47.000,- toegepast. Het 
budget is toereikend voor de uitvoering van het beleidsplan, ook rekening houdend met de daarin 
gesignaleerde trends.  
 
In de eerder vastgestelde startnotitie staat vermeld dat in Ridderkerk per jaar € 215.900,- voor 
schuldhulpverlening beschikbaar is. De heer Neuschwander wil weten of dat voldoende is, ook met 
het oog de bezuinigingen. De wethouder geeft aan dat de raad het college heeft aangegeven dat het 
met dit bedrag moet worden gedaan. Ten aanzien van het gestelde onder 5.3 laat de wethouder 
weten dat geen bijdrage van de klant wordt gevraagd.  
 
Op de vraag hoe diverse partners omgaan met privacygegevens, laat de wethouder weten dat over de 
informatie-uitwisseling met de partners via een convenant afspraken zijn gemaakt. Over de inzet van 
budgetbeheer (blz. 8 onder 3.2) laat de wethouder weten dat hiervoor een gang naar de rechter nodig 
is.  
 
Mevrouw De Deugd (D66/GroenLinks) kan niet achterhalen over welke aantallen het nu gaat. De 
wethouder verwijst hiervoor naar de vertrouwelijke bijlage die bij de griffie ter inzage ligt. De 
wethouder laat weten dat er, los van wat er over voorlichting in het beleidsplan staat, al veel gebeurt 
aan voorlichting, bijvoorbeeld de week van het geld op de scholen en het vrouwengeldcafé. De 
activiteiten zullen worden uitgebreid. Deze vallen niet binnen het budget. 
 
De heer Van der Spoel (VVD) maakt uit de stukken op dat ook voor samenwerking binnen BAR-
verband is gekozen om voordelen te behalen bij de aanbesteding. Hij wil weten of ook naar grotere 
verbanden is gekeken om nog meer voordeel te behalen. De wethouder geeft aan dat eerst het 
Albrandswaard-Ridderkerk-verband in beeld is geweest, maar de keus daarna al snel op het BAR-
verband is gevallen. Naar andere verbanden is verder niet gekeken. 
  
Op vragen van mevrouw Van Houwelingen laat de wethouder weten dat naar zijn mening de 
schuldhulpverlening in de gemeente al toegankelijk is. Over een mogelijkheid tot anonieme feedback 
geeft de wethouder aan dat er bij elke nieuwe aanbesteding een klant tevredenheidsonderzoek moet 
komen. Het aantal vrijwilligers dat nodig is voor de ondersteuning van cliënten is de wethouder niet 
bekend. Er wordt bij elk project geprobeerd vrijwilligers te krijgen. De verbetering van de 
bereikbaarheid van de bewindvoerder (communicatie met cliënt) is een landelijke problematiek. Op de 
vraag van mevrouw Van Houwelingen of personen vanuit de gemeente begeleid kunnen worden als 
zij naar de rechtbank gaan, laat de wethouder weten dat de gemeente niet altijd in die fase is 
betrokken. Individuele gevallen wil de wethouder niet in de commissie bespreken. In dergelijke 
gevallen kunnen de commissieleden zich rechtstreeks tot de wethouder wenden.  
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Op een vraag van de heer Alderliesten laat de wethouder weten dat de genoemde evaluaties onder 
4.4. niet naar de raad komen. Van de herijking na twee jaar wordt de raad wel op de hoogte gesteld.  
 
Advies: ter debat (30 min)  
 
5. Herziening Wmo-verordening  
 
Op een vraag van de heer Onderdelinden laat wethouder Dokter weten dat voorliggende wijziging van 
de verordening nodig is, om de door de raad vastgestelde bezuinigingen met ingang van 2012 te 
halen. Eind 2011 zal een nieuw ontwerp- Wmo-beleidsplan 2012-2014 aan de raad worden 
voorgelegd met een nieuwe verordening. Het is de bedoeling dat die nieuwe verordening in gaat op  
1 januari 2013. De voorbereiding van voorliggende ontwerp-verordening heeft de nodige 
voorbereiding gevraagd, ook omdat het gehele participatietraject doorlopen moest worden. 
 
De heer Onderdelinden vraagt hoe zich pagina 1 van het raadsvoorstel (met betrekking tot het primaat 
van Verhuizen) verhoudt ten opzichte van pagina 9, artikel 5? Hierop zal een schriftelijke reactie 
volgen. 
 
Op de vraag waarom ten aanzien van de financiële tegemoetkoming (artikel 1.1.) geen 
vermogenstoets wordt toegepast, antwoordt de wethouder dat dit krachtens landelijke regelgeving niet 
mag. 
 
Advies: ter vaststelling naar de raad 
 
6. Startnotitie Ridderkerk Sport- en beweeggemeente  
 
De wethouder geeft aan dat er ten aanzien van sport en bewegen al veel is gedaan en de informatie 
hierover is samen gebracht in deze startnotitie. 
 
Naar de mening van de commissie is er geen sprake van een startnotitie maar van een overzicht met 
informatie. Er blijkt niet dat er een vast te stellen beleidsstuk aan de raad zal worden voorgelegd. 
Gevraagd wordt in de toekomst op te letten met welke status informatie aan de raad wordt verstrekt. 
 
Het advies van de commissie aan de raad is om de startnotitie voor kennisgeving aan te nemen en 
deze in de raad niet verder te behandelen. 
 
Op een vraag van de heer Louter laat wethouder weten dat door alle betrokkenen besloten is de 
Avondwandelvierdaagse niet alsnog in september te houden. Het sneller donker worden, geeft risico’s 
die men niet wil nemen. In 2012 zal het evenement georganiseerd worden in juni. 
 
7. Nota evenementenbeleid (verzoek raadslid W.P. Onderdelinden) 
 
In een overgelegde gespreksnotitie heeft de heer Onderdelinden een aantal vragen geformuleerd. 
Wethouder Dokter neemt de vragen door, geeft antwoord zover mogelijk en zal daar waar uitvoeriger 
beantwoording nodig is, nog schriftelijk reageren. 
 
Vraag 1: wordt hetgeen cursief is beschreven bij 1 (inleiding 2009, “evenementen verlevendigen 
Ridderkerk en zijn van belang voor de lokale economie en de werkgelegenheid. De kansen en 
mogelijkheden voor evenementen in Ridderkerk kunnen beter worden benut. Evenementen dragen bij 
aan het versterken van de sociale samenhang en de eigen identiteit van Ridderkerk”) nog door het 
college onderschreven?  
De wethouder licht toe dat geen sprake is van nieuw beleid. De nota is op een aantal punten alleen 
aangepast.  
 
Vraag 2: 1.2 (pagina 1): betekent dit dat in de ogen van het college wijkbudgetten gedeeltelijk kunnen 
worden aangewend voor het (nieuwe) evenementenbeleid?  
De wethouder bevestigt dit. Dit is dus niet nieuw.  
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Vraag 3: 1.3 (pagina 1) betekent dit dat volgens het college (nieuwe) participatiegelden beschikbaar 
zijn voor het (nieuwe) evenementenbeleid?  
De wethouder ontkent dat, er zijn geen nieuwe participatiegelden beschikbaar. 
 
Vraag 4: Gesproken wordt over o.a. “sober, nieuw, faciliteren en verstrekken van subsidies”. Hoeveel 
geld is daar totaal nu voor beschikbaar?  
De wethouder laat weten dat er geen nieuwe budgetten beschikbaar zijn. Na de bezuinigingen was er 
voor dit jaar € 45.000,- voor initiatiefsubsidies beschikbaar, daarvan is inmiddels al een groot deel 
gebruikt, bijvoorbeeld voor de wielerronde. De kosten voor dranghekken worden niet in rekening 
gebracht van de evenementenorganisatie. 
 
Vraag 5: Gaat de gemeente al dan niet in samenwerking met Sport en Welzijn actief op zoek naar 
meedenkende -meefinancierende partners om evenementen mogelijk te maken (schaatsbaan en 
Koningspleinfestijn als “klassieke” voorbeelden)?  
De wethouder merkt op dat het twee verschillende zaken betreft, het evenementenbeleid en het 
krediet vastgesteld door de raad. Het enige dat is gewijzigd is het krediet, er is geen geld meer. Deze 
beslissing is genomen op grond van financiële motieven. Het heeft niks te maken met het 
evenementenbeleid. Stel dat er morgen een schaatsbaan komt, dan past dit nog steeds in het 
evenementenbeleid. De wethouder geeft aan dat in 2010 een bedrag van € 30.000,- beschikbaar was 
voor de schaatsbaan. De organisaties hebben er toen vanaf gezien vanwege de economische situatie. 
Het jaar daarop heeft de raad geen bedrag meer opgenomen in de begroting. Wij moeten ons 
afvragen of het organiseren van evenementen een kerntaak is van de gemeente? Of gaan wij 
proberen om alle organisaties bij elkaar te krijgen? De wethouder geeft aan dat hij en zijn ambtenaren 
er mee bezig zijn om meedenkende en meefinancierende organisaties te vinden. Gesprekken vinden 
al plaats. 
 
Vraag 6: Is volgens het college het evenementenbeleid nog onderdeel van de kerntakendiscussie?  
De wethouder laat weten dat de uitvoering van het evenementenbeleid volgens het college geen 
kerntaak van de gemeente is.  
 
De heer Onderdelinden vraagt zich af waarom deze nota ter kennisname is gebracht en niet ter 
vaststelling naar de raad is gegaan. De wethouder geeft aan dat het college gebleven is binnen de 
door de raad vastgestelde kaders. Op het eerder vastgestelde beleid is alleen hier en daar een kleine 
aanpassing gemaakt, bijvoorbeeld bij het aanmelden. De wethouder zal nog kijken of hij aanvullend 
op een aantal vragen schriftelijk zal reageren. 
 
De heer Van der Spoel (VVD) vraagt of het juist is dat er voor de zondagen minder vergunningen zijn 
afgegeven. Als voorbeeld noemt hij een vlooienmarkt die laatst geen doorgang vond. De wethouder 
antwoordt dat er ook op dit punt geen sprake is van ander beleid. Genoemde vlooienmarkt betrof een  
commerciële aanbieder die zijn voorbereidende activiteiten wilde uitvoeren vóór zondag 13:00 uur 
terwijl uit de nota evenementenbeleid blijkt dat er vóór 13:00 uur geen activiteiten mogen 
plaatsvinden. Hij is daarop gewezen en heeft toen afgezien van het organiseren van de vlooienmarkt. 
 
Op verzoek van mevrouw Duman zal de wethouder nagaan hoeveel evenementen er vanaf 2010 op 
zondag zijn gehouden. Mevrouw Duman wil weten of sprake is van een toe- of afname. De wethouder 
wijst er op dat niet elk evenement vergunningplichtig is. Als cijfers per jaar verschillen zegt dit nog 
niets over de reden daarvan. Na aandringen zegt de wethouder toe te zullen kijken of op eenvoudige 
wijze is te achterhalen wat het aantal vergunningaanvragen voor zondagse evenementen was in 2010 
en dit jaar en dit te zullen meedelen. 
 
8. Rondvraag leden 
 
De heer Louter wil graag weten hoe het met de ontwikkeling staat van de Korfbalvereniging? 
Wethouder Dokter geeft hem als antwoord dat er binnenkort weer verder wordt gesproken met 
belanghebbenden. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering tegen 22.00 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 september 2011, 
De griffier,                 de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 25 augustus 2011 

 
Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1.  2-12-10 Notitie Participatie Mogelijkheden van e-participatie worden 
in 2011 onderzocht. 

Vroeginde
weij 
 

Vóór 1 jan 
2012 

2. 10-03-11 Evaluatie  
Spreidingsplan 
door AZRR 
 

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

Attema  2011/2012 

3.  09-06-11 BAR-
samenwerking 
 

Nagegaan wordt welke schriftelijke 
reactie het college van Barendrecht heeft 
doen uitgaan over de Metropoolregio. 
 

Attema  
 

4. 16-09-11 Jeugdwerkloos- 
heid 

De commissie zal op de hoogte worden 
gesteld van de cijfers die nu bekend zijn. 
 

Dokter  In 
Beleidsnotitie 
jongeren okt 
2011 

5 25-08-11 Evenementen- 
beleid 

De wethouder gaat na of hij op sommige 
vragen van de heer Onderdelinden 
schriftelijk nader zal informeren. 
 

Dokter  

6. 25-08-11 Evenementen- 
Beleid 

Het aantal vergunningaanvragen voor 
zondagse evenementen in 2010 en 2011 
wordt nagegaan en meegedeeld. 
 

Dokter  

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

1. 12-05-11 Indicatiestelling en 
werkwijze De 
Wijzerplaats 

Werkbezoek op 12 september a.s. om 
20.00 uur. Vragen e.d. doorgeven aan 
mw. Fräser. 
 

Mw. 
Fräser 
 
 

 
 
 

2. 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 

 
 
 

 
 
 


