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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven en Samen wonen, gehouden  
op donderdag 14 juni 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, de wethouders H. Dokter, A. den 
Ouden en M. Vroegindeweij. 
Bij agendapunt 2 zijn aanwezig de heer R.A. van Vught en H. de Winter van Deloitte. 
  
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Toelichting accountant op zijn Accountantsverslag van de controle van de 
programmarekening 2011, inclusief gewenste bevraging over de Managementletter 2011 
Aan de hand van uitgereikte sheets geeft de accountant een toelichting op zijn werkzaamheden. 
De accountant geeft aan dat een goedkeurende controleverklaring is afgegeven. Hij is erg tevreden 
over het niveau van de interne controle ten aanzien van de rechtmatigheid dit jaar. Dat niveau is goed. 
Dat is anders geweest. De kwaliteit van de financiële bedrijfsvoering was en is op orde. 
 
In 2011 is, nadat daar veel energie in is gestoken, het inzicht in de grondexploitaties verbeterd. In 
2012 is nog een verdere slag te maken. De accountant verwacht dat de gemeenten in Nederland de 
komende tijd 1 tot 1,5 miljard zullen moeten afboeken op grondexploitaties. Ook voor Ridderkerk is 
grondexploitatie een aandachtspunt. Het risicoprofiel voor Ridderkerk is te overzien. Maar de crisis ten 
aanzien van de grondexploitaties gaat Ridderkerk niet voorbij. De winstverwachting voor ’t Zand is 
inmiddels bijgesteld. Het plan is in hoofdlijnen geactualiseerd. Verlies voor ’t Zand wordt nog niet 
verwacht. De ontwikkelingen rond deze grondexploitatie moeten echter wel goed gemonitord worden 
en zo nodig tijdig worden bijgestuurd. Frequent moet gevolgd worden of de scenario’s en de 
werkelijkheid nog steeds gelijk lopen. Hij verwijst hierbij ook naar de sheet Voorraad Gronden.  
 
Voor wat betreft de verbonden partijen wijst de accountant op de gemeenschappelijke regeling Nieuw 
Reijerwaard. Dit is een verbonden partij en tevens een grondexploitatie. Deze verbonden partij heeft 
een verhoogd risicoprofiel en het is daarom van belang dat de raad daarover steeds geïnformeerd 
wordt. 
 
Ridderkerk heeft een sterke financiële positie. Deze is solide en er is voldoende weerstandscapaciteit. 
  
Ook bij gemeenten wordt inmiddels naar de schuldpositie gekeken. Met 52% eigen vermogen zit 
Ridderkerk boven het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van andere gemeenten heeft Ridderkerk 
weinig schuld (relatief een lage schuldpositie). 
 
De accountant wijst op toekomstige wetgeving (wetsvoorstel HOF). Gemeenten zullen in de toekomst 
naast een sluitende begroting, ook een sluitende begroting op kasbasis moeten hebben. Dit kan 
gevolgen hebben voor de investeringen. Voor 2013 moet rekening worden gehouden met het 
verplichte schatkistbankieren. Gemeenten zullen als gevolg daarvan een lager rentepercentage 
ontvangen. De accountant wijst er ook op dat bepaalde gemeentelijke activiteiten in de toekomst 
ondergebracht moeten worden in een vennootschap. Er zal dan vennootschapsbelasting betaald 
moeten worden. Gevolg zal zijn, dat er een groot aantal verbonden partijen bijkomt. 
 
Naar aanleiding van vragen over de Managementletter, laat de accountant weten dat de interim-
controle vroeg is uitgevoerd. De Managementletter is dan ook vroeg uitgebracht. Daaruit bleek dat een 
aantal interne controlewerkzaamheden nog niet op orde was. Dit heeft geleid tot gesprekken met de 
organisatie en het college. In het laatste halfjaar is alles goed op orde gebracht en zelfs beter dan het 
in 2010 was. 
 
Vanuit de commissie is het de vraag of de accountant kennis heeft kunnen nemen van de Monitor 
actiepunten accountantscontrole. De commissie is met name benieuwd wat de accountant vindt van 
mededelingen van het college dat bepaalde actiepunten zijn afgedaan. De accountant geeft aan dat 
het college een eigen verantwoordelijkheid heeft, of het de adviezen van de accountant overneemt of 
niet. Als de reactie bij een actiepunt is dat het college deze heeft afgedaan, dan zal de accountant bij 
de volgende interim-controle kijken of dit door de feiten wordt gestaafd. Als de raad dit wenst, zou 
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daar bijvoorbeeld in het verslag van bevindingen op kunnen worden teruggekomen. De commissie 
geeft aan dat dit onderwerp nog een keer in de Auditcommissie aan de orde moet komen. 
 
Ten aanzien van het overzicht “Hoe financieel gezond is de gemeente?” wordt gevraagd wat de relatie 
tussen het weerstandvermogen en de grondexploitaties is. De accountant geeft aan dat het 
risicoprofiel van de grondexploitaties wat ongunstiger is geworden. Ridderkerk heeft een 
weerstandsvermogen van 2,7 miljoen. Het risico ten aanzien van Nieuw Reijerwaard is meegenomen 
in de indicatie grondexploitatie. Het is niet zo, dat dit dan nog een keer wordt meegenomen in de 
indicatie weerstandsvermogen. In het licht van de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van 
grondexploitaties steekt Ridderkerk er niet ongunstig tegen af. Wel is het vereist de werkelijke 
ontwikkelingen ten opzichte van de geschatte ontwikkelingen nauwgezet te volgen. Uit de hoogte van 
de weerstandscapaciteit blijkt dat Ridderkerk voorzichtig is. De accountant is echter ook benieuwd 
naar het risicoprofiel van Nieuw Reijerwaard. Aan de hand daarvan kan de raad een uitspraak doen 
wat voor die verbonden partij aan weerstandscapaciteit achter de hand gehouden moet worden.  
 
In de sheet “Controle jaarrekening 2011 (20)” noemt de accountant als aandachtspunt dat de interne 
controle rechtmatigheid naar een hoger niveau gebracht zou moeten worden. Ter toelichting geeft hij 
aan dat de controle op dit moment vooral gericht is op het aspect rechtmatigheid. Aandacht zou 
besteed moeten worden aan de doorontwikkeling naar een kwaliteitsbewakingssysteem voor de 
gehele bedrijfsvoering. Gevolg zal zijn dat ook een oordeel gegeven zal kunnen worden over een 
aspect als doelmatigheid. 
 
Ten aanzien van het toezicht door de provincie, merkt de accountant op dat Ridderkerk bij de 
provincie niet op het verkeerde lijstje staat. De positie is solide. Ridderkerk heeft bewezen de 
sluitendheid van de begroting steeds op orde te hebben. Over de eerder door de provincie gestuurde 
brief, merkt de accountant op dat de provincie een hekel heeft aan algemeen geformuleerde 
taakstellingen. Deze brief richt zich met name op de gewenste tijdigheid van het concreet aangeven 
cq benoemen van de taakstelling. 
 
3. Bevraging college over Accountantsverslag van de controle van de programmarekening 
2011, incl. monitor actiepunten accountantscontrole en Managementletter 2011 
Op de vraag of het college met bepaalde opmerkingen uit het accountantsverslag niet kan “leven”, 
antwoordt wethouder Vroegindeweij ontkennend. 
 
De wethouder geeft aan dat opmerkingen van de accountant binnen de organisatie meteen worden 
opgepakt en dat deze ook geleid hebben tot aanpak van de structuur. 
 
Op verzoek van de heer Van der Duijn Schouten zal de wethouder vóór de raadsvergadering meer 
informatie verstrekken over het actiepunt na nr. 14, over de doorberekening rekening-courant SDV.  
 
Ten aanzien van actiepunt 2.Grondexploitaties, laat de wethouder weten dat de grondexploitaties in 
de jaarrekening 2011 zijn geactualiseerd.  
 
4. Spreekrecht  
Er hebben zich geen sprekers gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. 
 
5. Kadernota 2013 
In zijn toelichting geeft wethouder Vroegindeweij aan dat in de Kadernota is opgenomen wat nu 
bekend is, als we kijken naar het jaar 2013. Er is nog een groot aantal onzekerheden. Hij wijst daarbij 
op de gevolgen van het Lente-akkoord, de komende verkiezingen en de gevolgen die dit al zal hebben 
voor de Algemene uitkering. Bij de opstelling van de Kadernota is als uitgangspunt genomen dat de 
Algemene uitkering gelijk blijft, maar de inflatie niet wordt gecompenseerd. We weten niet of dit zo zal 
zijn. Waarschijnlijk is die duidelijkheid over 2013 er pas in december dit jaar. Verwacht mag in ieder 
geval niet worden, dat de Algemene uitkering omhoog gaat. 
 
De heer Onderdelinden verwijst naar zijn mailwisseling van hedenmiddag. Gelet op de nieuwe 
beantwoording van CDA-vraag nummer 20, is er naar zijn mening nu € 3.270.000,- gevonden. 
Wenselijk is, dat er over het vertrekpunt voor de discussie over de Kadernota duidelijkheid bestaat. 
 
Wethouder Vroegindeweij merkt op dat de 3,27 mln. niet nu gevonden is. Dit bedrag hadden we al. De 
dekkingsreserve is minder aangesproken, dan we verwacht hadden. Het vertrekpunt dat we 3 mln. 
overhouden tot 2015 klopt. De raad moet echter ook kijken naar de ontwikkelingen na 2015. De 
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wethouder is niet zo ‘enthousiast’ over de vondst van 3 mln. omdat we dit bedrag al hadden. Een 
goede reservepositie betekent volgens de wethouder nog niet, dat de begroting structureel in orde kan 
zijn. Dit laatste is wel vereist. De dekkingsreserve is ingesteld om de tekorten aan te vullen tot de 
begroting structureel op orde zou zijn. Opzet was dat daarmee bezuinigingen stap bij stap konden 
worden ingevoerd. Als de begroting structureel op orde is en er zit nog geld in de dekkingsreserve, 
dan zal dit resterende bedrag ten goede komen van de algemene reserve.  
 
De heer Onderdelinden merkt op dat een inflatie van 1,1 mln. wordt ingeboekt, maar dat op de blz. 13  
en 14 staat dat op onderdelen de inflatie niet wordt begroot. De wethouder geeft aan dat een 
prijsstijging is ingeboekt die gesteld is op 1,1 mln. Voor dit moment wordt hiervoor geen compensatie 
verwacht. Bij de behandeling van de begroting kan deze inboeking onderwerp van gesprek zijn. 
 
De heer Onderdelinden geeft aan dat de CDA-fractie nu anders staat ten opzichte van de Lijst 
bezuinigingsmogelijkheden. De wethouder geeft aan dat het standpunt van het college staat vermeld 
in de voorliggende Kadernota. Gelden uit de reserves vormen eenmalig geld. De begroting moet 
echter structureel op orde zijn. In 2016 is er al een structureel tekort van bijna 2,2 mln. Afspraak was 
dat we er in stappen voor zouden zorgen dat de begroting in 2016 sluitend zou zijn. 
 
6. Programmarekening 2011 
Op een vraag van de heer Neuschwander laat wethouder Den Ouden weten dat op nog niet alle 
plekken in de gemeente is te merken, dat een lager onderhoudsniveau voor de buitenruimte is 
vastgesteld. De uitstraling van die plekken zal de komende tijd minder worden. 
 
Op een vraag van de heer Japenga laat wethouder Vroegindeweij weten dat in het complex  
Centrumplan, zoals vermeld op blz. 197, de 0-variant Kuyperschool is meegenomen. 
 
Over een te vormen reserve Toeristische overstapplaats Deltapoort, merkt wethouder Den Ouden op 
dat destijds, bij het vaststellen van de grondexploitatie Veren Ambacht, de raad heeft besloten dat het 
bedrag vanuit de grondexploitatie gereserveerd zou worden voor groene compensatie. Dat was nog 
voordat de Gebiedsvisie Deltapoort was opgesteld. Besluit de raad deze reserve nu toch niet te 
vormen, dan voldoet de raad niet aan de eigen eerder met onszelf gemaakte afspraak. 
 
Omtrent de verkoop gronden Cornelisland (blz. 172) laat wethouder Vroegindeweij weten dat met de 
actieve verkoop is gewacht tot het uitgifteprotocol was vastgesteld.  
 
7. 1e Programmamonitor 2012  
Naar aanleiding van vragen van de heer Boertje, laat wethouder Den Ouden weten dat de buurtbus 
naar de mening van het college een sociale functie heeft. In Stadsregionaal verband is het uniek dat in 
een verstedelijkt gebied als het onze vrijwilligers als chauffeur kunnen worden ingezet. Ook om dat te 
kunnen blijven uitdragen, is het gewenst de buurtbus in stand te houden. De wethouder laat weten dat 
ook de Stadsregio vanaf het begin een jaarlijkse subsidie heeft verstrekt van € 15.000,-. De wethouder 
hoopt op een nog hogere bijdrage van de Stadsregio. 
 
Als voorzitter van de werkgroep KAS, merkt de heer Onderdelinden op dat de besluiten opgesomd in 
het overzicht op blz. 29 al zijn genomen. Deze dienen alleen technisch nog te worden verwerkt. Er is 
daarom geen aanleiding deze onderwerpen inhoudelijk in de raadsvergadering te gaan bespreken. Zie 
daarvoor ook het antwoord op CDA-vraag nummer 30. 
 
Advies van de commissie is om de Jaarrekening, de 1e Programmamonitor en de Kadernota voor 
debat te behandelen in de raad. 
 
8. Rondvraag 
Er is behoefte aan dat de vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke 
regeling Nieuw Reijerwaard, de raadsleden op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de 
regeling. Besloten wordt dat dit onderwerp eens per 2 of 3 maanden geagendeerd zal worden voor de 
commissievergadering. De griffier zal een voorstel doen of dit, vanwege de inhoud en de bemensing 
van de commissies, zal zijn voor de commissie Samen wonen, of voor Samen leven. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering tegen 22.00 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 augustus 2012,  
de griffier,               de voorzitter, 


