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Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen leven en Samen wonen, 
gehouden op donderdag 18 juni 2015 in het gemeentehuis 
 
Aanwezig:  
Mevrouw C. van Vliet (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier). 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Aanwezige burgerleden: mevrouw Van der Schoor en de heren Westbroek, Van Wolde en Visser. 
Van de zijde van het college: burgemeester A. Attema en de wethouders T. Keuzenkamp, M. 
Japenga, V. Smit en H. Dokter. 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Geen aanmeldingen. 
 
3. 1

e
 Tussenrapportage 2015 Ridderkerk 

De commissieleden hebben geen vragen. De behandelwijze wordt bepaald bij het agendapunt 
Jaarrekening. 
 
4. Kadernota begroting 2016 Ridderkerk 
In haar toelichting geeft wethouder Keuzenkamp aan dat het niet mogelijk was om bij elke nieuw 
verwachte ontwikkeling ook bedragen te noemen. Helaas was het daarom nodig pm-posten op te 
voeren. Deze keus lijkt het college een betere, dan de keus om de ontwikkelingen maar niet te 
noemen. Is die duidelijkheid er ook nog niet bij het opstellen van de ontwerpbegroting, dan zullen ook 
daarin geen bedragen kunnen worden genoemd. 
 
Naar aanleiding van het antwoord op vraag 17 van de VVD laat de burgemeester weten dat het niet 
de bedoeling is de APV in haar geheel te wijzigen. Dit zal slechts het geval zijn wanneer als gevolg 
van de nieuwe Omgevingswet, zoveel gewijzigd moet worden dat het logisch is de hele APV te 
bezien. 
 
Wethouder Keuzenkamp laat weten dat het weestakenbudget (€ 2,20 per inwoner) nog niet wordt 
uitgegeven, maar achter de hand wordt gehouden voor een aantal voorstellen, zoals een 
duurzaamheidscoördinator en de  landschapstafel (zie blz. 12). Wethouder Smit geeft aan dat de 
gelden die de Stadsregio uitgaf aan groen, nu ook in dit budget zitten. 
 
Op vragen laat wethouder Dokter weten dat niet alleen de GRNR inzet op de positie van Nieuw 
Reijerwaard, maar ook de gemeente zelf. Zo heeft het college voor elkaar gekregen dat NR ook op de 
agenda staat van de Metropoolregio. Daarvoor is echter wel energie en geld nodig. 
 
Wethouder Japenga laat weten dat voor Plein Oost een schets is gemaakt. De kosten voor realisatie 
bedragen incidenteel € 70.000. Het plan wordt samen met omwonenden en winkeliers besproken. Het 
bedrag is kaderstellend. In de tekst staat een omissie volgens de wethouder. Het reguliere wijkoverleg 
is er al en werkt prima. 
 
Wethouder Dokter laat weten dat het op blz. 13 genoemde bedrag van € 62.500,- een extra bedrag is.  
 
Ten aanzien van de monitoring op maatschappelijk resultaat (blz. 11) laat wethouder Keuzenkamp 
weten dat in de commissiebijeenkomsten Samen leven periodiek verslag gedaan wordt van de 
resultaten. Mevrouw Ripmeester acht het van belang dat ook maatschappelijke organisaties de 
monitors kunnen beoordelen. 
 
Ten aanzien van de Vennootschapsbelasting vindt wethouder Keuzenkamp het een lastige met welke 
kostenpost rekening moet worden gehouden. Er zijn nog heel veel onduidelijkheden. Wat als we nu 
uitgaan van 4 ton en het blijken er later maar 2 te zijn? Gelet op de risico’s heeft het college nu het 
voorstel van 2 ton gedaan. In de Algemene uitkering wordt rekening gehouden met prijsstijgingen. Als 
de PM-posten ook in de begroting zijn opgenomen, dan zal bij realisatie nog dekking gevonden 
moeten worden. 
 
 
Advies: ter debat 
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5. Toelichting accountant op zijn Accountantsverslag van de controle van de Jaarstukken 2014 
Aan de hand van uitgereikte sheets geeft de accountant een toelichting op de controle van de 
jaarrekening 2014. Het jaar 2014 was het eerste jaar waarvoor ook de rekening van de GRBAR is 
gecontroleerd. De Managementletter over de interimcontrole bij de BAR-organisatie is eerder ter 
kennis gebracht van de raad.  
 
De controle voor 2014 was anders, niet alleen vanwege de BAR-organisatie, maar ook vanwege 
aangescherpte regelgeving. Zo moeten de jaarstukken preciezer geformuleerd worden en worden 
forse eisen gesteld aan de documentatie. Zo moeten posten beter onderbouwd en gedocumenteerd 
worden. Dat betekent dat de BAR-organisatie veel werk moet verzetten. 
 
Volgens de accountant zijn de financiële processen in de BAR-organisatie goed op orde. En dat is 
best knap als drie organisaties in één organisatie worden ondergebracht. Waar wel aandacht voor 
nodig is, is de laag daarboven. Dat is in de organisatie al punt van gesprek geweest en zijn al 
verbeterslagen gemaakt.  
 
De accountant wijst op de vele nieuwe regelgeving die op de gemeenten afkomt. Zo zullen in 2017 de 
begrotingsregels in het BBV fors wijzigen. De accountant wijst er op dat de nieuwe regelgeving rond 
de vennootschapsbelasting veel van de organisatie zal vragen. 
 
Vorig jaar was de accountant kritisch over de grondexploitaties. Deze zijn volgens hem nu verbeterd. 
Op de risico’s voor de exploitatie van Nieuw Reijerwaard bestaat een scherper beeld. In de 
jaarrekening van de GR Nieuw Reijerwaard is hier meer informatie over opgenomen. Er blijft sprake 
van een hoog risicoprofiel, maar nog een hoop ‘knoppen’ om aan te draaien als het misgaat. 
 
De accountant geeft aan dat Ridderkerk een sterke en gezonde financiële positie heeft. O.a. de 
schuldenpositie in vergelijking met andere gemeenten van gelijke omvang, is echt gunstig. 
 
 
Naar aanleiding van vragen uit de commissie merkt de accountant het volgende op. 
 
In het BBV is voorgeschreven dat als een grondexploitatie tekorten laat zien dat dan een voorziening 
moet worden getroffen. Dit is o.a. gebeurd voor de exploitatie Centrumplan. Op het moment dat een 
grondexploitatie sluitend, nul of positief is, dan is pas een voorziening nodig als het risicoprofiel in 
relatie tot de onzekerheden en de mogelijkheden tot sturing aangeven dat sprake is van een hoge 
mate van risico. Bij Nieuw Reijerwaard is dat niet aan de orde. Het risicoprofiel van Nieuw Reijerwaard 
is ten opzichte van 2013 niet gewijzigd. Het was in 2013 echter niet goed in beeld gebracht.  
 
Omtrent de decentralisaties geeft de accountant aan dat over de verantwoording nog veel verschillen 
bestaan tussen de diverse belangengroepen. Zorgaanbieders en VNG verschillen nog van mening. Hij 
verwacht voor 2015 en 2016 een soort versoepeld regime. Het jaar 2015 zal mogelijk teleurstellende 
resultaten laten zien, maar daar kan de raad echter niets aan doen. Het is belangrijk als gemeente 
inzicht hebben of afgesproken prestaties inderdaad geleverd zijn. Zeker ook met het oog op nieuw af 
te sluiten contracten. 
 
In veel gemeenten bestaat er een groot verschil tussen het saldo van de begroting en het saldo van 
de rekening. Ook het rijk vindt dit een probleem. Het verbeteren van ramingen en planningen is nodig, 
maar wel lastig. Bij scherper ramen neemt het risicoprofiel echter wel toe. De raad zal dat dan wel 
moeten accepteren. Het nieuwe BBV voor 2017 zal ook eisen dat balansen voor het volgend jaar 
geraamd moeten worden. 
 
Dat bij de start van de controle e.e.a. nog niet goed liep, had te maken met de samenvoeging van de 
drie organisaties in de BAR-organisatie en de hoge lat die is neergelegd in nieuwe regelgeving. Toen 
dat is geconstateerd zijn analyses en onderbouwingen verbeterd. De accountant is tevreden met hoe 
het in de organisatie is opgepakt. 
 
De risico’s rondde vennootschapsbelasting kwantificeren blijft lastig, want er is nog veel onzeker. Het 
rijk heeft wel al 100 miljoen ingeboekt als inkomsten. Het bijhouden van de benodigde administratie 
zal de gemeenten veel gaan kosten. 
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6. Bevraging college over Accountantsverslag van de controle van de Jaarstukken 2014 
Wethouder Keuzenkamp geeft aan dat daar waar mogelijk al met verbeteracties is begonnen. Het 
college zal daarvan melding maken in de monitor actiepunten die de raad na de zomer zal ontvangen. 
 
Het advies van de accountant om een meer inhoudelijke waarde aan de jaarrekening te geven, is een 
punt dat de wethouder wil betrekken bij de nieuwe opzet van de begroting en daaruit volgend van de 
overige penc-instrumenten. Op de vraag of de moeizame controle ook geleid heeft tot extra kosten, 
laat de gemeentesecretaris weten nog geen factuur hiervoor van de accountant te hebben gezien. 
 
Advies: ter vaststelling 
 
7. Jaarrekening 2014 Ridderkerk 
Op vragen laat wethouder Smit weten dat er in 2014 minder betaald geparkeerd is. Dat zou kunnen 
zijn vanwege het gedaald consumentenvertrouwen. Het is te voorbarig nu al uit te gaan van een 
structureel effect. Volgens de wethouder moeten de ontwikkelingen gevolgd worden. 
 
Wethouder Keuzenkamp laat weten dat de kwaliteit van de beantwoording van de vragen van de 
fracties niet anders is geweest dan anders. Of de veelheid en daarmee de kosten daarvan anders 
geweest zouden zijn als de raad meer op detailniveau had kunnen ‘inzoomen’ is voor de wethouder 
nog maar de vraag. Vraag daarbij is ook tot welk detailniveau en met welk doel. Zij vindt dat dit een 
discussie is in het kader van de verdere discussie over de begrotingsopzet. 
 
N.a.v. vraag 005 van de VVD laat wethouder Keuzenkamp weten dat het risico t.a.v. de 3 
decentralisaties niet dubbel zijn afgedekt. Dit risico is niet meegenomen bij de berekening van het 
weerstandsvermogen. T.a.v. vraag 006 merkt zij op dat de gekozen 10% een in Nederland veel 
gebruikt plafond is. Gelet op het inzicht in de risico’s lijkt het college dit een zinvol percentage. 
 
Wethouder Dokter zegt toe dat nog gereageerd zal worden op de vragen 48 en 52 van de PvdA. Wie 
verantwoordelijk is voor de cliënt bij het leerlingenvervoer is volgens wethouder Keuzenkamp 
verschillend per pilot en de fase waarin deze zich bevindt. Namens de gemeenten is vanuit de 
Veiligheidsregio overleg gevoerd met de Dierenbescherming over de vergoeding kosten opvang. Elke 
gemeente zelf betaalt een bedrag aan de Dierenbescherming hiervoor. 
 
Advies: ter debat 
 
8. 1

e
 Tussenrapportage GR BAR-organisatie met zienswijze begrotingswijzigingen 

Op een vraag laat de heer Klaucke weten dat veel wordt ingehuurd, maar ook weer niet. Op dit punt 
wordt een bewuste keus gemaakt. Er wordt meer ingehuurd omdat de GRBAR een enorme 
taakstelling heeft tot bezuiniging. De flexibele schil moet daarom groot zijn. Als een personeelslid 
vertrekt wordt goed gekeken of iemand wordt aangenomen in algemene dienst. Gelet op de financiële 
doelstelling moeten er ook middelen zijn om op te sturen. De inhuur van personeel wordt zo zuiver 
mogelijk gedaan.  
 
Het tijdschrijven wordt voortgezet, maar op een heel eenvoudige wijze. Voor sommigen kan dat 
betekenen slechts eenmaal per jaar. Het is, aldus de heer Klaucke, beslist niet zo dat de GRBR een 
zelfstandige identiteit wordt. Gewerkt wordt voor drie zelfstandige gemeenten die hun eigen keuzes 
maken. Dat is ook het bestaansrecht van de GRBAR. Dit wordt steeds benadrukt ook binnen de 
organisatie. De onafhankelijkheid van de controlfunctie is volgens de heer Klaucke voldoende 
gewaarborgd. Als voorbeeld wijst hij naar het advies van de gemeentecontroller over de programma-
indeling van de nieuwe begroting. Over het al dan niet benutten van investeringskredieten wordt 
melding gedaan in de Tussenrapportages van de GRBAR. 
 
Advies: ter debat 
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9. Zienswijze ontwerpbegroting 2016 Koepelschap 
Wethouder Smit geeft aan dat de begroting beleidsarm is. 
 
Op blz. 9 van de ontwerpbegroting geven de lasten van de bestuursproducten een aanzienlijke stijging 
te zien. Wat daarvan de oorzaak is, zal nog worden meegedeeld. Op blz. 22 staat een tabel met een 
correctiefactor van 86. Waar dat op is gebaseerd, wordt nog meegedeeld. 
 
In de paragraaf risico’s wordt het risico genoemd dat een deelnemer uitstapt. De wethouder geeft aan 
dat het bestaan van het Koepelschap ter discussie staat. Een discussie die gestart is door de 
gemeente Rotterdam.  Het Koepelschap verevent de financiële bedragen tussen de natuur- en 
recreatieschappen. Het is niet zo dat het schap straks opgaat in de Landschapstafel. De diverse 
vormen van financiering staan ter discussie. 
 
Advies: ter vaststelling 
 
10. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 
Er zijn geen mededelingen. 
 
11. Mededelingen college 
Er zijn geen mededelingen. 
 
12. Rondvraag leden 
De heer Rottier doet als lid van de adviescommissie Vervoersautoriteit verslag van de laatstgehouden 
vergadering. Zo is gesproken over de rol van de commissie. Men zal zich met name richten op 
regionale zaken. En men wil de mogelijkheid hebben dat plaatsvervangend leden worden benoemd en 
dat ook insprekers het woord kunnen voeren. In september zal de raad gevraagd worden een 
zienswijze te geven op de railconcessie voor Rotterdam. Mevrouw Ripmeester en de heer Rottier 
zullen zich met de griffie hierin verdiepen. 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering rond 22.45 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 oktober 2015  
de griffier,     de voorzitter, 

 
 
 
 
 
 

 
LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 

Gedaan in commissievergadering 18 juni 2015 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 18-6-2015 Jaarrekening 
2014 

Er wordt nog gereageerd op de vragen 
48 en 52 van de PvdA uit de 
vragenronde. 
 

Dokter  

2. 18-6-2015 Ontwerpbegro- 
ting Koepelschap 

Wat de oorzaak is van de lastenstijging 
bestuursproducten (blz. 9) wordt 
meegedeeld. 
 

Smit Afgedaan 
mail 26 juni 

3. 18-6-2015 Ontwerpbegro- 
ting Koepelschap 
 

Waar de correctiefactor 86 (blz. 22) op is 
gebaseerd, wordt nog meegedeeld. 

Smit Afgedaan 
Mail 26 juni 

 


