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Verslag van de openbare vergadering van  
de Commissie Samen leven, gehouden op  
dinsdag 1 oktober 2009 in het Gemeentehuis 
 
Aanwezig:  
Mevrouw. A. Ripmeester (voorzitter tot punt 6); de heer W. Onderdelinden (voorzitter vanaf punt 6) en 
de heer M. Slingerland (commissiegriffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd 
Van de zijde van het college: wethouder mevrouw H. van den Berg  
 
Tevens aanwezig: mevrouw I. Jager (agendapunt 5); de heer M.P. van der Hoek, voorzitter van de 
Rekenkamercommissie Ridderkerk (agendapunt 2) 
 
1. Opening 
Mevrouw Ripmeester heet iedereen welkom en opent de vergadering.  
 
2. Rapport van de Rekenkamercommissie Ridderkerk “Wmo-quickscan” 
De heer Van der Hoek geeft een korte toelichting op het rapport. Hij wijst op de afbakening van het 
onderzoek. De rekenkamercommissie heeft onderzocht of het Wmo-beleidsplan voldoet aan de 
wettelijke eisen en in welke mate de raad aanknopingspunten heeft om te sturen op de resultaten. 
Daarnaast is een vergelijking gemaakt met de prestatiegegevens van andere gemeenten. Als 
verbeterpunt voor de sturing heeft de rekenkamercommissie aanbevolen beleidsinformatie te 
verzamelen en deze herkenbaar en in samenhang te presenteren. 
 
In het rapport is aangegeven in welke mate het beleidsplan nog niet voldoet aan de eisen van de wet. 
Een nulmeting is een ijkpunt, waarmee na afloop van een termijn zichtbaar gemaakt kan worden wat 
het resultaat is. De nulmeting kan ook nu nog worden uitgevoerd. 
Het onderzoek is uitgevoerd in 2008. De uitkomsten van het rapport zijn nog steeds relevant, omdat 
het Wmo-beleidsplan tussentijds niet is gewijzigd. De raad bepaalt zelf hoe hij wil sturen. De sturings-
mogelijkheden zijn groter als de beleidskeuzen in het beleidsplan bij elkaar staan en niet zijn verspreid 
over verschillende uitwerkingen. De verordening en actieplannen dienen dan uit het beleidsplan voort 
te vloeien. Een overzichtelijke weergave van de budgetten geeft beter zicht in de beschikbare 
middelen. 
Het onderzoek is specifiek uitgevoerd voor Ridderkerk. Bij de vergelijking van de prestatiegegevens 
met andere gemeenten heeft de rekenkamercommissie alleen geconstateerd wanneer er een 
afwijking van het landelijk gemiddelde was. De duiding van deze cijfers is aan de raad. 
Er is tijdens het onderzoek geen contact geweest met cliëntenorganisaties of adviesraden, omdat het 
onderzoek zich beperkt heeft tot een documentenonderzoek van het Wmo-beleidsplan en de 
database van prestatiegegevens.  
 
Nadat de voorzitter de heer Van der Hoek heeft bedankt, krijgen de commissieleden gelegenheid 
vragen over het rapport te stellen aan wethouder Van den Berg. 
 
Naar aanleiding van vragen van de commissieleden merkt mevrouw Van den Berg op dat het college 
alle aanbevelingen kan overnemen, omdat naar de mening van het college het rapport gedateerd is 
en de aanbevelingen al uitgevoerd worden of zijn. In 2010 zal een tussenstand worden opgemaakt 
van het Wmo-beleid waarin de stand van zaken helder zal worden beschreven. Desgevraagd spreekt 
zij uit dat zij teleurgesteld is dat er geen ambtelijk wederhoor heeft plaatsgevonden, onjuistheden in 
het rapport hadden dan voorkomen kunnen worden. 
 
Advies: TER VASTSTELLING naar de raad 
 
3. Spreekrecht 
Naar aanleiding van het agendapunt Evaluatie en nieuwe verordening Wmo wordt ingesproken door 
Mevrouw A. Ouwens, voorzitter gehandicaptenraad en de heer H. van der Jagt, voorzitter Wmo-
adviesraad (zie bijlagen). 
 
Naar aanleiding van de inspreekbijdrage van mevrouw Ouwens zal via de griffie aan de raadsleden de 
aangehaalde jurisprudentie worden meegedeeld. Mevrouw Ouwens geeft een nadere toelichting over 
de controle op het cumulatieplafond door Centraal Administratie Kantoor en de gemeente. De 
verantwoordelijkheden zijn nog onduidelijk. Onder bepaalde voorwaarden zou de gehandicaptenraad 
kunnen instemmen met een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. 
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Naar aanleiding van de inspreekbijdrage van de heer Van der Jagt wordt vastgesteld, dat de Wmo-
adviesraad niet betrokken is geweest bij het onderzoek van de rekenkamercommissie.  
De Wmo-adviesraad pleit voor besparingen door het verbeteren van de administratieve processen. 
 
4. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 1 september 2009 
Het verslag is nog niet beschikbaar, maar zal vóór de raadsvergadering van 15 oktober 2009 in 
concept aan de raadsleden worden toegezonden. Vaststelling zal plaatsvinden in de vergadering van 
12 november 2009. 
 
5. Evaluatie en nieuwe verordening Wmo 
De discussie wordt gevoerd aan de hand van de 6 onderwerpen genoemd in het raadsvoorstel. 
 
1) Primaat van verhuizing 
Mevrouw Van den Berg geeft aan dat het primaat van verhuizen wordt losgelaten en omgezet naar 
het toekennen van woonvoorzieningen. In de praktijk is dit als noodconstructie al toegepast bij de 
toekenning van een ‘verhuisvergoeding’ die ingezet kon worden voor het aanleggen van een traplift. 
Daarmee zal meer maatwerk worden geleverd. Dit geeft verschillen in de uitvoering, omdat er een 
individuele afweging wordt gemaakt.  
Vooralsnog is niet gekozen om een vermogensafhankelijke bijdrage te vragen. Er is overleg met 
Woonvisie over integrale afspraken rondom het aanpassen van woningen. 
 
2) Respijtzorg 
De respijtzorg wordt geregeld door de thuiszorg. Dit is meegenomen in de aanbesteding. Dit maakt 
echter geen deel uit van deze verordening. De indicatie voor respijtzorg is maatwerk en is aanvullend 
t.o.v. de algemene voorzieningen, waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken. 
 
3) Financiële tegemoetkoming vervoer 
Uit verschillende systemen is het Rotterdamse model als beste keuze naar voren gekomen. Bij 
gewijzigde (onvoorzienbare) omstandigheden is afwijking van de 6-jaarlijkse termijn mogelijk. 
 
4) Indexatie sportvoorziening 
Het maximumbedrag voor een sportvoorziening bevat zowel de aanschaf als de (medisch 
noodzakelijke) aanpassingen. Dit is onder de geldende verordening ook het geval. 
 
5) Persoonsgebonden budget (PGB) 
De wethouder deelt mee dat de tarieven van de thuiszorginstellingen omhoog gaan omdat vanaf 2010 
werkgeverslasten betaald moeten worden. Punt van discussie is of men met een verlaagde PGB (van 
75%) de hoeveelheid huishoudelijke hulp kan krijgen welke men nodig heeft. Het gaat dan om cliënten 
die geen gebruik maken van de zorg in natura van een door de gemeente geselecteerde 
thuiszorgaanbieder, maar een PGB ontvangen om zelf zorg in te kopen. Wethouder Van den Berg 
verwacht dat na de nieuwe aanbesteding sowieso een groter aantal zorgaanbieders geselecteerd zal 
worden. Was men eerst genoodzaakt een PGB te nemen om zorg van een bepaalde zorgaanbieder te 
krijgen, dan is de kans groter dat deze zorgaanbieder nu geselecteerd is en men zorg in natura kan 
afnemen. 
 
Mevrouw van den Berg ziet geen grote efficiencywinst in het verbeteren van administratieve 
processen.  
De aanbesteding van de huishoudelijke hulp is een proces dat losstaat van de keuzen die in de 
verordening worden gemaakt. 
Met de nieuwe verordening wordt een urenindicatie ingevoerd in plaats van een indicatie in klasse. 
 
6) Eigen bijdrage 
Het rijtje met criteria voor de eigen bijdrage genoemd in het raadsvoorstel kan gezien worden als 
keuzemogelijkheid voor de raad, waarbij ook voor àlle criteria gekozen kan worden. De voorgestelde 
criteria zijn de voortzetting van bestaand beleid. Nieuw in de verordening is een eigen bijdrage voor de 
aanschaf van een scootmobiel. 
Naar aanleiding van de inspreekbijdrage van mevrouw Ouwens zal mevrouw Van den Berg nader 
onderzoek uitvoeren naar de uitvoering en bewaking van het cumulatieplafond van de eigen bijdrage. 
Hierover zal zij niet voor de raadsvergadering kunnen rapporteren, maar komt hier op terug in de 
commissie. 
De cijfers over de maximumplafonds voor de verschillende inkomensniveaus worden nagestuurd. 



 3 

 
7) Overige vragen 
De voorgestelde wijzigingen worden budgetneutraal uitgevoerd. Dit betekent dat tegenover extra 
voorzieningen aan de andere kant besparingen staan. Het totale Wmo-budget verandert daarom niet. 
Er is een aparte reserve voor de Wmo, waar een klein bedrag inzit, dat wordt gebruikt voor incidentele 
projecten. 
 
Advies: VOOR DEBAT naar de raad 
 
6. Toelichting door de heer T. Theelen op de voorgenomen fusie Stichting Dynamiek en 
Stichting Ridderkerk Sport 
 
Aan de hand van een hand-out geeft de heer Theelen een toelichting op de stand van zaken rondom 
de voorgenomen fusie tussen Stichting Dynamiek en Stichting Ridderkerk Sport. De hand-out is als 
bijlage bij het verslag gevoegd. 
 
Op vragen uit de commissie heeft de heer Theelen de volgende informatie gegeven. De 
ondernemingsraden worden bij alle ontwikkelingen betrokken. Er is nog geen profielschets voor de 
nieuwe directeur. De Beleidsgestuurde contractfinanciering start vanaf 2011, maar de nieuwe 
organisatie zal al in 2010 volgens de nieuwe wijze gaan rapporteren. Binnen een jaar weet de heer 
Theelen of de frictiekosten lager zullen uitvallen dan begroot. Indien gewenst is de nieuwe organisatie 
bereid gevraagd en ongevraagd advies te geven aan zowel college als raad.  
 
7. De gemeente en bijtende honden 
De heer Van Houcke heeft een gespreksnotitie voorgelegd. Voor de vergadering heeft het college een 
schriftelijke reactie gegeven, waarin op een aantal actiepunten is ingegaan. Onder andere zal in het 
Gemeentejournaal aandacht worden besteed aan wat burgers kunnen doen als ze zijn gebeten. Er 
vindt overleg met de politie plaats over de afhandeling van deze meldingen.  
De heer Van Houcke is blij met de reactie van het college. Zijn zorg betreft het wegschuiven van de 
aangiften. 
 
De wethouder zegt desgevraagd toe, dat de raad over een jaar expliciet wordt geïnformeerd over de 
uitvoering van de actiepunten. 
 
8. Ontwikkelingen jeugdgezondheidszorg 
De wethouder geeft aan dat de verdeling van de jeugdzorg over twee organisaties aangepakt gaat 
worden door het vormen van één organisatie. Nadere invulling vindt later plaats.  
 
9. Verordening Wet inburgering 2009 
Het college zal schriftelijk reageren op de volgende onderdelen: 
Er zijn twijfels over de effectiviteit van het huidige aanbodsysteem dat met de verordening wordt 
voortgezet.  
Onduidelijk is of het aanbod van de gemeente een verplichting is of een vrijblijvend aanbod. 
Daarnaast zijn er vragen over sancties wanneer het inburgeringsexamen niet wordt gehaald.  
 
Als suggestie wordt aan het college meegegeven om de eigen bijdrage, na behalen van een 
voldoende resultaat voor de inburgeringstoets, terug te storten. Het college neemt dit mee. 
 
Advies: TER DEBAT naar de raad (afhankelijk van de schriftelijke reactie). 
 
10. Uitvoering motienr. 2006-17, inzake subsidies 
De commissie vraagt om bij het overzicht bij de 3e programmamonitor, zoals in de brief is 
aangegeven, ook een overzicht op te nemen van het totale bedrag aan subsidies. 
Zowel de vastgestelde bedragen over 2008 als de voorlopig toegekende bedragen van 2009. 
De wethouder zegt dit toe. 
 
Advies: TER DEBAT naar de raad 
 
11. Uitbreiding aula Farel college 
De aangeboden informatie is voor de commissie te weinig om de spoedeisendheid van de aanvraag 
te beoordelen. Daarnaast geven de prognoses geen duidelijke indicatie waarom permanente 
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bebouwing nodig zou zijn. De heer Den Ouden stelt dat de extra groei van 60 leerlingen binnen de 
huidige bebouwing opgevangen zou moeten kunnen worden.  
Het college zal een nadere toelichting sturen, waarin op deze punten zal worden ingegaan. 
 
Advies: TER DEBAT naar de raad (afhankelijk van de schriftelijke reactie). 
 
12. Rondvraag 
De commissiegriffier meldt dat bij verzoeken voor agendapunten voortaan gebruik zal worden 
gemaakt van het format voor een bespreeknotitie zoals dat ook bij agendapunt 7 is gebeurd. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 november 2009, 
De griffier,                 de voorzitter, 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 1 oktober 2009 

 
Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 22-05-08 BAR-
samenwerking 

Over de businesscase ict-omgeving volgt 
nadere schriftelijke informatie 
 

Hermans  

2. 19-06-08 
 
 
 
08-04-09 

Begroting VRR De raad ontvangt eind 2008 de concrete 
vertaling van de invoering van 
Community Safety. 
 
Wordt onderdeel van dit jaar door VRR 
op te stellen Beleidslijn “Veiligheid 
voorop” 
 

Hermans  

3. 13-11-08 
14-5-09 

Postbehandeling Periodiek zal de commissie weer een 
overzicht ontvangen van de 
postafdoening.  
 

Hermans Vóór zomer 
2009 

4. 14-5-09 
 
 
 
 
18-6-09 
 
 

Fusie Dynamiek De wethouder bespreekt met de 
klankbordgroep op welke momenten de 
raad als geheel moet worden 
geïnformeerd. 
 
Dynamiek en SRS willen in de commissie 
een toelichting geven 

Blesgraaf  
 
 
 
 
1 okt. 09 

5. 14-05-09 Brief 7 mei 09 over 
BAR-
samenwerking 
 

Meegedeeld wordt wat met zin over 
externe adviseurs is bedoeld (blz. 1). 
 

Hermans  

6. 14-05-09 Veiligheid Voorop Als beleidslijn bekend is gaat deze naar 
de commissie en wordt hierover 
gesproken (in aanwezigheid districtschef 
brandweer) 
 

Hermans 
griffier 

Na zomer 09 

7. 18-06-09 Brede School Wethouder reageert schriftelijk op tekst in 
evaluatie Slikkerveer dat 3 van de 5 
kernpartners eigen core business op 
orde hebben. 
 

Blesgraaf  

8. 18-06-09 Rekening en 
onderwijs 

Onderbouwing volgt over € 70.000 uit 
voorstel Fingelverordening en uitleg volgt 
over duur 14 jaren om inzicht te krijgen in 
afrekening verzelfstandiging openbaar 
onderwijs. 

Blesgraaf  
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

9 18-06-09 Beweegvisie Eind 2009 krijgt de raad inzicht in 
resultaat aanpak/uitvoering beweegvisie. 
Er zal dan ook een datum voor een 
evaluatie worden genoemd 
 

Blesgraaf Eind 2009 

10. 01-09-09 Nota 
Evenementen- 
Beleid 

Wethouder Blesgraaf bespreekt in het 
college wat gedaan wordt met de 
opmerkingen vanuit de commissie 

Blesgraaf  

11. 01-10-09 Verordening Wmo Wethouder Van den Berg onderzoekt de 
uitvoering en bewaking van het 
cumulatieplafond van de eigen bijdrage 
door CAK en de ambtelijke organisaties. 

Van den 
Berg 

 

 
 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

1. 15-01-09 Oefening 
Waterproef 

Wordt geagendeerd nadat landelijke 
conclusies over oefening bekend zijn. 
 

Hermans  

2. 15-01-09 
14-05-09 

Indicatiestelling en 
werkwijze De 
Wijzerplaats 

Terugkoppeling n.a.v. raadsbesluit t.a.v. 
motie huisbezoek en indicatiestelling 
(2008-211) 
 

Vrz, griffier 
overleggen 
over vorm. 

Kan op elk 
gewenst 
moment 

3. 14-05-09 Nieuwe organisatie 
Jeugdgezondheid 
zorg 
 

Discussie over diverse scenario’s. V.d. Berg Mogelijk cie 
september/ 
November 

4. 18-06-09 “Veiligheid en zorg 
voorop” 

Mogelijk onderwerp voor commissie na 
zomervakantie. Districtchef brandweer 
wil graag toelichten. Reilen en zeilen 
vrijwilligers kan ook aan de orde komen. 

Vrz en 
griffier 

 

5. 01-09-09 Agendering Onderwerpen Bijtende honden en 
uitvoering motie verantwoording 
milieubeleid 

Vrz en 
griffier 

Commissie 1 
oktober a.s. 
 

6. 01-09-09 DIALOOG 2009 Een conceptbrief wordt opgesteld en 
voor een reactie voorgelegd aan de 
fractievoorzitters 

Griffier z.s.m. 

 
 

GEMAAKTE AFSPRAKEN TER HERINNERING 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 6-10-05 Rijtijden 
ambulances 

Na ontvangst worden de rapportages 
t.k.n. naar de commissieleden gestuurd. 

Hermans continu 

2. 19-06-08 Ontwerpbegroting 
2009 

T.a.v. kostendekkendheid rioolrechten 
wordt vermeld dat deze hoger is dan 
100% en wordt motivering aangegeven. 
 

Hermans  

3. 19-06-08 2e PM Bij de “Trends en knelpunten” in de 
diverse penc-instrumenten zal zichtbaar 
worden gemaakt welke afwijkend zijn van 
degene die vermeld stonden in de 
begroting. 
 

Hermans  
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

4. 08-04-09 Nota Verbonden 
partijen 

De griffie plaatst ontvangen 
ontwerpbegrotingen (en wijzigingen) 
gem. regelingen op de gemeentelijke 
website 
 

griffier direct 

5. 01-10-09 De gemeente en 
bijtende honden 

Het college informeert de raad over een 
jaar over de uitvoering van de 
actiepunten in de brief 

college oktober 2010 

6. 01-10-09 Overzicht 
Subsidies 

Bij de 3e PM ontvangt raad de een 
overzicht het totale bedrag aan subsidies 
naast de specifieke uitwerking van de top 
10 van subsidieontvangers 
 

Blesgraaf december 
2009 

 


