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Verslag van de openbare gecombineerde  
vergadering van de Commissies Samen leven  
en Samen wonen, gehouden op dinsdag  
1 september 2009 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mevrouw. A. Ripmeester (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier). 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd, behalve Ridderkerks Belang. 
Van de zijde van het college: de wethouders mevrouw  
H. van den Berg en de heren T. Blesgraaf en M. den Boef. 
 
Tevens aanwezig: de heer R. Maaskant t.a.v. punt 4 en de heer P. Naeije t.a.v. punt 12 
 
1. Opening 
 
Mevrouw Ripmeester heet iedereen welkom en opent de vergadering. Met een iets andere volgorde 
van de agendapunten wordt de agenda vastgesteld. 
  
2. Spreekrecht  
 
Namens een aantal bewoners van de Kerkweg wordt ingesproken door de heer H. Bouwman over de 
wateroverlast die de bewoners ondervinden (zie bijlage).  
 
3 Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 18 juni 2009 
 
De griffier zal bij mw. E. Wouters navraag doen naar de brochure Brede school die zij nog zou 
toesturen. 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 

- Toezegging 2. Bestek huishoudelijke hulp heeft ter inzage gelegen. De toezegging is 
afgedaan. 

- Toezegging 4. Overzicht postafdoening; is nog niet ontvangen. Toezegging blijft staan. 
Toezegging 6. Prioritering dereguleringsprojecten. Implementatie maatregelen vermindering 
administratieve lastendruk is als stuk bij de agenda gevoegd. Toezegging is afgedaan. 

- Toezegging 10. Budget Verdeelsysteem politie. Raad heeft afschrift brief Regionaal College 
aan minister ontvangen. De toezegging is afgedaan. 

 
Ten aanzien van de lijst van actiepunten zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 

- Actiepunt 3. Brede school: is geagendeerd. Is afgedaan. 
 
4. Wateroverlast Kerkweg 
 
Het onderwerp is geagendeerd op verzoek van dhr. Neuschwander. Hij noemt een aantal 
alternatieven die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de oplossing. Hij wil daarop graag een 
reactie van de wethouder. Zorgen maakt hij zich over de geplaatste noodpomp. Hij vraagt zich af of 
gegarandeerd kan worden dat deze pomp binnen 20 minuten operationeel is. 
 
Wethouder Den Boef geeft aan dat het college zich dit probleem erg aantrekt. Een aantal eenvoudig 
te nemen maatregelen is inmiddels gerealiseerd. Het is echter een ingewikkeld probleem. Even een 
gemaal aanleggen is niet de oplossing. Daarvoor is een samenstel van maatregelen nodig. We mogen 
volgens de wethouder trots zijn op ons rioolstelsel, maar een aantal zwakke punten is nu zichtbaar. 
Als het gemaal aan de Bilderdijklaan klaar is, zal dat voor een deel bijdragen aan de oplossing. Bij de 
bouw van dit gemaal is iets misgegaan met de fundering. Daarna is onenigheid ontstaan over de 
schuldvraag. Het besluit was het resultaat van dit juridisch steekspel af te wachten. Het gaat immers 
wel om gemeenschapsgeld. Nu heeft het college echter besloten op zo kort mogelijke termijn toch 
verder te gaan met de bouw. Binnen een maand hoopt men hiermee te kunnen beginnen. Binnen een 
jaar zal het gemaal dan hopelijk in gebruik kunnen worden genomen.  
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De wethouder wil binnenkort met de werkgroep Kerkweg in overleg treden over alle mogelijke 
oplossingen. Hij wil de werkgroep daarbij ook inzicht geven in alle technische problemen. De 
wethouder geeft toe dat de werkgroep eerder bijeen geroepen had moeten worden.  
 
Ten aanzien van het opnemen van schades is de wethouder van mening dat dit een taak is van 
verzekeraars. Naar aanleiding van een suggestie van de heer Onderdelinden wil de wethouder 
nagaan wat de mogelijkheden zijn voor een gesprek tussen de verzekeringsmaatschappij van de 
gemeente en die van de bewoners. 
 
De heer Maaskant geeft aan dat de persleiding pas in gebruik kan worden genomen als het gemaal 
Bilderdijklaan gereed is. De noodpomp is geplaatst op 20 augustus jl. en daarvoor is het laagste punt 
gekozen. Iedere dag wordt naar de weersverwachting gekeken. Tussen brandweer en wachtdienst 
gladheidsbestrijding zijn contacten om binnen 20 minuten de noodpomp operationeel te hebben. Met 
de werkgroep kan worden besproken of er t.a.v. deze pomp nog verbeteringen zjin aan te brengen en 
wat het ingraven van de pijp zou betekenen. 
 
De heer Lagendijk doet een beroep om er bij het waterschap Hollandse Delta op aan te dringen dat zij 
voorbemalen vóór een heftige bui. Zijn ervaring is dat het nieuwe waterschap dit niet meer wil doen. 
De wethouder laat weten dat hierover ambtelijk is gesproken, maar bestuurlijk dit niet wil. De 
wethouder laat weten dat het waterschap ook wordt uitgenodigd gesprekken met bewoners bij te 
wonen.  
 
Ten aanzien van een structurele oplossing merkt de wethouder op dat de Kerkweg een zorgenkind zal 
blijven omdat het het laagste punt in de gemeente is. De laatste problemen werden veroorzaakt door 
de grote hoeveelheid regen die in korte tijd naar beneden kwam. De verwachting is dat we daar in de 
toekomst vaker mee te maken zullen krijgen. 
Voor het eventueel verbreden van de sloot zal veel overleg nodig zijn met eigenaren. Wellicht zullen er 
ook financiële middelen nodig zijn. De wethouder zal dan naar de raad komen. 
De heer Lagendijk is van mening dat als de sloot voldoet aan de eisen van de Keur van het 
waterschap, de sloot al veel water zou kunnen bergen. De heer Lagendijk vraagt zich af wat na een 
eventuele verbreding de samenstelling van het slib zou zijn. De heer Maaskant laat weten dat hierop 
dan controle zal zijn. 
 
De heer Van Houcke laat weten alle vertrouwen te hebben in de aanwezige deskundigheid. Dat staat 
naar zijn mening niet ter discussie. Het is naar zijn mening geen taak van de commissie om 
oplossingen aan te dragen. Naar zijn mening had het college naar de raad moeten komen toen er 
problemen ontstonden bij de bouw van het gemaal Bilderdijklaan. Het college had de raad kunnen 
voorstellen extra middelen beschikbaar te stellen om met de bouw van start te gaan. Wat hij het 
college ook verwijt, is dat er afspraken met bewoners zijn gemaakt, die niet worden nagekomen, terwijl 
de problemen zich wel steeds herhalen. Bewoners hebben naar zijn mening niet het gevoel gekregen 
dat alles in het werk is gesteld om wateroverlastproblemen te voorkomen. 
De wethouder is van mening dat de heer Van Houcke voor een groot deel gelijk heeft. De wethouder 
erkent dat hij eerder had moeten zeggen dat de bouw van het gemaal Bilderdijklaan van start had 
moeten gaan. Daarnaast had er meer met de werkgroep gecommuniceerd moeten worden. De 
wethouder denkt wel dat ieder te goeder trouw gehandeld heeft. Het gemaal aan de Bilderdijklaan 
wordt een rioolgemaal. Als dit klaar is, zal bij een eventuele overstroming de samenstelling van het 
water anders zijn dan nu. 
 
Van wat de wethouder zich kan herinneren was er vóór 2004 geen sprake van een dergelijke 
wateroverlast. Het aantal hevige buien is naar zijn mening de laatste jaren substantieel groter 
geworden. Omtrent een eventuele aansprakelijkheid van de gemeente wil de wethouder zich niet 
uitlaten. 
 
Wethouder Den Boef merkt op dat er ook bij de bewoners veel technische vragen zijn. Binnen twee 
weken zal overleg worden gehouden met de werkgroep. Daar zal dan ook gesproken worden over 
een daarna te houden bijeenkomst voor alle bewoners. Desgewenst kan er op een moment ook 
verdere technische uitleg worden gegeven aan de commissieleden. De commissie besluit dat de 
wateroverlast Kerkweg voor de komende tijd een vast agendapunt voor de commissie zal zijn. Naar 
aanleiding van dat agendapunt wil de commissie door het college op de hoogte gehouden worden van 
de ontwikkelingen. 
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De voorzitter concludeert dat het college binnen twee weken overleg heeft met de werkgroep en dat 
zo spoedig mogelijk daarna een bewonersavond wordt georganiseerd. Daarnaast verwacht de 
commissie nadere informatie over het aansprakelijkheidsvraagstuk en zal zij het onderwerp de 
komende tijd telkens agenderen. 
 
5. Verordening Klantenparticipatie sociale wetgeving 2009 en de Verordening 
Persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw 2009  
 
Naar aanleiding van diverse vragen uit de commissie laat wethouder Van den Berg het volgende 
weten. De in de BAR-gemeenten voorgelegde verordeningen zijn niet geheel identiek. Zo is het 
onderdeel participatie anders omdat Ridderkerk daarvoor een eigen vorm heeft. De BAR-
samenwerking heeft geen gevolgen voor de wachtlijsten. Gelden worden toegekend aan de 
gemeenten, niet aan de BAR-samenwerking. Wsw’ers vormen een kwetsbare groep. Het pgb wordt 
daarom eerst verstrekt voor een halfjaar. Dan wordt gekeken of het goed gaat. Als de kosten hoger 
zijn dan het toegekende budget, dan ligt het aan de gemaakte afspraken wie voor de meerkosten 
opdraait. Volgens de wethouder ligt er een eerste verantwoordelijkheid bij de werkgever. Zij verwacht 
niet dat de gemeente op deze regelingen geld zal overhouden. Het Cao-loon voor Wsw’ers is hoger 
dan het minimumloon. De wethouder geeft aan dat dit mogelijk problemen geeft. 
 
De notitie arbeidsmarktbeleid is toegezegd voor december dit jaar. Er zal dan ook een voorstel aan de 
raad worden overgelegd hoe de Wsw-uitvoering zal worden georganiseerd. Het voorstel zal niet gaan 
over de uitvoeringskosten. De Wmo-raad is niet gevraagd over de verordeningen te adviseren. 
 
De wethouder kan niet beoordelen of de vergoeding aan de begeleidingsorganisatie van maximaal 
15% van het beschikbare budget evenals de vergoeding van de uitvoeringskosten (15%) erg ruim is. 
In de VNG-modelverordening is eenzelfde percentage opgenomen. Kennelijk is dat de ervaring. De 
wethouder acht dit wel een punt om te blijven volgen.  
 
Advies: TER VASTSTELLING  
 
6. Nota Evenementenbeleid en door de raad vastgestelde kaders 
 
De heer Van der Spoel wil weten wat de definitie is van commercieel en niet-commercieel (blz. 7). De 
wethouder laat weten dat bij een winstoogmerk, ongeacht de mate waarin, er sprake is van 
commercieel.  
 
De heer Japenga heeft kennis genomen van de nota en is tevreden. De heer Den Ouden is niet 
tevreden. Aan zijn eerdere verzoek aan te geven waar de de concrete punten uit de kaderstelling in de 
nota zijn terecht gekomen, heeft het college kennelijk niet kunnen voldoen. Hij is daarom zelf gaan 
vergelijken. Naar zijn mening is op voor zijn fractie drie wezenlijke punten afgeweken: 
In het vastgestelde kader staat onder evenementen op zondag:  “....beginnen niet vóór 13.00 uur en 
eindigen uiterlijk om 21.00 uur”. 
Op pag. 5 van 16 staat echter "evenementen op zondag eindigen uiterlijk om 24.00 uur”. 
Het tweede punt van verschil betreft de materiële ondersteuning.  Bij amendement heeft de raad 
vastgesteld dat, van maandag tot en met zondag, die ondersteuning geboden kan worden. In de 
paragraaf 'facilitaire ondersteuning' op blz. 7 van 16 komt spreker deze beperking niet tegen. 
En als derde punt: Volgens evaluatie evenementenbeleid (vastgesteld kader) wordt ieder jaar 
geëvalueerd en in de nota is terecht gekomen "ca 3 jaar na vaststelling"  
 
Wethouder Blesgraaf geeft aan dat het college zich bewust is van de eerste en tweede genoemde 
afwijking. Wat betreft de evaluatie van 3 jaar was hem dit nog niet opgevallen. Ieder jaar evalueren lijkt 
hem nogal omvangrijk. Elk evenement wordt na afloop geëvalueerd en zo nodig zal de nota dan 
worden aangepast. De heer Den Ouden vindt dit een vrijmoedige opmerking nu de raad bij 
amendement juist bepaald heeft dat het een goed idee is om jaarlijks te evalueren. 
 
De heer Japenga vindt eens per 3 jaar ook te weinig en pleit voor eens per 2 jaar. De heer Den Ouden 
stelt het op prijs als wordt uitgevoerd wat de raad heeft besloten. De heer Onderdelinden merkt op dat 
zijn fractie niet gedwongen wil worden bij motie af te dwingen dat door de raad vastgestelde kaders 
worden uitgevoerd. Gebeurt dit niet dan zal een motie worden ingediend. 
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De heer Ros betreurt het dat de nota steeds meer gaat over het inperken van evenementen. 
Wethouder Blesgraaf zal zijn suggestie bekijken of alle participerende partijen de uiteindelijke versie 
zullen krijgen. Mogelijk wordt deze versie op de website geplaatst. 
 
Mevrouw Nooijen merkt op dat haar motie over een mobiele aangiftepost bij evenementen bij de nota 
zou worden meegenomen. De burgemeester laat weten dat zij dit met de politie heeft besproken. Voor 
een dergelijke post is omvang en massa nodig. Die zijn er voor Ridderkerk onvoldoende. De politie 
ziet zo’n post daarom niet zitten. De politie is aanwezig bij evenementen en streeft er naar aangifte 
doen zo eenvoudig mogelijk te maken. 
 
De heer Onderdelinden vraag of ten aanzien van de facilitaire ondersteuning duidelijk is wat men kan 
verwachten. De indruk van wethouder Blesgraaf is dat partijen goed op de hoogte zijn. De 
burgemeester licht toe dat bij niet-commerciële activiteiten de gemeente kan faciliteren. Het gaat dan 
wel om wat we zelf  “in huis” hebben. Moet dit van derden worden betrokken, dan komen de kosten 
niet ten laste van de gemeente.  
 
De wethouder zegt toe in het college te zullen bespreken of de nota nog wordt aangepast ten aanzien 
van de punten die de heer Den Ouden naar voren heeft gebracht. 
 
7. Eerste gesprek conceptversie “Regionale samenwerking na 2010” 
 
Wethouder Den Boef geeft aan dat het concept is voorgelegd voor een reactie omdat de regio echt 
een dialoog wil voeren. Uitgangspunt voor de werkgroep was het gegeven dat het rijk geen 
rechtstreeks gekozen bestuur wil. De redenen om samen te werken zijn volgens spreker in de loop der 
jaren niet gewijzigd. Het idee is dat elke gemeente één vertegenwoordiger uit zijn college kiest voor 
het algemeen bestuur. Uit het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur gekozen. De voorzitter is 
de burgemeester van Rotterdam.  
 
De heer Japenga zet er een vraagteken bij of in de voorgestelde structuur de vraagstukken beter 
kunnen worden aangepakt. 
 
De heer Van Houcke blijft moeite hebben met dergelijke constructies als het gaat om de 
democratische vertegenwoordiging en controle. Hij kan niet beoordelen wat de voorgestelde structuur 
zou betekenen voor bijvoorbeeld de woningbouwopgave. 
 
De heer Onderdelinden vraagt zich ook af of er ten aanzien van het democratische gat nu wat 
verandert. Hij vraagt zich ook af of de informatiepositie van de raad wel verandert. 
 
De heer Smit meent dat de nieuw voorgestelde structuur uitgaat van een realistische visie ten aanzien 
van het verlengd lokaal bestuur. Dit kan een verbetering zijn. Dat de vertegenwoordigers niet meer 
naar politieke fractie zullen opereren, geeft naar zijn mening duidelijkheid. Aandachtspunt is hoe de 
vertegenwoordigers communiceren met de raad. Ten aanzien van de opgesomde projecten geeft hij 
als suggestie mee in de uiteindelijke versie duidelijkheid te geven over waar de bevoegdheden liggen 
en welke beslisruimte er is. 
 
De heer Boertje merkt op dat zijn fractie geen inhoudelijke conclusie wil verbinden aan de in het stuk 
concreet vermelde projecten. Discussie daarover is volgens hem op dit moment ook niet aan de orde.  
 
De wethouder merkt op dat er ten aanzien van de informatievoorziening verantwoordingsdagen 
gehouden zullen gaan worden voor raadsleden. Mede omdat het openbaar vervoer via Rotterdam 
wordt aanbesteed, vindt hij het logisch dat de wethouder verkeer Rotterdam ook de portefeuillehouder 
verkeer is in de stadsregio. 
 
Ter afsluiting maakt de griffier enkele opmerkingen. Hij benadrukt dat een gemeenschappelijke 
regeling binnen de huidige wetgeving de juridische constructie is om een samenwerking tussen 
gemeenten een rechtsvorm te geven. Volgens de Wet gemeenschappelijke regeling kiest de raad een 
vertegenwoordiger uit zijn midden of uit het college, die zitting neemt in het algemeen bestuur van de 
regeling. Gemeenten moeten zelf regelen hoe zij de relatie tussen raad en vertegenwoordiger vorm 
geven. De gemeenschappelijke regeling kan daarbij behulpzaam zijn door bijvoorbeeld ook aan de 
raad informatie te verschaffen of de raad bij majeure onderwerpen te raadplegen of om toestemming 
te vragen. Hoe de genoemde relaties in Ridderkerk zijn, heeft de raad onlangs vastgelegd in de Nota 
verbonden partijen. 
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De griffier zal, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, een conceptreactie opstellen en 
deze voorleggen aan de fractievoorzitters, waarna deze als brief van de commissie kan worden 
verzonden. 
 
 
8. Nota richtlijnen grondprijzen 
 
Na enige discussie zegt wethouder Den Boef toe dat hij bij de raadsbehandeling zal laten weten of de 
raad betrokken zal zijn bij de jaarlijkse evaluatie en de vaststelling van de protocollen. Tevens zal hij 
aangeven hoe wordt omgegaan met gronden waarop commerciële en niet-commerciële activiteiten  
worden ontwikkeld. 
 
Advies: DEBAT 
 
9. Aankoop grond en opstallen Kruisweg 2 en 2a 
 
De voorzitter geeft aan dat de raad niet beslist tot aankoop doch slechts tot het beschikbaar stellen 
van het budget. Onderdeel 1. van het raadsvoorstel is daarom niet aan de orde. 
 
Een aantal leden verbaast het dat de stadsregio niet alle kosten voor zijn rekening neemt. Zij willen 
daarover in de raad debatteren. Of de voorziening kan worden ingesteld ten laste van het Strategisch 
Investeringsbudget (SIB) is voor velen ook een punt van discussie. Omtrent wat ten laste mag worden 
gebracht van het SIB wil de raad meer duidelijkheid. Commissieleden wijzen er op dat de wethouder 
financiën heeft toegezegd hier bij de komende begroting meer duidelijkheid over te geven. Wat zo al 
ten laste van het SIB zal worden gebracht, zal geen onderwerp zijn van het debat in de raad. 
 
Wethouder Den Boef meent dat dit een uitgelezen project is om ten laste van het SIB te brengen. Bij 
de instelling van het SIB is deze grondwerving ook als voorbeeld genoemd. Hij wijst er op dat de 
werving ook van belang is voor de ontsluiting van Bolnes, de ontwikkelingen in het gebied en de 
mogelijkheid geeft het huidige gebruik te wijzigen. Meerdere keren is gekeken of het moment daar 
was deze gronden aan te kopen. Dat moment doet zich nu voor. 
 
De heer Van der Spoel merkt op het niet eens te zijn met de zin in de ‘Aanleiding’ dat de tram in een 
zuidelijke ligging langs de Rotterdamseweg rijdt. Over dit onderwerp staat nog een motie open. 
 
Advies: DEBAT 
 
10. Afspraak inrichting evaluatie herstructurering 
 
Vanuit de commissie wordt benadrukt dat met name de intentie van belang is als het gaat om het 
informeren en het erbij betrekken van raad en belanghebbenden. Gewezen wordt op het gevaar het te 
ingewikkeld te maken en de suggestie te wekken alles vooraf te kunnen dichttimmeren. 
 
Vanuit de werkgroep lichten de heren Smit en Japenga toe dat het beschrijven van de processen 
verheldering zal bieden en dit van belang is naar de toekomst toe. Die beschrijving en het overleg met 
belanghebbenden daarover kan er toe leiden dat die processen worden aangepast. Juist met het oog 
op de toekomst wordt deze aanpak van belang geacht. 
 
De commissie stemt in met de in het voorgelegde memo opgenomen aanpak. 
 
11. Meerjarenbeleidsplan politie 2010-2014 
 
Naar aanleiding van een vraag van de voorzitter merkt de burgemeester op dat het goed zou zijn als 
over het ontwerp-Districtsjaarplan gesproken zou worden met de districtschef daarbij aanwezig. 
 
De burgemeester vraagt of de in het plan genoemde zeven thema’s worden onderschreven. Zij geeft 
aan dat op dit moment de bezuinigingen een steeds nadrukkelijker rol spelen als het gaat om de taken 
van de politie. De discussie in het Regionaal college hierover is nog niet afgerond. Naast de 
bezuinigingen van de minister zullen daar nog de bezuinigingen in het kader van de recessie 
overheen komen. Als dit alles doorgaat, kan dit betekenen dat het korps met 700 mensen moet 
inkrimpen. In het Regionaal college wordt gesproken over drie scenario’s, te weten: 
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a. een efficiëntiereductie van ongeveer 100 fte 
b. een heroriëntatie op de processen en bedrijfsvoering en samenwerkingsverbanden met 

anderen, dit zou ongeveer 200 fte opleveren 
c. een fundamentele heroriëntatie van het korps, wat zijn de kerntaken en wat zijn de taken van 

partners 
Een keus voor het laatste kan betekenen dat de politie alleen haar repressieve taak uitoefent. De 
uitkomst van de discussie en de besluitvorming over de bezuinigingen zullen grote invloed hebben op 
het werk dat de politie verricht. 
De commissie spreekt haar grote zorg hierover uit. Binnen de commissie wordt een oproep aan elkaar 
gedaan om via de partijkanalen invloed uit te oefenen op de eigen fractie is de Tweede Kamer. 
 
De heer Van der Spoel bepleit inzet om het subjectieve veiligheidsgevoel te vergroten. Van belang 
voor de politie is fysiek te laten zien dat ze aanwezig is. Dat slachtoffers achteraf worden 
geïnformeerd over wat is gedaan, juicht hij toe. Ten aanzien van de aandacht voor wijken in onbalans 
is hij bezorgd dat andere wijken dan minder aandacht krijgen en vervolgens afglijden. Worden met die 
wijk de zogeheten Vogelaarwijken bedoeld, dan meent hij dat Rotterdam te veel aandacht van de 
politie krijgt. De burgemeester kan de opmerking over de wijken begrijpen. Aandacht voor wijken in 
onbalans is echter ook van belang voor andere wijken. Ze verwijst naar blz. 9 waarin staat vermeld dat 
voor de onbalans wel een meetinstrument ontwikkeld moet worden. 
 
De heer Japenga mist de rol van de burger, ook ten aanzien van zijn eigen verantwoordelijkheid voor 
zijn eigen veiligheid. De burgemeester merkt op dat hier ook een rol ligt voor de gemeente naar de 
burger toe. 
 
De heer Onderdelinden vraagt blijvende aandacht voor de bestrijding van woning- en auto-inbraken. 
Ten aanzien van het alcoholbeleid meent hij dat de gemeente goed bezig is. Hij vraagt aandacht voor 
de rol van scholen en ouders binnen de ketenaanpak. Scholen zouden wat hem betreft in het plan 
genoemd kunnen worden. De burgemeester merkt op dat inbraken de aandacht krijgen. Het 
alcoholbeleid kan lokaal verder invulling krijgen. Zij is blij dat dit bij de 7 thema’s staat.  
 
De heer Koppes zou de service-gerichtheid meer benadrukt willen hebben. Hij pleit voor 
sporenonderzoek bij inbraken, het inschakelen van lokale media en een beter gebruik van 
communicatie en voorlichting. De aangiftemogelijkheden zouden naar zijn mening verbeterd moeten 
worden. Voor wat betreft service-gerichtheid wijst de burgemeester op de inzet die de politie wil 
plegen op nazorg. De aangiftemogelijkheden zijn een punt van aandacht bij de politie. Naar haar idee 
wordt juist gebruik gemaakt van lokale media als het gaat om bijv. inbraakgolven. 
 
De heer Den Ouden zou bij bespreking van het Districtsjaarplan graag ook met de wijkteamchef 
spreken. Ten aanzien van de 7 thema’s vraagt hij zich af of er afstemming is met de acties en doelen 
van de Stuurgroep Veilig. De burgemeester merkt op dat de stuurgroep lokaal is en zijn aandacht ook 
richt op het werk van de brandweer en het OM. De stuurgroep kan lokale inkleuring geven aan de 7 
thema’s. 
 
De heer Van Houcke is kritisch over een aantal zinnen en formuleringen. Naar zijn mening worden 
soms mistgordijnen opgetrokken. Hij mist de borging van een aantal zaken. De wijze waarop 
successen zouden moeten worden gepromoot is voor hem over “het randje”. De politie is geen pr-
bureau. Hij merkt op dat hem berichten bereiken dat mensen geen of pas laat aangifte kunnen doen. 
Dat is naar zijn mening iets waaraan wat moet worden gedaan. De burgemeester geeft als reactie dat 
de borging deels te vinden zal zijn in de jaarschijven. Inzet is o.a. om een kwaliteitsslag te maken, 
hiertoe behoort ook de verbetering van de aangiftemogelijkheden. 
 
De burgemeester zal de hoofdlijnen van de gemaakte opmerkingen betrekken bij haar verder overleg 
in het Regionaal college dat zij over dit plan heeft. 
 
12. Fusietraject Stichting Dynamiek en Stichting Ridderkerk Sport 
 
Op voorstel van de heer Alderliesten zal in het voorstel worden gewijzigd dat ongeacht de juridische 
constructie en/of het fiscaal regime voorwaarden worden gesteld aan de bijdrage in de frictiekosten. 
 
Wethouder Blesgraaf geeft een toelichting en antwoord op vragen. De verdeling 1/3 en 2/3 van de 
frictiekosten is het resultaat van onderhandelingen. Naar zijn mening wordt geen blanco cheque 
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verstrekt. Hij verwijst naar de voorwaarden. Gelet op de omvang van de gemeentelijke bijdrage is 
toezicht gewenst. Hoe dit vorm krijgt, is nog een punt van overleg met de Raad van Toezicht.  
Met de fusie ontstaat er de kans dat de gemeente te maken gaat krijgen met een steviger organisatie 
waarmee inhoudelijke voordelen zijn te behalen als het gaat om welzijn en sport. De wethouder ziet dit 
zeer zeker als een meerwaarde. 
Door de schaalgrootte zullen voordelen te behalen zijn. Er zal hoe dan ook een oplossing gevonden 
moeten worden voor het negatieve exploitatieresultaat van ruim 4 ton. 
 
Voor een aantal vragen verwijst hij naar de toelichting die de heer Theelen in de 
commissievergadering van oktober zal komen geven. 
 
Vanuit de commissie worden kritische opmerkingen gemaakt ten aanzien van de voorgestelde 
dekking.  
 
De heer Naeije laat weten dat minder overheadkosten een onderdeel van het fusieplan is. Ontslagen 
bij de nieuwe stichting zijn niet de inzet van de fusie.  
 
De gemeente zal iemand voordragen voor benoeming in de Raad van Toezicht. Deze persoon zit daar 
dan als lid van de Raad van Toezicht. Een dergelijke constructie is gebruikelijk. 
 
Advies: DEBAT t.a.v. de dekking 
 
13. Startnotitie Integraal Huisvestingsplan en Integraal Accommodatiebeleid 2010-2014  
 
Over de fases en de betrokkenheid van anderen merkt wethouder Blesgraaf op dat inmiddels met een 
groot aantal schoolbesturen is gesproken en er deze maand een grote bijeenkomst wordt gehouden 
met het veld. Voor een deel zitten we nu in fase 2 en 4. 
 
De wethouder onderschrijft de woorden van de heer Den Ouden dat het niet zo is dat de startnotitie 
leidt tot vaststelling van het IHP. 
 
Dat de sportaccommodaties niet betrokken worden bij het integraal accommodatiebeleid wil de heer 
Van der Spoel in het raadsdebat aan de orde stellen.  
 
Op vragen van de heer Van Houcke laat de wethouder weten dat “pragmatisch” betrekking heeft op 
de krappe tijdsperiode. Omtrent de capaciteit merkt de wethouder op dat we te maken hebben met 
moeilijk te vervullen vacatures. De kosten voor inhuur die dan nodig is blijven binnen de bestaande 
budgetten.  
 
Advies: DEBAT 
 
14. Goedkeuring begroting 2009  en rekening 2008 van de Stichting 3Primair 
 
Wethouder Blesgraaf merkt op dat het de laatste keer zal zijn dat het college het accepteert dat de 
begroting zo laat wordt ingediend. 
 
Ten aanzien van de rekening merkt de heer Den Ouden op dat de aanwending van de bruidsschat 
niet in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften. De gelden mogen alleen worden 
aangewend voor de post administratie en bestuur. Het wettelijk voorgeschreven overzicht van deze 
uitgaven is niet bijgevoegd. Het verbaast spreker dat de accountant hierover geen opmerkingen heeft 
gemaakt. 
 
Afgesproken wordt dat als er geen aparte verantwoording over de gelden bruidsschat is, de rekening  
niet in de raadsvergadering van 3 september zal worden behandeld.  
 
Ten aanzien van de klacht van 3Primair dat de gemeente de administratieve druk opvoert, merkt 
wethouder De Koning op dat dat betrekking heeft op de inkoop. Het gemeentelijk inkoopbeleid moet 
worden gevolgd en de accountant toetst of aan alle regels wordt voldaan. 
 
Advies: DEBAT 
 
15. Rondvraag 
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Op verzoek van de heer Van Houcke worden voor de volgende vergadering geagendeerd het 
onderwerp bijtende honden en de uitvoering van de motie verantwoording milieubeleid. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 24.00 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 november 2009, 
De griffier,               de voorzitter, 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 1 september 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  

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

10. 01-09-09 Nota 
Evenementen- 
Beleid 

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

Blesgraaf  

 
 

 
 

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  

4. 08-04-09 Nota Verbonden 
partijen 

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

griffier direct 

 


