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Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen leven, gehouden op 
donderdag 3 maart 2016 in het gemeentehuis 
 
Aanwezig:  
Mevrouw C. van Vliet (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier). 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Aanwezige burgerleden: de heren E. van Wolde, J. Visser en L. Westbroek 
Van de zijde van het college: burgemeester A. Attema en wethouder T. Keuzenkamp. Van ambtelijke 
zijde: mevrouw J. Simons en E. Verbaan t.a.v. de agendapunten 11 en 12 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Eed/belofte burgerlid de heer V. Bilik 
Na een toespraak van de raadsvoorzitter, burgemeester A. Attema, over het belang van de functie van 
burgerlid, legt de heer V. Bilik in haar handen de eed af als burgerlid. In een daarop volgende 
schorsing feliciteren alle aanwezigen de heer Bilik. 
  
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
De heer S. Scholten spreekt in over de onveiligheid op de vaarwegen. Aanleiding daarvoor zijn de 
vragen die een statenlid aan gedeputeerde staten heeft gesteld. Inspreker geeft aan blij met het veer 
te zijn, maar het ponton ligt op een gevaarlijke plaats. Vanaf het begin, 12 jaar geleden, heeft hij vele 
personen en instanties daarop al gewezen. Suggesties om het veiliger te maken zijn: a. plaats een 
radarpost op de kop van de Lek, b. meer een groene boei af, 3. plaats het ponton 3 à 500 m verder de 
Noord op, 4. maak een steekhaven. Naar zijn mening dienen in ieder geval radarreflectoren op het 
ponton te worden geplaatst. Naar de mening van inspreker zullen er slachtoffers gaan vallen en het 
gemeentebestuur draagt daarvoor ook verantwoordelijkheid. 
 
De voorzitter dankt de inspreker en laat weten dat dit onderwerp regelmatig onderwerp van gesprek is 
in commissie en raad. Zijn betoog zal bij een volgende behandeling betrokken worden.  
 
4. Vaststellen verslag commissie Samen leven d.d. 12 november 2015 en de lijst van 
toezeggingen bijgewerkt t/m 4 februari 2016 
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de toezeggingen op de lijst bijgewerkt t/m 4 februari 2016: 
1. Evaluatie Drank- en horecaverordening. Er kan blijven staan dat de raad dit in het eerste kwartaal 
2016 kan verwachten. 
2. Wmo beleidsplan, vrijwilligersbeleid, integraal Welzijnskader (niet het Jeugdkader). Is geagendeerd 
voor deze vergadering. Is afgedaan. 
3. Beleidsregels Wmo, mantelzorg, integraal Welzijnskader. Is geagendeerd voor deze vergadering. Is 
afgedaan.  
4. Ontwerpbegroting Jeugdzorg, wachtlijsten. Van de gemeenschappelijke regeling is nog steeds 
geen bericht ontvangen.  
 
Ten aanzien van de actie- en aandachtspunten op de lijst bijgewerkt t/m 4 februari 2016: 
1. Bijtincidenten. Tijdens zijn aanwezigheid in de commissievergadering van 7 januari jl. heeft de 
teamchef Oude Maas de cijfers van 2015 meegedeeld. De streefdatum wordt juni 2017, voor de cijfers 
over 2016. 
4. De Loods/SenW. Het jaarverslag van SenW is vóór 1 mei a.s. te verwachten. 
6. RIB rekenkamerrapport Barendrecht. De voorzitter deelt mee dat de raadscommissie van 
Barendrecht heeft geadviseerd het rapport niet in de raad van 1 maart te behandelen, 26 april is de 
volgende raadsvergadering. Dat betekent dat de gespreksnotitie van EvR niet eerder dan in onze 
commissie van mei aan de orde kan komen. 
 
5. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 
De burgemeester wijst op de netwerkbijeenkomst die de MRDH op 31 maart a.s. organiseert, mede 
voor raadsleden. De bijeenkomst wordt gehouden in Ridderkerk bij café Burgerzaken. Thema zal o.a. 
zijn het ondernemen in Ridderkerk. Vrijdag a.s. ontvangen de raadsleden de uitnodiging.  
De MRDH zet zich in om van en voor alle 23 gemeenten te zijn. Er wordt vergaderd op verschillende 
gemeentehuizen, dat wordt gewaardeerd. De inhoudelijke overleggen zullen plaatsvinden op 6 
verschillende gemeentehuizen, waaronder die van Barendrecht. Gewerkt wordt aan de 
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investeringsagenda. Daarop staan vermeld een 25-tal investeringen waar gemeenten al mee bezig 
zijn, maar nu zullen worden samengebundeld. Naar de mening van de burgemeester gaan we dan het 
belang van de MRDH inzien. Innovatie en duurzaamheid in relatie tot Nieuw Reijerwaard, is een 
thema voor Ridderkerk. De voorzitter van de MRDH, de heer Aboutaleb, zal alle raden binnen de 
MRDH bezoeken.  
 
Mevrouw Fräser vindt het van belang dat de MRDH de banden met de gemeenten en ook de 
raadsleden wil aanhalen. In dat verband betreurt zij het wel dat de netwerkbijeenkomst gehouden 
wordt tussen 16.00 en 19.00 uur. Voor raadsleden met een baan een onmogelijk tijdstip. Als 
raadsleden tijdens die bijeenkomst iets kunnen betekenen, dan hoort zij dat graag. 
Mevrouw Fräser dringt er bij de burgemeester op aan dat de Ridderkerkse vertegenwoordigers gaan 
sparren met de raadsleden die zitting hebben in de adviescommissies van de MRDH. 
 
De heer Meij merkt op dat in Den Haag de bussen voorzien zijn met een tekst over de MRDH. Naar 
aanleiding van een vraag van hem, laat de burgemeester weten dat, als er in Ridderkerk toch een 
tram komt, de investering daarvoor gedaan zal worden door de MRDH, als Vervoersautoriteit, niet 
door de provincie. 
 
6. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 
Geen 
 
7. Mededelingen college 
De burgemeester laat weten dat de daders van de schietpartij aan het Huygensplantsoen zijn gepakt. 
Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat zij afkomstig zijn uit de Dominicaanse Republiek.  
 
8. Ter afdoening: motie 
De heer Van Nes is trots dat de raad met de motie al eerder een signaal over de ongewenste situatie 
rond de ouderbijdrage Jeugdwet heeft afgegeven, dan de staatssecretaris die nu tot de conclusie is 
gekomen dat de bijdrage niet meer moet worden geïnd. 
De commissie is van mening dat motie 2015-39 inzake opschorten ouderbijdrage Jeugd-GGZ, is 
afgedaan. 
 
9. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 
De overgelegde raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 
 
10. Rondvraag leden 
Geen 
 
11. ‘Gewoon meedoen, welzijnskader Ridderkerk 2016-2020 
In haar toelichting geeft wethouder Keuzenkamp aan dat het de doelstelling is om duurdere zorg te 
voorkomen, door meer welzijn in te zetten. Het voorliggende kader geeft de ambities aan waarover het 
college in gesprek wil met de diverse partners.  
 
Op vragen vanuit de commissie laat de wethouder het volgende weten. In de eerder vastgestelde 
startnotitie was sprake van een projectwerkgroep. Feitelijk heeft deze alleen bestaan uit ambtenaren 
die bij dit onderwerp betrokken zijn en onderling afstemming hebben gepleegd. Een analyse van de 
bevolkingssamenstelling is niet gemaakt. Op internet zijn de nodige gegevens hierover te vinden. Bij 
de aanpak van de ambities zal per product wel goed naar de groepen moeten worden gekeken. 
 
Er ontstaat discussie rond de vraag wat de verdere rol van de raad is. De wethouder geeft aan dat 
deze kadernota verder zal worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Inzet is de ambities zo SMART 
mogelijk te vertalen in activiteiten. Gebruik zal worden gemaakt van de indicatoren uit de begroting. Er 
worden geen nieuwe indicatoren bepaald. Als het college het uitvoeringsplan heeft vastgesteld, 
ontvangt de raad het zo snel mogelijk daarna. De raad kan dan beoordelen hoe het college de 
ambities heeft vertaald in activiteiten. Via de begroting kan, aan de hand van de daarin opgenomen 
indicatoren, beoordeeld worden of bereikt is wat in het uitvoeringsplan is opgenomen. De acties 
moeten passen binnen de huidige budgetten. Is meer nodig, dan komt het college bij de raad. Vanuit 
de commissie wordt er op aangedrongen dat de raad een rol heeft in het stadium tussen de 
vaststelling van de kadernota door de raad en de vaststelling van het uitvoeringsplan door het college. 
De ambities in de kadernota worden te ruim gevonden. De raad kan daarmee niet toetsen of het 
college bij de uitvoering aan die kaders heeft voldaan. De wethouder merkt op niet te willen pleiten 
voor extra stukken. Zij geeft aan dat het ook de gedachte is dat de overheid zich terugtrekt en meer 
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overlaat en burgers en partners. De wethouder biedt aan het concept-raadsbesluit zo te wijzigen dat 
het college zijn concept-uitvoeringsplan eerst voor overleg voorlegt aan de commissie. Met de 
opmerkingen uit de commissie kan het college bij de vaststelling van het uitvoeringsplan dan rekening 
houden. Of de raad daarmee in de juiste positie wordt gebracht, wordt door een aantal leden 
betwijfeld. Het concept-raadsbesluit zal door het college worden aangepast en raadsleden hebben de 
mogelijkheid dit door de raad te laten amenderen. 
 
Wat een gezonde bevolkingsopbouw is, is volgens de wethouder lastig te definiëren. Zij acht het van 
belang dat de verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact komen en relaties aangaan. Er 
zijn mogelijkheden om daar op te sturen. ‘Eigen kracht’ is een landelijk gebruikte termijn. ‘Eigen regie’ 
zit daar voor de wethouder ook in. Die waarde wordt vanuit dit huis ook uitgedragen. Veel ten aanzien 
van welzijn is ondergebracht bij Sport en Welzijn en bij Karaat. Deze zijn bezig met een fusie. Er zal 
ten  aanzien van welzijn een onderhandse aanbesteding gedaan worden aan SenW. Vanwege een 
komende wetswijziging zal dat versneld gebeuren. De eisen die gelden ten aanzien van privacy zijn 
onderdeel van al het gemeentelijk handelen. Een eerder door SenW en Karaat in 2014 gepresenteerd 
plan, is onderdeel van de voorliggende kadernota. Met beide organisaties is ook over de kadernota 
gesproken. 
 
Naar de mening van de wethouder is voorgelegd een Ridderkerkse nota, die het resultaat is van de 
gesprekken die met diverse partners zijn gehouden. 
Het college wil scherp definiëren wat er verwacht wordt van een bepaald product en dat SMART 
formuleren. Bij de uitvoering zal het nog vaak om output gaan. 
Op blz. 4 staat dat de inzet van welzijn is ter vervanging van zwaardere zorg. Bedoeld is “ ter 
voorkoming van”.  Het college wil zo weinig mogelijk regisseur zijn. De gemeente zal die rol wel op 
zich nemen, als blijkt dat niemand anders van de partners dat doet en er naar de mening van het 
gemeentebestuur toch iets zou moeten gebeuren. Als voorbeeld noemt de wethouder de vestiging van 
een Geheugenpaleis in Ridderkerk voor mensen met een beginfase van dementie. 
 
De wethouder onderkent dat het lastig is om een grens te stellen wanneer van vrijwilligers wel en 
wanneer niet een Verklaring omtrent gedrag geëist moet worden. In Ridderkerk neemt de gemeente 
de kosten daarvoor voor haar rekening. 
De wethouder onderschrijft dat voor de verbetering van onderlinge contacten ook tot facilitering van de 
diverse digitale middelen moet worden overgegaan. 
 
Advies: ter debat. 
 
12. Integraal Jeugdkader ‘Gewoon Opgroeien’ Ridderkerk 2016-2020 
Wethouder Keuzenkamp geeft aan dat deze nota nauw aansluit op de nota welzijnskader. Toch is 
besloten twee aparte nota’s uit te brengen om de jeugd apart de aandacht te geven. 
 
Ook bij dit voorstel zal het college met een aangepast concept raadsbesluit komen. 
 
Ook de wethouder is geschrokken van het op blz. 27 genoemde percentage jongeren dat zich 
eenzaam voelt. Op de oorzaak daarvan heeft zij geen zicht. 
 
In het op blz. 4 geplaatste mindmap zijn de diverse beleidsvelden in beeld gebracht. Niet de 
doelgroepen en is ‘het gezin’ daarom daar niet vermeld. Onder gezin verstaat de wethouder een 
samenlevingsvorm van een verzorger en kind.  
 
De wethouder bevestigt dat deze nota een nauwe band heeft met het in oktober 2014 vastgestelde 
Meerjarenbeleidskader 2.0 Jeugdhulp gemeente Ridderkerk 2015-2018. De jeugdhulp ligt echter op 
het terrein van de gebiedsteams. Welzijn en hulp moeten naadloos in elkaar overgaan en aanvullend 
zijn. 
 
Vanuit de commissie wordt aangedrongen op het maken van een analyse te maken van de problemen 
die Ridderkerkse jongeren ondervinden. Aan de hand van de resultaten kan dan de prioriteit ten 
aanzien van de te ondernemen acties worden bepaald. Als voorbeeld wordt het alcohol- en 
drugsgebruik genoemd. De wethouder geeft aan dat Preventie- en handhavingsplan alcohol 2016-
2019 ter besluitvorming aan de raad zal worden voorgelegd. In vervolg daarop zal een concreet 
actieplan worden opgesteld. 
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In de nota wordt gesproken over armoede bij kinderen die in een uitkeringssituatie verkeren. De 
wethouder bevestigt dat het de bedoeling is aandacht te besteden aan alle kinderen in armoede. 
Vanuit de gemeenschappelijke regeling Jeugdzorg is nog steeds geen informatie ontvangen over  
mogelijke wachtlijsten. In het bestuur van de regeling is uitvoering gesproken over ‘Veilig thuis’, het 
advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Het meldpunt functioneert nog niet goed. 
Er wordt hard op gestuurd dit te verbeteren. De raad krijgt hier nog informatie over. 
 
Het Burgerplatform voor de Minima van Ridderkerk heeft alsnog zijn input geleverd bij de 
consultatiefase. De wethouder zegt toe dat deze input naar de raad wordt gezonden. 
 
Advies: ter debat 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering rond 22.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 april 2016  
de griffier,     de voorzitter, 
 
 

 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 3 maart 2016 

 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 19-6-14 
11-6-15 
27-8-15 
1-10-15 
12-11-15 
03-03-15 
 

Drank- en 
horeca-
verordening 2014 
 

Beleid wordt na één jaar geëvalueerd. Attema Eerste 
kwartaal 2016 
 

2. 27-8-15 Ontwerpbegro- 
ting Jeugdzorg 

Als de resultaten van het onderzoek van 
de GR naar mogelijke wachtlijsten is 
ontvangen, wordt de raad op de hoogte 
gesteld. Wethouder heeft GR 
meegedeeld dat raad op de hoogte wil 
worden gesteld. 
 

Keuzen 
kamp 

 

3. 07-01-16 ToBe Vóór de zomervakantie kan de raad een 
voorstel verwachten over de keus voor 
de definitieve invulling van de 
cultuureducatie 
 

Japenga Vóór de 
zomervakan-
tie 

4. 03-03-16 Jeugdkader De raad ontvangt informatie over de 
problemen rond ‘Veilig thuis’ 

Keuzen 
kamp 
 

 

5. 03-03-16 Jeugdkader De raad ontvangt de alsnog uitgebrachte 
input van het Minimaplatform 
 

Keuzen 
kamp 

 

 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 

1. Blijvende 
afspraak 
 

Bijtincidenten De raad ontvangt jaarlijks een 
raadsinformatiebrief met een overzicht 
van de bijtincidenten van het voorgaande 
jaar. Na ontvangst direct voor commissie 
agenderen. 
 

Attema Juni 2017 

2. 26-6-14 Tussenrappor- 
tages BAR 

Worden voortaan standaard 
geagendeerd voor de commissie Samen 

Griffier 2 x per jaar, 
juni en nov 
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leven 
 

3. 1-10-15 Jaarverslag en 
trendberichten 
SenW 
 

Stuurt het college na ontvangst door aan 
de raad 

Keuzen 
Kamp 

 

4. 12-11-15 De Loods/SenW Evaluatie activiteiten SenW staan altijd in 
haar jaarverslag. Als dat is ontvangen, 
zou dat in bijzijn directeur in commissie 
kunnen worden behandeld. 
 

Keuzen 
Kamp en 
griffier 

Mei 2016 

5.  12-11-15 RIB 2015-10-06 
Schuldhulpverle- 
ning Ridderkerk 

Agenderen een volgende keer. 
Gespreksnotitie ontvangen van SGP en 
PvdA 
 

SGP, LR, 
CU en 
PvdA 

Wordt 
geagendeerd 
als ook 
Schuldhulpver
leningsbeleid 
is 
geagendeerd 
 

6.  04-02-16 RIB 2016-01-08 
Reactie op 
rekenkamerrapport 
Barendrecht 
inzake 
onrechtmatigheid 
 

Agenderen een volgende keer in 
combinatie met het rapport van de 
rekenkamer Barendrecht ‘Samen en nog 
steeds apart’.  
Gespreksnotitie wordt geleverd door 
EvR.  

EvR Cie mei 2016 

 
 


