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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 10 december 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: wethouder mevrouw H. van den Berg en de wethouders de heren 
T. Blesgraaf en P. de Koning. 
 
 
1. Opening 
 
Mevrouw Ripmeester heet iedereen welkom en opent de vergadering. Met een iets andere volgorde 
van de agendapunten wordt de agenda vastgesteld. 
  
2. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 12 november 2009 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 

- Toezegging 1. BAR-samenwerking: informatie is gegeven met het ter visie leggen van het 
programma van eisen ICT. De toezegging is afgedaan. 

 
Het college wordt dringend verzocht voor de volgende commissievergadering van 14 januari 2010 met 
een overzicht te komen met streefdata voor de afdoening van de toezeggingen. 
 
De heer Smit is teleurgesteld dat de informatie over de subsidies (gemaakte afspraak nr. 6) niet in de 
3e Programmamonitor is opgenomen. Wethouder Blesgraaf laat weten dat dit niet mogelijk was omdat 
alle afrekeningen nog niet definitief waren. Hij verwacht de informatie in januari te kunnen geven. 
 
3. 1e Wijziging belastingverordeningen 2009 
 
Advies: ter vaststelling naar de raad. 
 
4. Belastingverordeningen 2010 
 
Op een vraag van de heer Onderdelinden zegt wethouder De Koning toe schriftelijk nadere informatie 
te zullen geven over de relatie tussen de waarde van de woning en de stijging van de woonlasten als 
gevolg van dit voorstel. Hij zal daarbij trachten aan te geven hoe groot het percentage is van hen voor 
wie de ozb niet zal stijgen. 
 
Naar de mening van de wethouder kan invloed worden uitgeoefend op het aantal bezwaarschriften 
door goede voorlichting te geven. 
 
De heer Alderliesten vraagt naar de verhoging van het tarief onderhoud eigen graven (art. 7.1 e.v.) 
met 25%. Naar de mening van de SGP is dit voorstel in strijd met het amendement 
“Kerntakendiscussie eerst”. De wethouder zegt toe na te zullen gaan of dit voorstel is gebaseerd op 
een eerder besluit uit november 2006 of het genoemde amendement 2009-86. 
 
De wethouder zal een schriftelijke toelichting geven op de volgens de heer Alderliesten enorme 
stijging kosten welstandstoets, gemeentestukken 2009-274K. Genoemd bedrag van € 55,- was vorig 
jaar € 30,- en € 51,- was € 26,-. 
 
Ook na de uitleg van de wethouder blijft het de heer Van Houcke verbazen dat de hoge kosten voor 
Bouwactiviteiten zouden zijn vastgesteld op basis van een kostendekkend tarief. 
 
Advies: voor debat naar de raad, 15 minuten 
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6. Verdere behandeling motie 2009-160 Strategisch Investerings Budget 
De heer Van Houcke is teleurgesteld in de reactie van het college op de motie. Naar de mening van 
de heer Vroegindeweij is een discussie over het SIB niet zinvol omdat het hoe dan ook een onderdeel 
is van de vrije reserve. De heer Onderdelinden deelt de mening van de heer Van Houcke. Hij merkt op 
dat de raad behoefte heeft aan kaders voor de inzet van deze reserve.  
 
Wethouder De Koning geeft aan dat de SIB regelmatig als buffer is gebruikt om dekking te vinden voor 
de begrotingsuitgaven. Bij de rekening bleek dat het bedrag dan vaak weer kon worden teruggestort. 
De wethouder zou de discussie graag eerst willen voeren aan de hand van de nota Vrije Reserve en 
het memo SIB van september. Aan de hand van die resultaten kan zo nodig verder worden gekeken. 
Anders dan een aantal commissieleden stelt hij voor deze discussie los te voeren van de 
kerntakendiscussie. 
 
Besloten wordt de discussie in de commissie van januari of februari te voeren, afhankelijk van de 
veelheid van agendapunten. 
 
Op verzoek van de heer Vroegindeweij zal de wethouder nagaan of ten behoeve van de discussie op 
een A4-tje een overzicht is te geven van de vermogenspositie. 
 
7. Rekening 2008 van de Stichting openbaar onderwijs 3Primair 
 
Wethouder Blesgraaf laat op verzoek van de heer Alderliesten nog weten of de raad nog met de 
rekening 2007 moet instemmen. Hij zal daarbij ook berichten of de verklaring al aan de overige 
scholen is verschaft. 
 
De wethouder deelt mee dat de vordering uit onverschuldigde betaling door het bestuur wordt betwist. 
Hij hoopt dat in deze raadsperiode hierover toch duidelijkheid ontstaat. Een gang naar de rechter sluit 
hij niet uit. 
 
Advies; ter vaststelling naar de raad. 
 
8. Verordening inrichting Antidiscriminatievoorzieningen Ridderkerk 2009 
 
Wethouder Blesgraaf deelt mee dat nog niet bekend is waar de fysieke ruimte voor het meldpunt 
wordt ingericht. In de hal van het gemeentehuis zal in ieder geval een informatiepunt zijn met folders.  
Mevrouw De Waard dringt er op aan dat het telefoonnummer van het meldpunt telkens in de 
Combinatie wordt vermeld. 
 
Advies: ter vaststelling naar de raad. 
 
9. Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg 
Rotterdam-Rijnmond 
 
Advies: ter vaststelling naar de raad. 
 
10. Spreekrecht 
 
Mevrouw E. den Besten spreekt in over het navolgende agendapunt. Haar bijdrage is bijgevoegd. 
 
11. Notitie gemeentelijke regiefunctie Wet Sociale Werkvoorziening 
 
Wethouder Van den Berg verwijst voor dit onderwerp tevens naar de raadsinformatiebrief van  
8 december inzake taakstelling Wsw. Zij laat weten te overwegen bezwaar te gaan maken. 
 
De wethouder geeft aan dat het gaat om uitvoering van eerder door de raad genomen besluiten. 
Daarom wordt voorgesteld een aantal zaken voor kennisgeving aan te nemen. Als de raad op de 
inhoud een andere mening heeft, dan kan de raad dit uiteraard laten weten.  
 
Door wijziging van de wet mag nu een doelgroepenbeleid gevoerd worden. Het college kiest er voor 
dat jongeren voorrang krijgen. Voor de heer Van Houcke blijft het onverteerbaar dat mensen zo lang 
op werk moeten wachten. Hij vraagt of we met een extra inspanning de wachtlijst kunnen weg werken. 
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De wethouder deelt de mening. Het wegwerken van de wachtlijst kan door er eigen geld in te stoppen. 
Het gaat dan om € 27.000,- per werkplek. Het college acht dit echter, gelet op de financiële situatie, 
onverantwoord. Wwb-gelden mogen voor dit doel niet worden ingezet.  
 
De heer Alderliesten merkt op dat er bij zijn fractie zorgen leven. Hij vraagt zich af of dit het is wat we 
voor ogen hadden. Het forse bedrag aan financiële middelen benodigd voor begeleiding geeft een 
gevoel van onbehagen. De wethouder geeft aan dat dit geld niet alleen is ten behoeve van de mensen 
op de wachtlijst maar ook ten behoeve van de doorstroming. 
 
De wethouder zal navragen of er nog informatie is over de ROTEB, zoals die in het voorstel ook 
gegeven is over andere bedrijven. 
 
De heer Louter merkt op dat het intrekken van de identiteitsbeschikking een bevoegdheid is, maar 
voor zijn fractie dient te gebeuren als sprake is van een misdrijf. 
 
Wethouder Van den Berg merkt nog op dat bij de verdere uitwerking van de Wsw ook de 
Gehandicaptenraad wordt betrokken. 
 
Advies: ter vaststelling naar de raad. 
 
12. Eindconcept DIALOOG 2009 ‘Verbindende Kracht” 
 
Dat de wethouder verkeer Rotterdam ook daarvoor de portefeuillehouder is in het dagelijks bestuur 
van de Stadsregio is voor de VVD-fractie geen automatisme. 
 
De heer Smit is verbaasd over de artikelen in hoofdstuk 3 van de regeling, nu de Wet op de ruimtelijke 
ordening is gewijzigd. De bevoegdheden in dat hoofdstuk zijn verstrekkend. Zijn bezorgdheid is dat 
wat via de WRO niet meer mogelijk is, via de regeling weer “binnen” wordt gehaald. De fulltime 
bestuurder die geen lid is van het algemeen bestuur acht hij strijdig met het verlengd bestuur zoals 
voorgesteld. Ten aanzien van de jeugdzorg wil zijn fractie niet afhankelijk zijn van de stadsregio. 
 
Wethouder Den Boef laat weten dat een fulltime bestuurder zou kunnen worden aangesteld als er 
specifieke opdrachten zijn die vanwege de werkbelasting niet bij de andere dagelijks bestuurders 
gelegd kunnen worden. De claim op deze bestuurders zal al groter worden vanwege het verminderde 
aantal. Ten aanzien van de opmerking van de heer Smit over hoofdstuk 3 wordt afgesproken dat de 
heer Smit e.e.a. voor de wethouder nog op de mail zet en het college dit bij de regio zal aankaarten. 
 
In het voorgestelde artikel 18 is een kan-bepaling opgenomen ten aanzien van een op te stellen 
Milieuprogramma. De commissie is van mening dat zo’n programma hoe dan ook moet worden 
vastgesteld. 
 
Nadat het voorstel voor de gemeenschappelijke regeling door de regioraad op 16 december 2009 is 
vastgesteld, zal deze ter besluitvorming worden voorgelegd aan alle bestuursorganen van de 
deelnemende gemeenten. Behandeling hiervan zal plaatsvinden in de raadsvergadering van  
18 februari 2010. 
 
13. 3e Programmamonitor 2009 
 
Werk en economie 
 
Wethouder Van den Berg zal laten weten hoeveel vacatures naar aanleiding van de banenmarkt zijn 
vervuld. 
 
De groei van het aantal niet werkende werkzoekenden vindt ook de wethouder zorgelijk. De 
ontwikkelingen bij de andere gemeenten in de regio zijn echter nog zorgelijker.  
 
Veiligheid 
De heer Smit vraagt aandacht voor het opnemen een paragraaf Veiligheid in de jaarplannen per wijk 
als het gaat om de verbetering van de sociale veiligheid. 
 
De heer Onderdelinden wijst er op dat de tekst op blz. 16 over de Community Safety inmiddels 
achterhaald is als gevolg van de begrotingsbehandeling. 
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Bestuur 
 
Geen vragen of opmerkingen 
 
Educatie 
 
Wethouder Blesgraaf gaat na wat de reden is voor de op blz. 25 vermelde verlaging van € 172.000,- 
en of dit met onderuitputting te maken heeft. 
 
Ten aanzien van de op blz. 27 genoemde te behalen efficiencywinst door de bibliotheek merkt 
wethouder Blesgraaf op dat dit een randvoorwaarde is die bij het fusiedocument is geformuleerd. Dat 
zal moeten worden nageleefd.  
 
Wat het IHP betreft meldt wethouder Blesgraaf dat voor januari een voorstel hierover kan worden 
gedaan. In de WOP’s zal een en ander verder worden uitgewerkt. De 3e Brede school zal begin 2010 
in wijk Oost worden opgestart. 
 
Welzijn 
 
Wethouder Blesgraaf zal laten weten wat de reden is van de op blz. 43 genoemde verlaging bijdrage 
nieuwkomers. Tevens wordt dan meegedeeld waarom de cijfers inburgeringsplichtigen, zoals 
gevraagd in motie 2009-158, niet in de 3e Programmamonitor zijn opgenomen, ondanks een eerdere 
toezegging daartoe. 
 
Naar aanleiding van het gestelde over het overleg met de muziekverenigingen op blz. 45, merkt 
wethouder Blesgraaf op dat hij nog geen reactie van deze verenigingen heeft gehad. 
 
Op blz. 41 is vermeld dat er behoefte is aan sozen voor jongeren in Rijsoord en Oostendam. Op 
verzoek van mevrouw Van Houwelingen zal hij nog laten weten welke conclusie het college daaruit 
trekt en of deze sozen zullen worden gerealiseerd. 
 
De heer Onderdelinden vraagt of het op blz. 45 genoemde plan sporthal Drievliet nog geplaatst zal 
worden in het licht van de kerntakendiscussie. Wethouder Blesgraaf laat weten dat dat aan de raad is. 
Momenteel zijn alleen kosten gemaakt voor het maken van de plannen. Verder zijn nog geen 
verplichtingen aangegaan.  
 
Omtrent de beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) (blz. 45) laat wethouder Blesgraaf weten dat 
de invoering gepland is voor 2010, zeker daar waar het de gefuseerde Stichting SRS-Dynamiek 
betreft. Op dit moment is er nog niets. 
 
Zorg 
 
Op een vraag van mevrouw Van Houwelingen laat wethouder Van den Berg weten dat extra trajecten 
ten aanzien van de schuldhulpverlening niet ten laste mogen worden gebracht van de hogere bijdrage 
die het rijk verstrekt. 
 
Wethouder Van den Berg zal duidelijkheid verstrekken over het aantal rolstoelen (blz. 51 in relatie tot 
blz. 80 en 82) 
 
Financiën 
 
Ten aanzien van het overzicht op blz. 62 dringt de heer Onderdelinden er op aan in dergelijke 
overzichten ook op te nemen de normbedragen die de kerntakendiscussie zal moeten opleveren. 
 
Wethouder De Koning zal laten weten of de op blz. 61 genoemde € 60.000,- voor materiaal 
buitensport een extra subsidie voor de SRS is. Ten aanzien van de op blz. 61 genoemde kosten 
cyclorama foto’s zal hij laten weten wat de relatie is met uit te brengen juridische adviezen. 
 
Advies: voor debat naar de raad, 60 minuten. 
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14. Rondvraag 
 
Geen. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 januari 2010, 
De griffier,           de voorzitter, 
 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 10 december 2009 

 
Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 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” 
 

Hulman  

2. 13-11-08 
14-5-09 

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

Hulman Vóór zomer 
2009 

3. 14-05-09 Brief 7 mei 09 over 
BAR-
samenwerking 
 

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

Hulman  

4. 14-05-09 Veiligheid Voorop Als beleidslijn bekend is gaat deze naar 
de commissie en wordt hierover 
gesproken (in aanwezigheid districtschef 
brandweer) 
 

Hulman 
griffier 

Na zomer 09 

5. 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  

6 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 

7. 01-09-09 Nota 
Evenementen- 
Beleid 

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

Blesgraaf  

8. 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 

 

9. 12-11-09 Jaarstukken 
OZHW 

Wethouder Blesgraaf zegt toe dit jaar de 
begroting 2010 te willen ontvangen. 

Blesgraaf Eind 2009 
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LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
1. 15-01-09 Oefening 

Waterproef 
Wordt geagendeerd nadat landelijke 
conclusies over oefening bekend zijn. 
 

Hulman  

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. 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 

 

4. 14-5-09 
 
 

Fusie Dynamiek De wethouder bespreekt met de 
klankbordgroep op welke momenten de 
raad als geheel moet worden 
geïnformeerd. 

Blesgraaf  
 
 
 
 
 

 
 

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. 

Hulman continu 

2. 19-06-08 Ontwerpbegroting 
2009 

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

Hulman  

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. 
 

Hulman  

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 uit de brief 

College Oktober 2010 

6. 01-10-09 Overzicht 
subsidies 

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

Blesgraaf December 
2009 

 


