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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 12 maart 2009 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mw. A. Ripmeester (voorzitter) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd, behalve Lokaal Sociaal. 
Van de zijde van het college: de wethouders mevrouw H. van den Berg en de heren M. den Boef,  
T. Blesgraaf en P. de Koning. 
 
Tevens is aanwezig t.a.v. agendapunt 3, de heer R. Boom (afdeling SO). 
 
1. Opening 
 
Mw. Ripmeester heet iedereen welkom en opent de vergadering. Na behandeling van het agendapunt 
Nieuw Reyerwaard zal spreekrecht worden verleend voor de overige agendapunten. 
 
2. Spreekrecht t.a.v. agendapunt Nieuw Reyerwaard 
 
Van het spreekrecht wordt gebruik gemaakt door: 

1. Mw. M. van Wijngaarden, namens Vereniging Polder Nieuw Reyerwaard 
2. Mw. P. van Nes, namens het Wijkoverleg Rijsoord 
3. Mw. N. van Die 

De bijdragen zijn bijgevoegd. 
 
3. Stand van zaken Nieuw Reyerwaard 
 
Het agendapunt is geagendeerd op verzoek van de CDA-fractie naar aanleiding van de gebleken 
ongerustheid bij de inwoners van Rijsoord.  
 
Naar aanleiding van vragen van de heren Meij, Smit, Van Houcke en Van der Spoel laat wethouder 
Den Boef weten dat het college met het door de raad aangenomen amendement aan de slag is 
gegaan naar alle partijen toe. De partijen zijn: Rotterdam (grondbedrijf), Barendrecht (i.v.m. 
herstructurering bedrijfsterrein), Ridderkerk (grondgebied), de Stadsregio en de provincie (RR2020) en 
het rijk. De onderhandelingen met deze partijen zijn nog steeds gaande. Wel is het noodzakelijk dat 
snel duidelijkheid ontstaat omdat de overeenkomst, die de tuinders hebben gesloten om hun gronden 
gezamenlijk te koop aan te bieden, verloopt. Na deze termijn kunnen de tuinders individueel hun 
gronden te koop aanbieden. De wethouder geeft aan dat de onderhandelingen met geld te maken 
hebben en daarom niet geheel in het openbaar kunnen plaatsvinden. Deze onderhandelingen gaan 
over wie wat bijdraagt. 
 
Op dit moment is er alleen een verkavelingsplan waarop zichtbaar is waar de te verkopen gronden 
gelegen zijn. Het is logisch dat daar waar aaneengesloten te verkrijgen percelen liggen de eerste 
ontwikkelingen zullen plaatsvinden. De heer Den Boef benadrukt dat er nog geen plan is voor de 
inrichting. Hij geeft aan dat straks een stedebouwkundig plan zal moeten worden opgesteld waarover, 
zoals afgesproken, met de Vereniging Polder Nieuw Reijerwaard zal worden gesproken. Van 
versnelde aanleg kan naar de mening van de heer Den Boef geen sprake zijn. Er zal toch eerst een 
stedebouwkundig plan en een  bestemmingsplanwijziging moeten zijn vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de groene buffer geeft hij aan dat in het amendement is opgenomen dat deze 100 
meter breed moet zijn. Het lijkt hem logisch dat deze gelegen zal zijn tussen de Rijksstraatweg en het 
bedrijfsterrein.  
Voor het bedrijfsterrein zal een ontsluiting moeten komen. Hiervoor zal eerst gekeken worden naar de 
nieuw in te richten IJsselmondse knoop. Als dat niet kan, dan is misschien een extra op- en afrit 
mogelijk van de rijksweg.  
 
Naar alle partijen is door het college uitdrukkelijk gesteld dat het gaat om AGF-bedrijven, deze willen 
immers uitbreiden. Dit is door ieder geaccepteerd. Deze bedrijven vallen ook onder de groep 
havengerelateerde bedrijven. Het amendement is aan de businesscase gehecht en is zo door alle 
partijen overgenomen. 
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Vanuit de commissie is gevraagd hoe het college de commissie van de ontwikkelingen op de hoogte 
houdt. De suggestie is gedaan dit via de vorm van startbrieven te doen, zoals gehanteerd wordt bij de 
herstructureringsgebieden. De heer Den Boef geeft aan dat eerst de onderhandelingen rond moeten 
zijn. Daarna zal met de diverse plannen worden begonnen. Naar zijn mening is dat het moment om te 
bezien hoe de raad/commissie op de hoogte wordt gehouden. Hij verzoekt de raad en de commissie 
het college wel ruimte te geven om binnen de kaders van het amendement de onderhandelingen te 
voeren. 
 
Op de vraag of provinciale belangen zouden kunnen prevaleren, antwoordt de heer Den Boef dat het 
overrulen een super zware beslissing is, die naar zijn verwachting niet snel zal worden genomen. De 
mogelijkheid hiertoe biedt de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening wel. Naar de mening van de heer 
Van Houcke is dit een ander antwoord dan de wethouder eerder op deze vraag heeft gegeven. 
 
Op vragen laat de heer Boom weten dat Nieuw Reijerwaard geen bovenregionaal, maar een regionaal 
bedrijfsterrein wordt met een relatie met een havenindustrieel complex (mainport Rotterdam). Spreker 
merkt op dat sprake is van een stijging van het vervoer van AGF-producten per schip naar Rotterdam. 
Een versterking van de AGF-sector op de zuidkant is dan ook noodzakelijk. Hij bevestigt eveneens dat 
het amendement letterlijk is overgenomen bij de businesscase. Hem zijn geen signalen bekend dat rijk 
en/of provincie er anders over denken. Hij verwacht binnen twee weken duidelijkheid te hebben over 
de financiële bijdragen van rijk en provincie. 
 
De heer Boom geeft aan dat overleg is gevoerd met bureau Machielsen over de fasering. Hij 
benadrukt dat dit niet gaat over een plan, maar over de momenten waarop over de gronden zou 
kunnen worden beschikt. Om dit overleg was verzocht omdat tuinders willen weten voor welke periode 
zij nieuwe contracten moeten aangaan met gasleveranciers.  
 
Naar aanleiding van een vraag merkt de heer Boom op dat in diverse stukken van het rijk al jaren 
gesproken wordt over de wenselijkheid te kijken naar een railverbinding tussen Waalhaven I en 
Dierenstein-Oost. Hierop wordt nog steeds gestudeerd. Als dit ooit haalbaar zal worden, dan zal dit 
naar zijn mening pas op de hele lange termijn zijn. 
 
Vanuit de commissie wordt aangedrongen op schriftelijke terugkoppeling door het college aan de 
commissie. De heer Boom geeft aan dat als bekend is hoeveel gelden rijk en provincie beschikbaar 
stellen, kan worden begonnen met het opstellen van het stedebouwkundig plan en het 
bestemmingsplan. Hij schat in dat hiermee in april/mei een aanvang kan worden gemaakt. Het 
bestemmingsplan zou dan in 2010 gereed kunnen zijn. In die procedures zal de raad in ieder geval op 
de gebruikelijke wijze worden geïnformeerd. 
 
 
4. Spreekrecht t.a.v. overige agendapunten 
 
Van het spreekrecht wordt gebruik gemaakt door: 

1. Dhr. J. Derkse, namens de Stichting Koningsplein evenementen i.o. (Koningspleinfestijn) 
2. Mw. A. Ouwens, namens de Gehandicaptenraad (Koningspleinfestijn) 
3. Mw. E. den Besten, namens het Klantenplatform 
4. Mw. A. Ouwens, namens de Gehandicaptenraad (brief inzake armoedebestrijding) 

 
De heer Derksen geeft aan dat de stichting blij is met het voorstel en dankt de raad en het college 
voor de inzet en creativiteit. Op een vraag laat hij weten dat de kosten van het programma zelf 
ongeveer 1/3 van de kosten bedragen. Er zit weinig rek in de kosten waarop je zou kunnen 
bezuinigingen. Alleen de kosten van beveiliging bedragen al rond de € 20.000,-. Ten aanzien van de 
eerder genoemde uiterste datum van 1 maart  merkt inspreker op dat, naar aanleiding van het 
collegebesluit dit voorstel aan de raad te doen, de diverse organisaties gevraagd is stand-by te staan. 
Er zijn echter nog geen contracten getekend. 
 
De bijdragen van de overige insprekers zijn bijgevoegd. 
 
Aangezien de inspreekbijdrage van mevrouw Den Besten een niet geagendeerd punt betreft, laat 
wethouder Van den Berg aansluitend weten het niet vanzelfsprekend te vinden dat als de provincie 
haar subsidieverlening stopt die wordt overgenomen door de gemeenten. Voor scholing ontvangt het 
platform van de gemeente een eigen budget. De voorgelezen brief van het SCOP is door het college 
ontvangen en zal formeel nog worden beantwoord. De heer Den Ouden laat weten te verwachten dat 
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voor zo’n kleine bijdrage wel een mogelijkheid is te vinden. Zo niet, dan kan het college nog een 
voorstel doen aan de raad.  
 
5. Voorstel inzake doorgang Koningspleinfestijn 
 
Wethouder Van den Berg geeft aan dat het college met dit voorstel de wens van de raad heeft 
uitgevoerd. Zij erkent dat eerdere afspraken over de kosten van facilitaire zaken onvoldoende duidelijk 
op papier zijn gezet. Het voorstel is deze kosten eenmalig nu voor rekening van de gemeente te 
nemen en de structurele afspraken daarover vast te leggen in het op te stellen evenementenbeleid. Zij 
geeft aan de er pogingen zijn geweest te sponsorbijdragen te vergroten. In de toekomst zal hier meer 
op geïnvesteerd moeten worden.  
 
Wethouder De Koning geeft aan dat gekozen is voor de gemeente als organisator omdat de kosten 
anders 1/5 deel hoger zouden zijn vanwege de BTW. Vanwege verscherpte wetgeving dienen in dat 
geval betalingen e.d. ook via de gemeente te verlopen. De BTW is de enige reden waarom wordt 
voorgesteld dat de gemeente de organisator zal zijn. In het voorstel wordt meegedeeld dat de kosten 
zullen worden ondergebracht bij het raadsprogramma waartoe ze horen. Als dit tot overschrijding van 
het programmabudget zou leiden, dan wordt eerst gezocht naar ruimte binnen dit programma. Wordt 
niet aan overschrijding ontkomen, dan merkt de raad dit in de programmarekening. 
 
Op de vraag waarom de facilitaire kosten nu wel worden toegerekend, antwoordt de heer De Koning 
dat het college in 2009 werkt aan het strak begroten en de kosten brengt daar waar zij dienen te 
worden ondergebracht. Hij merkt tevens op dat de kosten van beveiliging ten opzichte van het vorige 
festijn gestegen zijn van € 12.000,- naar € 20.000,-. 
 
Omtrent de kosten heeft de raad naar de mening van de heer De Koning geen begrenzing 
aangebracht. De raad heeft alleen aangegeven dat het college de oplossing zou moeten zoeken bij de 
facilitaire ondersteuning. 
 
Op de vraag hoe groot de overschrijding mag zijn, laat de heer De Koning weten dat er bij aanname 
van het voorstel inderdaad meer geld naar het festijn gaat, maar dat de compensatie van de BTW ook 
al aan de orde was in 2007. Het college zal naar mogelijkheden zoeken om de overschrijding zo laag 
mogelijk te houden. Hij geeft nog aan dat er in 2007 door de organisatie een eenmalige bedrag is 
ontvangen van ruim € 20.000,-.  
 
Op een vraag van mw. Duman om inzage te kunnen krijgen in de kosten voor 2007, zegt de heer De 
Koning toe met de organisator te zullen praten over de afrekeningen 2007. 
 
Advies: DEBAT  
  
6. Vaststellen verslag van de vergadering commissie Samen leven van 12 februari 2009 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 

- Toezegging 1 Juridische kwaliteit: de afspraak is gemaakt dat dit wordt opgenomen in de 
programmarekening 2008. Daarmee is de toezegging afgedaan. 

 
Ten aanzien van de actiepunten zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 

- Actiepunt 2 rapport Berenschot: stand van zaken komt in deze vergadering aan de orde, 
actiepunt is daarmee afgedaan. 

- Actiepunt 5 3Primair: stand van zaken komt in deze vergadering aan de orde, actiepunt is 
daarmee afgedaan. 

 
7. Ontwikkelingen ten aanzien van de economische recessie 
 
De heer De Koning deelt mee dat van de bevindingen uit de carrousel een verslag wordt gemaakt en 
het college aan het resultaat conclusies zal verbinden. De commissie wordt daarover schriftelijk 
geïnformeerd. Over de financiële gevolgen voor de gemeente is op dit moment nog niet veel te 
zeggen. Nog niet bekend is waarmee het kabinet komt. De wethouder verwacht voor 2009 wel een 
korting op de Algemene uitkering. In de 2e Programmamonitor 2009 zal een compleet beeld kunnen 
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worden gegeven. Dan zal ook inzicht worden gegeven in de zero base begroting. De zorgen van de 
wethouder betreffen eerder het jaar 2010 dan 2009. 
 
Afgesproken wordt dit onderwerp een volgende keer weer te agenderen. 
 
8. Bijpraten stand van zaken: 
 
a. 3Primair     
Wethouder Blesgraaf geeft een korte inleiding en verzoekt of de bestuursmanager van de Stichting 
openbaar basisonderwijs 3Primair, de heer B. Verwijmeren, een verdere toelichting mag geven. 
In zijn toelichting gaat de heer Verwijmeren in op de huisvestingssituatie van de diverse scholen. Dat 
een schoolgebouw in Slikkerveer zou zijn afgekeurd, wordt door hem ontkend. Hij meldt dat de 
stichting heel “gezond” is en dat de rekening 2008 is aangeboden aan het college met een 
goedkeurende verklaring van de accountant. Op een vraag laat hij weten dat de stichting ook te 
maken heeft met teruglopende leerlingaantallen. In een grotere organisatie, zoals de stichting, kan in 
dergelijke gevallen geschoven worden met personeel. Zo is in Barendrecht wel sprake van een groei 
van het leerlingenaantal.  
 
De heer Blesgraaf zegt dat gewerkt wordt aan een evaluatie van de pilot brede school Slikkerveer. Dit 
levert mogelijk criteria op om het concept van de brede school verder uit te rollen. Daarbij zal een 
brede school in Bolnes een onderdeel zijn. Het andere spoor dat het college volgt, is de ontwikkeling 
van het Wijk OntwikkelingsProgramma Bolnes. De mogelijkheid van een brede school zal ook daarin 
worden opgenomen. De wethouder zegt niet dat de brede school er in Bolnes komt, maar binnen een 
periode van één jaar zal hierover wel duidelijkheid kunnen bestaan. Voor de derde locatie van een 
brede school zal in ieder geval gekeken worden naar het centrum. 
 
b. Stichting Dynamiek 
De heer Blesgraaf geeft een toelichting op de raadsinformatiebrief over het fusieproces van 9 maart jl. 
Uit een met de Raad van Toezicht gehouden gesprek, is gebleken dat deze raad ook met 
enthousiasme het proces wil voortzetten. De kerntakendiscussie is wat betreft het college nu niet aan 
de orde, maar na de fusie, in 2010. Dit zal kunnen leiden tot wijzigingen in 2011. Daarnaast wil het 
college de toezichthoudende rol versterken. 
 
De wethouder geeft aan dat de gemeenteraad in ieder geval betrokken zal moeten worden bij de 
discussie over de frictiekosten, de kerntaken en de toezichthoudende rol.  
 
De heer Onderdelinden merkt op dat de raad de inhoudelijke redenen voor de fusie niet kent. Hij kan 
zich indenken dat de raad nu een uitspraak wordt gevraagd over de fusie, zodat voorkomen wordt dat 
de raad later “neen” zal zeggen tegen voorstellen. De heer Blesgraaf zal kijken of de raad voor een 
dergelijk principiële uitspraak iets voorgelegd zal krijgen en zo ja in welke vorm. 
 
De heer Vroegindeweij geeft aan dat zijn fractie geen problemen heeft met een betaling van de 
zuivere frictiekosten, maar dat zij niet warm loopt voor vermogensaanvulling, zoals bijvoorbeeld het op 
orde brengen van de reserves en voorzieningen. Mocht dit laatste aan de orde zijn, dan, stelt de 
wethouder, zal dit een zaak zijn die aan de raad zal worden voorgelegd. 
 
De heer Blesgraaf zal zorgen dat een gevormde klankbordgroep met regelmaat bijeen zal komen. Ten 
aanzien van deze fusie benadrukt hij dat sprake is van een door twee zelfstandige stichtingen 
gewenste fusie. Dat maakt de rol van de gemeente een bijzondere. 
 
c. Bouw buitenzwembad 
Ten aanzien van de besluitvorming gevraagd in de 1e Programmamonitor merkt de heer Blesgraaf nog 
op dat dat uitsluitend de bouw van de machinekamer voor het binnenbad betrof. 
 
De aanbesteding voor de bouw van het buitenbad loopt. Eind maart moeten de inschrijvingen binnen 
zijn. De voorbereidingen verlopen volgens planning. De start voor de uitvoering staat gepland voor 4 
mei a.s. 
 
Het nieuwe kunstgrasveld zal vanaf het nieuwe seizoen beschikbaar zijn. De onderlaag daarvan zal 
verplaatst kunnen worden. De toplaag niet, daarvoor is voor een goedkope variant gekozen. 
 
9. Brief van benw, d.d. 19 januari 2009, met stand van zaken actiepunten armoedebestrijding 
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Naar aanleiding van vragen van mevrouw Van Houwelingen en de heren Van Houcke en Alderliesten, 
laat mevrouw Van den Berg weten dat met deze brief een tussenstand wordt gegeven na het 
afgelopen jaar. Of de recessie nog reden zal zijn om met extra maatregelen te komen, komt aan de 
orde bij de voorstellen rond de recessie. De gelden uit het Noodfonds zijn niet geheel opgegaan. Er 
volgt een evaluatie t.a.v. de besteding en het resultaat. Mocht in de toekomst blijken dat de gelden 
onvoldoende zijn, dan weet de wethouder dat zij terug kan komen bij de raad. 
 
De wethouder geeft aan dat het huishoudboekje bij diverse organisaties is achter gelaten en dat met 
hen intensief is gesproken over het probleem van zorgmijders. Dat bij de Voedselbank een ambtenaar 
van de gemeente aanwezig is, is op verzoek van de Voedselbank zelf. Gekozen is voor een 
ambtenaar uit de zorghoek van De Wijzerplaats. 
 
Dat het van belang is dat organisaties elkaar kennen en van elkaar weten, onderschrijft mevrouw Van 
den Berg. Naar haar mening zal ook de carrousel hieraan een bijdrage leveren. 
 
10. Rondvraag 
Geen 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 23.45 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 april 2009, 
De griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 12 maart 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. 11-12-08 Evaluatie 
aanbesteding 
huishoudelijke hulp 
 

Het bestek zal voor de raad ter inzage 
worden gelegd. 
 

V.d. Berg  

3. 19-06-08 Begroting VRR De raad ontvangt eind 2008 de concrete 
vertaling van de invoering van 
Community Safety. 
 

Hermans  

4. 13-11-08 BAR-
samenwerking 

Aan het nieuwe college van 
Albrandswaard zal gevraagd worden om 
een schriftelijke reactie. 
 

Hermans  

5. 13-11-08 Handhavings- 
jaarverslag 05-07 

- In het volgende verslag zal 
worden ingegaan op de 
“schotten” tussen de 
rechtsgebieden 

- Bezien wordt of geobjectiveerde 
gegevens over de 
gedoogstrategie in het volgende 
verslag kunnen worden 
opgenomen 

- De jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma’s worden 
ter inzage gelegd. 

Hermans 
 
 
 
Hermans 
 
 
 
 
Hermans 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 13-11-08 Postbehandeling Periodiek zal de commissie weer een Hermans Vóór 18 dec 
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overzicht ontvangen van de 
postafdoening.  
 

7. 12-03-09 Koningspleinfestijn Met de organisatie zal gesproken worden 
over de afrekeningen 2007, zodat de 
raad inzichten kan krijgen in de kosten 
voor 2007. 
 

De Koning  

8. 12-03-09 Economische 
recessie 

Van de carrousel wordt een verslag 
gemaakt. Met de conclusies van het 
college zal dit schriftelijk overlegd worden 
aan de commissie. 
 

De Koning  

9. 12-03-09 Fusie Dynamiek Bezien wordt of de raad omtrent de fusie 
eerst een principe-uitspraak zal worden 
gevraagd. 
 

Blesgraaf  

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

1. 11-11-08 Crisisopvang 
jongeren 

De commissie ontvangt het 
Stadsregionale Beleidskader Jeugdzorg 
2009-2012. Aan de hand hiervan wordt 
over dit onderwerp verder gesproken in 
een volgende commissievergadering. 
 

V.d.Berg 
Griffier 

Een volgende 
commissiever
gadering 
Samen leven 

2. 15-01-09 Oefening 
Waterproef 

Wordt geagendeerd nadat landelijke 
conclusies over oefening bekend zijn. 

Hermans  

3. 15-01-09 Indicatiestelling en 
werkwijze De 
Wijzerplaats 

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

Vrz, griffier Vóór de 
zomer 
agenderen 

4. 12-02-09 Brede school Op verzoek van mw. Van Gink 
agenderen voor een volgende keer 
 

Vrz. griffier Een volgende 
vergadering 

 
 
 

GEMAAKTE AFSPRAKEN TER HERINNERING 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 6-10-05 Rijtijden 
ambulances 

Na ontvangst worden de overzichten 
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  

 


