
 1 

Verslag van de openbare vergadering van de  
gecombineerde commissies Samen wonen en Samen leven, gehouden  
op dinsdag 29 oktober 2013 in het gemeentehuis 
 
 
Aanwezig:  
Mevrouw A. Ripmeester (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier). 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: de wethouders H. Dokter, H. van Houcke, A. den Ouden en P. van der 
Sluijs. 
 
De voorzitter merkt op dat ook aanwezig zijn de heren F. van Montfort, het hoofd van de nieuwe 
afdeling Financiën BAR en K. Kolf. 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Er hebben zich geen sprekers gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. 
 
3. Aanbieding begroting 2014-2017 Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie, voorstel tot 
instemming (informatie-uitwisseling, besluitvorming raad; raadsvoorstel nr. 309) 
 
De voorzitter licht toe dat de raad gevraagd wordt om in te stemmen met de ontwerpbegroting. Dit 
voorstel wordt behandeld tijdens de begrotingsraad op 7 november a.s. als onderdeel van de 
algemene beschouwingen. Er volgt wel een apart raadsbesluit. 
 
Wethouder Den Ouden licht toe dat alleen voor dit keer om instemming wordt gevraagd. Voor de 
volgende jaren zal de ontwerpbegroting in mei/juni aan de raden worden voorgelegd voor een 
zienswijze. De raad kan de begroting niet amenderen, maar kan de door het college voorgelegde 
zienswijze wel wijzigen. De reacties van de raden neemt het algemeen bestuur van de BAR mee in 
zijn afwegingen bij het vaststellen van de BAR-begroting. De gegevens uit de BAR-begroting kunnen 
worden meegenomen in de eigen gemeentelijke begroting. 
 
Wethouder Den Ouden zegt toe dat er vóór de begrotingsraad een schriftelijke reactie zal komen op 
de vraag van de heer Onderdelinden over het niet besteden van diverse budgetten in 2011 (per mail 
van 4 november 2013 beantwoord, jgvs). 
 
In de media is de indruk gewekt dat de BAR-samenwerking € 12 miljoen meer is gaan kosten. De heer 
Onderdelinden vraagt hoe deze onwaarheid kan worden ontkracht. Wethouder Den Ouden geeft aan 
dat hieraan aandacht is gegeven in de gegeven persconferentie. 
 
Mocht Ridderkerk in de toekomst aanvullende wensen hebben, dan kan dit tot gevolg hebben dat de 
bedrijfskosten stijgen. Wordt om meer arbeidsinzet gevraagd, dan zijn hieraan kosten verbonden. 
Volgens de wethouder is dat niet anders dan wanneer de bedrijfskosten zijn opgenomen in de eigen 
gemeentelijke begroting. De ontwikkelingen binnen de BAR-organisatie zal het college via o.a. de 
tussentijdse rapportages nauwkeurig blijven volgen. 
 
Advies: ter vaststelling 

 
4. Antwoorden op vragen 2

e
 Programmamonitor 2013 (informatie-uitwisseling, besluitvorming raad; 

raadsvoorstel nr. 305) 
 
Over bijlage 3B merkt wethouder Den Ouden op dat als bezuinigingen in 2013 niet zijn gerealiseerd, 
daar een reden voor moet zijn. Het zou kunnen dat ze alsnog te realiseren zijn of dat dit om 
genoemde redenen niet mogelijk is. Als het te bezuinigen bedrag toch nodig is, zal er op andere wijze 
in de bezuiniging moeten worden voorzien.  
 
Over de BuitenbeterApp merkt de heer Neuschwander op het belangrijk te vinden dat er na een 
melding een terugkoppeling plaatsvindt. Wethouder Den Ouden geeft aan dat er ook in wordt 
geïnvesteerd om na een melding de resultaten terug te koppelen. Het blijkt echter ook wel zo te zijn 
dat sommige mensen geen behoefte hebben aan een terugkoppeling. Zij zien het ‘resultaat wel op 



 2 

straat’. Voor de terugkoppeling is verschillende software nodig. Gezocht wordt naar vormen van 
eenduidigheid. 
 
Advies: ter debat 

 
5. Voorontwerp Nota lokaal gezondheidsbeleid (informatie-uitwisseling, meningsvorming) 
De voorzitter geeft aan dat de reacties die nu gegeven worden, nog kunnen leiden tot aanpassing van 
de ontwerpnota. Het uiteindelijke concept wordt behandeld in de commissie van 3 december en de 
raad van 12 december. Zij verwacht dat er dan wel een toelichting bij zit wat veranderd is. 
 
De heer Boertje is tevreden met de aandacht voor luchtkwaliteit, de goede aanpak via buurtcoaches 
en het eigen initiatief van fitnessstudio’s voor het opzetten van een oefenprogramma. Spreker stipt 
aan de opmerking in de Input van Sport en Welzijn dat met name vanuit de wijk Bolnes is ingebracht 
dat er extra aandacht moet komen voor normen en waarden (sociaal gedrag) (blz. 5 van de input). 
Wethouder Dokter geeft aan dat dit een constatering van SenW is. Het college is met hen in gesprek 
om te kijken hoe dit gezamenlijk met partners is op te lossen.  
 
Mevrouw Van Houwelingen vraagt of gedacht is aan beweegtoestellen in de openbare ruimte. 
Wethouder Dokter merkt op dat hierover niets in de notitie staat, maar dat hieraan wel wordt gedacht 
in samenwerking met fysiotherapeuten. 
 
De heer Alderliesten vraagt of er ten aanzien van het alcoholgebruik  nog iets prominents wordt 
ondernomen. De wethouder bevestigt dit. Acties zijn met name gericht op jongeren om bij hen de 
bewustwording te vergroten. Afgelopen jaar zijn er al de nodige initiatieven ondernomen en ook voor 
komend jaar staan er op stapel. Vooral wordt ingezet op preventie. Handhaving is ter voorkoming van 
overlast. Als jongeren bij handhavingsacties zijn betrokken, wordt ook contact opgenomen met de 
ouders. 
 
In het raadsvoorstel staat dat het college de uitvoering van acties uit het Ridderkerkse actieplan 
Luchtkwaliteit nu en in de toekomst hoge prioriteit heeft. Mevrouw Van Nes vraagt of het college al 
een planning heeft gemaakt. Wethouder Dokter zegt toe dat hier schriftelijk op zal worden gereageerd. 
 
Over het Centrum voor Jeugd en Gezin merkt de wethouder op dat we aangesloten zijn bij het CJG 
Rijnmond. We hebben echter wel een eigen vestiging met een eigen coördinator. 
 
De heer Kruithof laat weten dat in de stukken is vermeld dat ‘de gemeente belangrijke speler wordt 
genoemd..”. Naar zijn mening kan dat geschreven worden in een actievere vorm door op te nemen dat 
de gemeente een belangrijke speler is. De wethouder neemt dit mee. 
 
De inzet van wijkzusters is onderdeel van de inzet van de eerstelijnsgezondheidszorg. 
 
De heer Louter mist in het verhaal iets over drugs. Hij vraag zich af of dat geen aandacht moet krijgen. 
De wethouder geeft aan dat bij verslaving wordt gedacht aan verslaving in al zijn vormen. De heer 
Louter doet de suggestie achter het woord alcohol te zetten /drugs. De wethouder zal hier over 
nadenken. 

 
6. Zienswijze  2

e
 begrotingswijziging 2013 en 1

e
 begrotingswijziging 2014 van de  

Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (informatie-uitwisseling, besluitvorming raad; 
raadsvoorstel nr. 315) 
De voorzitter geeft aan dat dit voorstel het eerste agendapunt van de begrotingsraad van 7 november 
is. Over het voorstel zijn geen vragen. 

 
Advies: ter vaststelling 
 
7. Rondvraag leden 
Geen 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 20.45 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 december 2013,  
de griffier,            de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN DEZE COMMISSIEVERGADERING 

 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 29-10-13 BAR-begroting Schriftelijke informatie over niet besteden 
van diverse budgetten in 2011 

Den 
Ouden 

Afgedaan bij 
mail 4-11-13 
 

2. 29-10-13 Nota 
gezondheidsbeleid 
 

Planning acties Actieplan Luchtkwaliteit Dokter  

3. 29-10-13 Nota 
gezondheidsbeleid 

Bezien wordt: 
-tekst dat gemeente belangrijke speler 
wordt geacht; 
-drugs toevoegen achter alcohol 
 

Dokter  

 


