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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 12 februari 2009 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mw. A. Ripmeester (voorzitter) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd, behalve Ridderkerks Belang en Lokaal Sociaal. 
Van de zijde van het college: de burgemeester, mevrouw J. Hermans en de wethouders mevrouw  
H. van den Berg en de heren T. Blesgraaf en P. de Koning. 
 
Tevens zijn aanwezig t.a.v. agendapunt 4, de voorzitter van de Rekenkamercommissie Ridderkerk, de 
heer M.P. van der Hoek en de secretaris van deze commissie, de heer M. Slingerland. 
 
1. Opening 
 
Mw. Ripmeester heet iedereen welkom en opent de vergadering. Agendapunt 8 wordt geagendeerd 
als 5. De agendapunten daarna worden vernummerd. 
  
2. Vaststellen verslag van de vergadering commissie Samen leven van 15 januari 2009 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 

- Toezegging 1 Juridische kwaliteit: mw. Hermans stemt dit af met de griffier. 
- Toezegging 5 beleid t.a.v. hennepteelt: is opgenomen in 1e Programmamonitor 2009 en is 

daarmee afgedaan. 
- Toezegging 6 informatie over invoering Community Safety: mw. Hermans heeft hierover 

binnenkort overleg met haar collega’s in BAR-verband. Over twee maanden kan zij mogelijk 
meer meedelen. 

- Toezegging 7 Mededeling college Albrandswaard: mw. Hermans deelt mee dat er binnenkort 
een reactie is te verwachten. 

- Toezegging 9 Postbehandeling: mw. Hermans deelt mee dat het nieuw ingevoerde systeem 
problemen heeft met het uitdraaien van periodieke overzichten. Er wordt aan gewerkt dit toch 
mogelijk te maken. 

- Toezegging 10 diverse in kader 3e Programmamonitor 2008: is per mail op gereageerd, zijn 
afgedaan. 

- Toezegging 11 Richtlijnenboek Wijzerplaats: ligt ter visie, is afgedaan 
 
 

3. Spreekrecht 
Naar aanleiding van het agendapunt Raadsinformatiebrief m.b.t. de Ds. G.H. Kerstenschool wordt 
ingesproken door de heer drs. P.J. Eggebeen, voorzitter van het schoolbestuur (zie bijlage). 
 
4. Rapport Digitale dienstverlening Rekenkamercommissie 
 
Dhr. Van der Hoek geeft een korte toelichting op het rapport. Er is meegedaan met een zogeheten 
“doe-mee-onderzoek”. Voordeel is dat vergeleken kan worden met andere gemeenten en door de 
schaalvoordelen dit type onderzoeken relatief goedkoper is. Het rapport is in september 2008 
uitgebracht. Het onderzoek betreft een momentopname. Juist op dit terrein gaan de ontwikkelingen 
erg snel.  
 
Omtrent de aanbeveling om de wensen onder de burgers te laten onderzoeken, laat dhr. Van der 
Hoek weten dat er landelijk gemonitord wordt wat gemeenten doen, maar niet naar wat inwoners 
wensen. Inzicht in de wensen is er dus niet.  
Er is geen directe bijzondere aanleiding geweest om dit onderzoek te verrichten. Het onderwerp 
voldoet wel aan de criteria zoals de Rekenkamercommissie hanteert voor de door haar in onderzoek 
te nemen onderwerpen. Deze criteria zijn het mogelijk leereffect, het maatschappelijke belang en de 
prioriteit binnen het gemeentelijk beleid. Digitalisering is volgens dhr. Van der Hoek een kostbare 
aangelegenheid. Je investeert veel en de opbrengst is pas op de langere termijn te merken. De 
ambtelijke organisatie is zo ingericht, dat voor deze investeringen geen extra personele formatie 
behoeft te worden ingezet.  
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De aanbevelingen opgenomen in het raadsstuk van de griffier zijn genummerd. Hiermee is niet 
beoogd een prioriteit aan te geven. In het rapport is geen nummering opgenomen en zijn de 
aanbevelingen gegeven per taakveld. Naar de mening van dhr. Van der Hoek is door het 
gemeentebestuur een voorzichtige poging gedaan tot investering in de digitale dienstverlening, met 
het vermoeden dat hiermee in de toekomst efficiëntie is te bereiken. 
Aan het eind van zijn bijdrage geeft dhr. Van der Hoek aan dat de Rekenkamercommissie zal nagaan 
wat met haar aanbevelingen wordt gedaan en de resultaten daarvan zal betrekken bij haar eigen 
functioneren. 
 
Nadat de voorzitter de heren Van der Hoek en Slingerland heeft bedankt, krijgen de commissieleden 
gelegenheid vragen over het rapport te stellen aan wethouder De Koning. 
 
Naar aanleiding van vragen merkt dhr. De Koning op dat het college hier en daar verbaasd was over 
de aanbevelingen. In haar nawoord op de bestuurlijke reactie merkt de Rekenkamercommissie op dat 
één reactie van het college juist is. De verbazing bij het college is daarmee weg. Het college zal geen 
van de aanbevelingen op voorhand naast zich neerleggen. Het in de bestuurlijke reactie genoemde 
Kwaliteitshandvest is na de zomer vorig jaar afgerond. De voorzitter laat weten dat dit handvest aan 
de orde is geweest in het kader van de postbehandeling en dat de raadsleden dit toen hebben 
ontvangen. 
Als gevraagd wordt om een plan van aanpak ter uitvoering van de aanbevelingen, geeft dhr. De 
Koning aan dat hij daar niet voor is. Het college is al bezig met de uitvoering. Hij verwijst daarvoor ook 
naar het collegeprogramma. Zijn voorstel is om elk jaar in de raadscommissie even bij te praten over 
de stand van zaken. 
 
Dhr. De Koning bevestigt dat iemand regie heeft op de digitalisering. De digitale dienstverlening wordt 
pas aangeboden als deze is getest en daadwerkelijk ook snel kan worden gegeven. Op de actualiteit 
zullen we altijd iets achterlopen. Voor het actueel houden van de gemeentelijke website zijn 
verantwoordelijken aangewezen. Er wordt nu naar gekeken of de website nog dit jaar een facelift kan 
krijgen. De verwachting is dat eind 2010 de digitale dienstverlening op het gewenste niveau kan zijn. 
Dhr. De Koning bevestigt dat als de behoefte aan digitale dienstverlening niet groter wordt, het 
inderdaad de vraag is of verdere investeringen dan nodig zijn. 
 
Advies: TER DEBAT (30 min) 
 
5. Raadsinformatiebrief m.b.t. Ds. Kerstenschool 
 
Dhr. Blesgraaf geeft aan dat de gemeente gebruik maakt van de prognoses van Pronexus. De 
Kerstenschool heeft nu 282 leerlingen hetgeen recht geeft op 12 lokalen. De prognoses van de 
gemeente en die van de school verschillen voor dit moment niet veel van elkaar. Wel naar de 
toekomst toe. De gemeente houdt haar prognoses actueel, maar wel op de gebruikelijke wijze. Vanuit 
de school geredeneerd gaat het volgens dhr. Blesgraaf om een bedrag van 3 ton. Vanuit de gemeente 
bekeken gaat het echter om € 475.000,-. Voor de reparatie van het dak van de Ursinusschool zal nog 
€ 175.000,- nodig zijn en er zal naar een bestemming moeten worden gezocht. Wordt het afgestoten 
dan moet de boekwaarde worden afgeschreven en hieraan zijn ook kosten verbonden. De wethouder 
hecht aan continuïteit van beleid zoals uitgezet in het IHP. De Ursinusschool was in 2002 al onder de 
opheffingsnorm gezakt. Dit heeft echter niet geleid tot opname in het IHP. De raad heeft in 2008 een 
bijgesteld IHP vastgesteld. Dat nu naar aanleiding van de ontwerpbegroting dit onderwerp aan de 
orde komt, verbaast de wethouder. De vaststelling van het IHP was daarvoor naar zijn mening het 
moment geweest.  
Hij geeft in overweging dit verzoek mee te nemen bij de actualisatie die moet leiden tot het IHP 2010-
2014. De bestemming van de Ursinusschool kan dan ook worden meegenomen omdat het college 
voornemens is een integraal accommodatieplan op te stellen. Het college wil nagaan of in de 
tussentijd de kosten voor de Ursinusschool verminderd kunnen worden, door het gebouw ook door 
anderen te laten gebruiken. 
 
Dhr. Den Ouden merkt op dat het natuurlijk gaat om een investering van € 475.000,- , maar dat het 
college al had toegezegd dat € 175.000,- hieraan besteed mochten worden. Vandaar dat in het 
amendement € 300.000,- was opgenomen. Voor de dekking van een aantal kosten verwijst hij naar de 
suggesties die in het amendement waren gedaan. Nu het college meldt voor een bepaalde variant 
geen voorkeur te hebben, vraagt hij welke variant de voorkeur van het college heeft. Naar zijn mening 
had het college eerder alleen financiële bezwaren tegen het verzoek. In de raadsinformatiebrief 
worden plots ook inhoudelijke motieven opgevoerd. Naar zijn mening zou het nieuw zijn als aanvragen 
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die op het Programma en Overzicht Huisvesting Onderwijs komen altijd eerst in het IHP opgenomen 
hadden moeten zijn. Hij verwijst in dit verband ook naar de informatiebijeenkomst die het college voor 
de raad heeft gehouden over onderwijsaangelegenheden op 5 maart 2008. Het college heeft toen 
aangegeven dat in voorkomende gevallen naar maatwerk zal worden gezocht. Spreker vindt dat het 
college op blz. 3 van de brief een wel erg somber beeld schetst t.a.v. de mogelijkheden van de 
gronden waarop de Ursniusschool is gebouwd. Dhr. Den Ouden pleit er voor het verzoek van de Ds. 
Kerstenschool te honoreren. 
 
De toezegging over de € 175.000,- is de wethouder bekend. Dat verandert aan de kostenkant voor de 
gemeente echter niets. Prognoses vormen volgens dhr. Blesgraaf een instrument om af te wegen of 
tot bouw moet worden overgegaan of niet. Hij benadrukt nogmaals dat het IHP is vastgesteld voor vier 
jaar, na overleg met het gehele onderwijsveld, en er toen geen sprake was van deze aanvraag. Ten 
aanzien van de vraag over de gewenste variant geeft spreker aan dat hij niet vooruit gaat lopen op 
een bij de volgende actualisatie mee te nemen aanvraag. Ten aanzien van de gememoreerde 
alternatieve dekkingen verwijst wethouder De Koning naar zijn bijdrage in de begrotingsraad.  
 
Dhr. Onderdelinden geeft aan nog wel eens te willen discussiëren over het latent vermogen van het 
grondbedrijf. Dhr. De Koning wil geen geld uitgeven dat nog niet is verdiend. De gemeente moet naar 
zijn mening niet op het terrein van de speculatie komen. 
 
De commissie vraagt aan dhr. Eggebeen wat er gebeurt als de aanvraag van de Ds. Kerstenschool 
wordt meegenomen bij het IHP 2010. Dhr. Eggebeen geeft aan dat de school gebruik zal maken van 
de € 175.000,- en de € 128.000,- om portocabins bij de Kerstenschool te plaatsen. De gemeente zit 
dan met de Ursinusschool. Als gewacht wordt op het volgende IHP zijn we volgens spreker te laat en 
is een situatie ontstaan die niemand mooi vindt. De kosten waarmee de school te maken heeft, liggen 
ook op het personele vlak. Als de scholen op één locatie zijn te brengen zijn er personele voordelen te 
behalen. De kosten die hiervoor nu worden gemaakt, zullen niet gedekt kunnen worden uit de 
opbrengst van inwoning door anderen in de Ursinusschool. Als de huidige verliezen nog 4 jaar 
aanhouden is de financiële pot van de school op.  
 
De voorzitter komt tot de conclusie dat dit agendapunt voor dit moment voldoende besproken en 
behandeld is. 
 
6. Eventuele mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen 
Mw. Hermans geeft een toelichting op de door de Stadsregio gestarte discussie over de regionale 
samenwerking na 2010. Deze discussie wordt gevoerd onder de naam DIALOOG 2009. Eind dit jaar 
zullen de raden hierover een standpunt moeten innemen. Desgewenst kan de Stadsregio bij de 
discussie binnen de gemeente ondersteuning aanbieden. Verzocht is de interne discussie niet te lang 
op zich te laten wachten. 
 
Medio maart zal het kabinet reageren op de rapportage die gemaakt is over de landelijke oefening 
Waterproef. Zoals al is afgesproken, zal dit onderwerp daarna voor de commissie kunnen worden 
geagendeerd. 
 
7. 1e Programmamonitor 2009 
 
Dhr. De Koning geeft aan dat ook de raad zal worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten die in het 
kader van de economische crisis door het college zullen worden georganiseerd. Het is de wens van 
het college om gezamenlijk met de maatschappelijke partners de gevolgen van de crisis aan te 
pakken. De crisis biedt ook een kans om elkaar sneller te vinden en gezamenlijk problemen aan te 
pakken. In de collegebrief over de boeggolf is vermeld dat het college in het seniorenconvent verder 
met de raad wil praten over hoe om te gaan met de investeringen. 
 
De vraag die de VNG bij de gemeenten heeft uitgezet, gaat volgens dhr. De Koning over 
investeringsprojecten die nu nog niet kunnen worden uitgevoerd omdat er procedurele belemmeringen 
zijn. Na die inventarisatie kan de VNG er bij het kabinet op aan dringen bij wet te regelen dat 
procedures worden aangepast. Of het naar voren halen van investeringen een bijdrage kan zijn om de 
negatieve gevolgen van de crisis te verminderen, is volgens dhr. De Koning nog maar de vraag. Hij 
verwijst hiervoor naar een artikel in Binnenlands Bestuur. 
 
Verbazing is er binnen de commissie dat na de 3e Programmabegroting 2008 is gebleken dat nog een 
extra bedrag van € 1,8 mln. niet is besteed. Dhr. De Koning merkt op dat in dergelijke gevallen eerst 



 4 

gekeken moet worden naar de redenen waarom de bedragen niet zijn besteed. In dit kader merkt hij 
op dat er ten aanzien van de personele formatie geen structurele problemen zijn. Problemen die 
ontstaan bij verloop van personeel zijn van alle tijden. 
 
Dhr. Onderdelinden geeft aan al jaren aandacht te hebben gevraagd voor niet uitgevoerde 
investeringen. Hij vindt dit een zwaar onderwerp waarop hij in de raad terugkomt. Naar zijn mening 
zijn er investeringen, waarmee de raad al heeft ingestemd, die in de tijd naar voren zijn te halen. De 
zogeheten boeggolf moet daarmee in relatie worden gebracht. Dhr. De Koning geeft aan dat er altijd 
sprake zal zijn van een boeggolf. Hij erkent dat dit niet in deze mate mag zijn. Mw. Hermans geeft aan 
dat in de regioraad ook gesproken is over het in de tijd naar voren halen van investeringen. In de regio 
wordt ook hiernaar gekeken. De verwachtingen mogen echter niet te hoog zijn. Het naar voren halen 
zal vaak niet kunnen vanwege procedurele redenen of omdat de politieke discussie nog gaande is. 
Het komt volgens haar dan aan op bestuurlijk leiderschap om die politieke besluiten nu wel te nemen. 
Dhr. De Koning geeft aan dat de ontwikkelingen op de voet worden gevolgd. 
 
Dhr. Blesgraaf geeft aan dat we ten aanzien van de maatschappelijke stages op schema liggen. Hij 
verwacht dat de raad binnen twee maanden hierover een voorstel krijgt. Omtrent het informeren van 
de raad over de ontwikkelingen rond Stichting Dynamiek, laat dhr. Blesgraaf weten dat de raad 
hierover een raadsinformatiebrief heeft gehad. Het college is in afwachting van de reactie van 
Dynamiek over de nieuwe opzet. Ten aanzien van de meerkosten voor sporthal Drievliet licht dhr. 
Blesgraaf toe dat bij de uitwerking van de plannen is gebleken dat de oppervlakte te laag is ingeschat. 
Dhr. Onderdelinden geeft aan in zaken zoals dit laatste en de ontwikkelingen rond Dynamiek als raad 
eerder en meer te willen worden geïnformeerd. Dhr. Van Houcke onderschrijft dit. Hij merkt op dat het 
raadsteam Dynamiek in november voor het laatst bijeen is geweest. 
 
Ten aanzien van de eerder door hem bepleitte meerdere inzet voor het onderhoud van de relatie 
tussen bedrijfsleven en onderwijs, ziet dhr. Vroegindeweij nog steeds geen structurele aanpak. Dhr. 
De Koning geeft aan dat dit enigszins is ingehaald door de nu te organiseren carrousels in het kader 
van de crisis. 
 
Dhr. Van Houcke is er over verbaasd, dat er bijna een hele nota over hennepteelt is opgenomen in de 
programmamonitor. Naar zijn mening zouden twee zaken gescheiden dienen te worden, te weten de 
overlastbestrijding en het landelijke beleid. Bij dit laatste plaatst hij een groot aantal kritische 
kanttekeningen. Mw. Hermans laat hierop weten dat de programmamonitor volgens het college een 
goede plaats zou zijn om de raad over het hennepteeltbeleid mededeling te doen. Gevraagd wordt 
eenmalig € 40.000,- ter beschikking te stellen. De verdeling tussen de partners moet nog worden 
gemaakt. De landelijke ervaring is dat 1/3 van de kosten is te verhalen op de teler zelf.  
 
Volgens de raadsinformatiebrief kan het college in december 2009 mededeling doen welke 
begrotingsconsequenties er zullen zijn n.a.v. de ontwikkelingen rond Dynamiek. Dhr. Van Houcke wil 
dat deze gevolgen worden meegenomen bij de ontwerpbegroting. Dit heeft ook de voorkeur van dhr. 
Blesgraaf. Toezeggingen op dit punt kan hij echter niet doen. 
 
Advies: DEBAT (60 min) 
 
8. Antwoordbrief aan Provincie over toezicht begroting 2009  
Naar aanleiding van opmerkingen uit de commissie zal het college bekijken of de tekst in de brief moet 
worden aangepast. 
 
Advies: TER VASTSTELLING 
 
9. Vervanging machinekamer zwembad De Fakkel 
 
Dhr. Vroegindeweij memoreert dat deze vervanging, zelfs na vragen, toch niet in de begroting is 
opgenomen. Hij verbaast zich er daarom over dat deze nu weer wel voor 2009 wordt opgevoerd. Dhr. 
De Koning geeft aan dat het college hierop is teruggekomen. Bij de aanbesteding is synergie te 
bereiken. Hiervoor is deze uitgaaf dan wel noodzakelijk. 
Dhr. Onderdelinden merkt op dat als een investering is afgeschreven de nieuwe 
vervangingsinvestering in de begroting behoort te zijn opgenomen. Dhr. De Koning erkent dat sprake 
is van een omissie. Dhr. Van der Spoel is verbaasd hoe een en ander in het verleden is afgesproken. 
Hij doet de suggestie om na te gaan of ook in andere gevallen dergelijk afspraken zijn gemaakt. 
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De wethouder geeft aan dat als de raad niet instemt met het voorstel een gecombineerde 
aanbesteding niet mogelijk zal zijn.  
 
Advies: DEBAT (15 min) 
 
10. Rondvraag 
Ingestemd wordt met het verzoek van mw. Van Gink om het onderwerp Brede school voor een 
volgende keer te agenderen. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 23.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 maart 2009, 
De griffier,         de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 12 februari 2009 

 
Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 20-09-07 Juridische 
Kwaliteitszorg 

De resultaten van het in 2008 uit te 
voeren onderzoek periodiek meten 
worden meegedeeld. Over vorm voeren 
mw. Hermans en griffier overleg. 
 

Hermans/ 
griffier 

2008 

2. 22-05-08 BAR-
samenwerking 

Over de businesscase ict-omgeving volgt 
nadere schriftelijke informatie 
 

Hermans  

3. 11-12-08 Evaluatie 
aanbesteding 
huishoudelijke hulp 
 

Het bestek zal voor de raad ter inzage 
worden gelegd. 
 

V.d. Berg  

4. 19-06-08 Begroting VRR De raad ontvangt eind 2008 de concrete 
vertaling van de invoering van 
Community Safety. 
 

Hermans  

5. 13-11-08 BAR-
samenwerking 

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

Hermans  

6. 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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 13-11-08 Postbehandeling Periodiek zal de commissie weer een 
overzicht ontvangen van de 
postafdoening.  
 

Hermans Vóór 18 dec 
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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 Rapport 
Berenschot inzake 
Dynamiek 

Wordt geagendeerd als benw 
raadsinformatiebrief sturen, nadat SRS 
heeft gereageerd. 
 

Vrz, griffier  

3. 15-01-09 Oefening 
Waterproef 

Wordt geagendeerd nadat landelijke 
conclusies over oefening bekend zijn. 

Hermans  

4. 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 

5. 15-01-09 3Primair Op verzoek van dhr. Van Houcke 
agenderen voor een volgende keer 
 

Vrz. griffier  

6. 12-02-09 Brede school Op verzoek van mw. Van Gink 
agenderen voor een volgende keer 
 

Vrz. griffier  

 
 
 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


