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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 13 januari 2011 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mevrouw. A. Ripmeester (voorzitter) en J. van Straalen (griffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: wethouder H. Dokter en ambtenaar mevrouw R. Alblas. 
  
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Mevrouw Ripmeester heet iedereen welkom en opent de vergadering. Aan de agenda wordt 
toegevoegd mededelingen van de wethouder over de laatste ontwikkelingen rond het onderkomen 
voor de scouting. De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld. 
  
2. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 2 december 2010 
Met deze notulen wordt aan het verslag toegevoegd, onder 7. Notitie Participatie, dat mevrouw Fräser 
de afwezigheid van e-participatie aan de orde heeft gesteld en dat wethouder Vroegindeweij heeft 
toegezegd dat dit jaar de mogelijkheden tot e-participatie worden onderzocht. Deze toezegging zal 
ook worden opgenomen in de Lijst van toezeggingen. 
 
De toezegging van de burgemeester dat wordt nagegaan wat bedoeld wordt met de Beneluxcorridor 
wordt ook opgenomen in de Lijst van toezeggingen. 
 
Voor het overige wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 

- Toezegging 1. Beweegvisie: streefdatum wordt vóór commissie april 2011.  
- Toezegging 2. Fusie korfbalverenigingen: streefdatum wordt vóór commissie februari 2011. 
- Toezegging 4. CJG Rijnmond: is afgedaan met het raadsvoorstel Wijziging 

gemeenschappelijke regeling OGZRR. 
 
Met betrekking tot de Lijst van actiepunten wordt afgesproken dat het onderwerp bijtende honden 
wordt geagendeerd voor de commissievergadering van februari. 
 
Met betrekking tot de lijst gemaakte afspraken brengt de voorzitter bij het college in herinnering de 
toegezegde periodieke informatie over de postafdoening.  
 
3. Spreekrecht 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
  
4. Delegatie bevoegdheden op grond van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen 
Op verzoek vanuit de commissie zegt wethouder Dokter toe vóór de raadsvergadering van 27 januari 
a.s. met meer concrete voorbeelden te komen voor welke gevallen de delegatie zou gelden. Tevens 
zal hij aangeven of en zo ja welke rechten aan de registratie ontleend kunnen worden. Ook zal hij 
aangeven of aan het raadsbesluit moet worden toegevoegd dat dit mede wordt genomen gelet op 
artikel 156 van de Gemeentewet. 
 
Advies: TER VASTSTELLING. 
 
5. Wijziging gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond 
Op vragen vanuit de commissie laat wethouder Dokter weten dat er voor de juridische rechtsvorm van 
een stichting is gekozen, omdat deze de meeste vrijheid geeft als het gaat om aanbesteden. De 
stichting kan er voor kiezen in te kopen bij de GGD of bij een ander. De statuten van de nieuwe 
Stichting CJG Rijnmond zijn inmiddels vastgesteld. 
 
Omdat het het college is dat bevoegd is te beslissen om de regeling aan te gaan, wordt de raad, gelet 
op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, door de commissie geadviseerd ook te 
beslissen dat het college de formele toestemming krijgt om de (gewijzigde) regeling aan te gaan. 
 
 
Advies: TER VASTSTELLING 
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6. Betekenis motie 2010-35 inzake bezuiniging op tijdelijke opname en dagverzorging in de 
Riederborgh 
Bij brief van 24 november 2010 heeft het college de raad laten weten de motie te zullen uitvoeren. Dat 
houdt in, aldus de brief, dat mocht zich onverhoopt de situatie voordoen dat rijksbeleid in combinatie 
met de gemeentelijke bezuiniging mocht leiden tot het verdwijnen van de tijdelijke opname en 
dagverzorging in de Riederborgh, wij met u gaan overleggen hoe hiermee om te gaan. De raad heeft 
aangegeven over deze brief nog overleg te willen met de wethouder in de commissie. 
 
Wethouder Dokter laat weten dat de dagopvang e.d. in de Riederborgh goed verloopt. Instellingen 
hebben nog niet laten blijken dat er knelpunten zijn. Zij weten dat zij in voorkomende gevallen 
knelpunten kunnen melden. Als het college signalen over knelpunten ontvangt, zal het direct 
maatregelen nemen. Het college zal in dat geval ook de raad inlichten. Met deze toezegging adviseert 
de commissie de raad de motie als afgedaan te beschouwen. 
 
7. Restauratie Ruïne Huis te Woude 
Als toelichting laat wethouder Dokter weten dat als we als gemeente een monument hebben we er 
ook goed voor moeten zorgen. Dit ook gelet op het feit dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft.  
Na de restauratie zal het monument weer in een goede bouwkundige staat verkeren. Er is echter geen 
garantie dat het kort na de oplevering niet meer met graffiti wordt beklad. De raad heeft eerder 
besloten dat het monument gerestaureerd moet worden en heeft hiervoor € 54.000,- beschikbaar 
gesteld. Uit een in 2010 uitgevoerd onderzoek blijkt dat de restauratie voor dit bedrag niet is te 
verrichten. Voor het jaarlijkse onderhoud is jaarlijks € 2.000,- opgenomen in de begroting. 
 
In de commissie worden vragen gesteld over de waarde van het monument. Deze discussie kan aan 
de orde komen in het raadsdebat. 
 
De heer Van der Spoel wijst op de dekking van het voorstel. Eenmalig wordt een bedrag onttrokken 
aan de vrije reserve. Hij merkt op dat dit vaker in voorstellen van het college wordt voorgesteld. Hij wil 
van het college weten wat voor het college de ondergrens van deze reserve is, om een onttrekking uit 
deze reserve te doen. Wethouder Dokter zal deze vraag meenemen naar zijn collega van financiën. 
 
Advies: DEBAT 
 
8. Stand van zaken huisvesting Scouting 
Hedenmiddag heeft wethouder Dokter met beide scoutingverenigingen gesproken. Afgesproken is nu 
echt “een slag” te gaan maken. Binnen een paar weken zal het college een keus maken voor de 
locatie van het onderkomen. Dat zal zijn de huidige plek of die van het oude productiebos. Deze 
laatste heeft de voorkeur van de verenigingen. De huidige locatie  is niet meer als woningbouwlocatie 
in beeld. Uiteindelijk zal dit resulteren in een raadsvoorstel omdat mogelijk beslissingen moeten 
worden genomen over financiële middelen en/of het bestemmingsplan.  
 
9. Rondvraag 
Op verzoek van mevrouw Fräser zal voor een volgende vergadering worden geagendeerd de 
Raadsinformatiebrief van 30 november jl. over aanpak overlast Ridderkerk. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 februari 2011,  
de griffier,             de voorzitter, 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 13 januari 2011 

 
Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 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 

Dokter Eind 2009 
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23-09-10 
 
 
11-11-10 
 
 
13-01-11 

 
Voor de volgende vergadering worden de 
1e resultaten toegestuurd 
 
Raad ontvangt de 1e resultaten vóór de 
commissievergadering van januari 2011. 
 
Raad ontvangt de 1e resultaten vóór de 
commissievergadering van februari 2011 

 
Voor 11 nov. 
2010 
 
Vóór 13 jan. 
2011 
 
Vóór 7 april 
2011 
 

2. 23-09-10 
 
 
 
11-11-10 
 
 
13-01-11 

Fusie korfbalver-
enigingen 
 

Raad krijgt afschrift van brief die B&W 
binnenkort sturen. Raad wordt op de 
hoogte gesteld van Projectplan 
 
De raad ontvangt het projectplan vóór de 
commissievergadering van januari 2011 
 
De raad ontvangt informatie vóór de 
commissievergadering van februari 2011 

Dokter  
 
 
 
Vóór 13 jan. 
2011 
 
Vóór 10 febr. 
2011 
 

3. 11-11-10 CJG 
 

De raad krijgt begin 2011 nader 
informatie stand van zaken CJG. 
Toegevoegd wordt informatie uitvoering 
aanpak RAAK. Tevens wordt informatie 
verstrekt over meldingen bij het AMK uit 
Ridderkerk 
 

Dokter Begin 2011 

4. 11-11-10 Stand van zaken 
dialoog 
Community Safety 
en Praktijktesten 
 

Hierover wordt informatie verstrekt Attema Begin 2011 

5.  2-12-10 Notitie Participatie Mogelijkheden van e-participatie worden 
in 2011 onderzocht. 

Vroeginde
weij 
 

2011 

6. 13-01-11 Delegatie WBAG Concrete voorbeelden, rechtsgevolg 
registratie en art. 156 Gemeentewet 
 

Dokter Vóór raad 
27 jan 2011 

7. 02-12-10 Regionaal 
Strategische 
Agenda 

Meegedeeld wordt wat wordt bedoeld 
met Beneluxcorridor (i.r.t. Beneluxtunnel) 

Attema  

      
 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

1. 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 

2. 11-11-10 Aanrijdenambulan-
ces 

Uitleg verstrekte overzichten wordt voor 
een volgende vergadering geagendeerd 
 

Vrz, griffier Vóór 1 maart 
2011 

3. 02-12-10 Bijtende honden Voor een volgende commissie-
vergadering zal de RIB over bijtende 
honden worden geagendeerd 

Griffier Febr. 2011 
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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. 

Griffier  continu 

2. 08-04-09 Nota Verbonden 
partijen 

De griffie plaatst ontvangen 
ontwerpbegrotingen (en wijzigingen) 
gem. regelingen op de gemeentelijke 
website 
 

Griffier continu 

3. 02-12-10 Postbehandeling Het college informeert de raad periodiek 
over de postafdoening 

College Periodiek  
 

4. 13-01-11 Motie 2010-35 
bezuinigingen 
opvang 
Riederborgh 

Als de instellingen knelpunten melden bij 
het college, stelt het college de raad op 
de hoogte 

 Doorlopend 

 
 
 
 
 


