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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 7 juni 2007 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mw. A. Ripmeester (voorzitter),  
Alle fracties, behalve Lokaal Sociaal en Ridderkerks Belang, zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: Mw. Hermans, Mw. H. van den Berg en dhr. P. de Koning 
J. van Straalen, griffier. 
 
 
1. Opening 
Mw. Ripmeester opent de vergadering en heet iedereen welkom. De volgorde van de agendapunten 
wordt iets gewijzigd. 
 
2. Mededelingen  
Geen. 
 
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld. 
Niemand heeft zich gemeld. 
 
4. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 10 mei 2007 
Op verzoek van wethouder De Koning wordt op blz. 2, onder 6, aangepast dat onder de in de 
activiteitenbegroting op pagina 31 genoemde bedrijfsterreinen in de Zuidflank wel de Ridderster 
(Nieuw Reyerwaard) valt. 
 
Op verzoek van de burgemeester wordt op blz. 2, onder 7, aangepast dat de reistijd van de 
ambulance bestaat uit ten eerste de melding en de opkomsttijd en ten tweede uit de aanrijtijd. 
 
Uit de Lijst van toezeggingen wordt geschrapt nr. 3 over de stand van zaken rond de Reserve 
Strategisch Investeringsbudget en uit de Lijst met actiepunten nr.2 over de uitleg 
overschrijdingspercentages ambulances. 
 
Voor het overige wordt het verslag vastgesteld. 
 
5. 2de Programmamonitor 2007 
De wethouder zegt toe de vragen die deze avond niet beantwoord kunnen worden, schriftelijk te 
beantwoorden vóór de raadsvergadering van 14 juni a.s. (Is gebeurd per mail van 11 juni 2007; de 
griffier) 
 
De commissie is van mening dat moties niet kunnen worden afgedaan bij mededeling in een 
Programmamonitor. De commissie verwacht hierover per motie een apart schrijven van het college. 
Het overzicht van moties in de Programmamonitor beschouwt de commissie als een mededeling over 
de stand van zaken, die ter kennisname wordt aangeboden.  
 
Werk en economie 
Naar aanleiding van het programma Werk en economie wordt gevraagd naar de ontwikkelingen rond 
Nieuw Reyerwaard. Mw. Hermans deelt mee dat het college praat met de LTO en onafhankelijke 
tuinders uit het gebied. Doel van het gesprek is gezamenlijk op te trekken om in de discussie over het 
gebied, die toch gevoerd wordt, een preferente positie in te nemen en gezamenlijk een gedragen visie 
te ontwikkelen over een duurzame ontwikkeling van het gebied. Als deze visie er is en als ook de 
tuinders dit willen, zal het college hierover naar buiten treden en de raad informeren. De discussie die 
gevoerd wordt moet niet geheel worden opgehangen aan de claim van één bedrijf. De Stadsregio 
heeft geen druk uitgeoefend het gesprek te houden. 
 
Veiligheid 
Opgemerkt wordt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft als het gaat om gebruiksvergunningen. 
Mw. Hermans merkt op dat het college handelt overeenkomstig de indertijd door de raad vastgestelde 
lijst van gebouwen, verdeeld in categorieën, met het daarbij behorende en vastgestelde krediet. 
 
Of de Veiligheidsrapportage jaarlijks verschijnt is nog punt van discussie binnen het Regionaal 
College. Dit heeft wel de voorkeur van mw. Hermans. 
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Bestuur en participatie 
Over de samenwerking met de BAR-gemeenten merkt mw. Hermans op dat het college het 
coalitieakkoord uitvoert, waarin staat dat het college actief de samenwerking zoekt met gemeenten in 
de regio en met die in het Drechtstedengebied. De samenwerking richt zich met name op de 
gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Deze samenwerking bevindt zich thans in een 
verkenningsfase. Concreet gaat het thans om bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop en een 
intervisietraject voor de leidinggevenden. 
 
Gesproken wordt over het vertrouwen dat men in de gemeente heeft, welke in contrast staat tot de 
waardering die er is voor de dienstverlening. Voor ieder blijft dit een punt van aanhoudende zorg. 
 
Educatie 
Mw. Van den Berg zegt toe dat de raad vóór de zomer een overzicht krijgt van het verloop van het 
aantal leerlingen voor de komende jaren. Zij zegt tevens toe dat de raad een overzicht krijgt van de 
financiële afwikkeling van de privatisering basisonderwijs, waarin ook zal worden ingegaan op de 
“bruidsschat”. 
 
Zorg 
Over de ontwikkelingen t.a.v. de zorg merkt mw. Van den Berg op dat niet op andere wijze wordt 
geïndiceerd. In het verleden boden zorginstellingen meer zorg aan dan waarvoor was geïndiceerd. 
Deze kosten werden gedeclareerd bij de AWBZ. De trend is nu dat de zorg wordt aangeboden 
waarvoor is geïndiceerd. Klachten van cliënten hierover zijn de wethouder nog niet bekend. Een en 
ander heeft wel geleid tot onrust bij het personeel van de instellingen. 
 
Het bij de monitor gevoegde Overzicht actiepunten accountant leidt niet tot vragen. 
 
Advies: VOOR DEBAT naar de raad. 
 
6. Initiatiefvoorstel burgerinitiatief D66/GroenLinks 
Op verzoek vanuit de commissie zal dhr. Van Houcke per mail nog ingaan op: 

- de wens dat ondertekenaars in de gemeente dan wel de wijk moeten wonen 
- wat niet is overgenomen uit het advies van benw, met motivering 
- de aantallen die andere gemeenten hanteren in hun verordening 
- de (on)mogelijkheid een initiatief in te dienen over belastingen e.d.  

 
Dhr. Van Houcke geeft aan dat er doelbewust voor gekozen is geen leeftijdsgrens op te nemen. Naar 
zijn mening kan de mogelijkheid van initiatief ertoe bijdragen dat het mensen stimuleert met elkaar in 
gesprek te gaan over zaken die henzelf aangaan. Daarnaast kan het een bijdrage leveren aan het 
verbeteren van het vertrouwen in de overheid. 
 
Advies: VOOR DEBAT naar de raad. 
 
7. Jaarverslag 2006 en concept contourenbegroting 2008 Openbaar Lichaam Openbare 
Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond 
 
Advies: TER VASTSTELLING naar de raad. 
 
8. Uitvoering moties postbehandeling (2005-62 en 2006-13) 
Mw. Hermans geeft aan dat is ingezet op verhoging van de kwaliteit. Het college werkt er aan het 
kwaliteitsniveau te kunnen garanderen, daarna zullen kwaliteitshandvesten worden vastgesteld. Bij de 
opstelling van deze handvesten zal het burgerplatform worden betrokken. 
Zij deelt tevens mee dat elke briefschrijver in beginsel een ontvangstbevestiging krijgt en dat als 
termijnen worden overschreden het uitgangspunt is dat contact met de briefschrijver wordt 
opgenomen. Het college zet er op in dat effectief wordt gereageerd, soms kan dit beter door niet 
schriftelijk te reageren, maar door te bellen of langs te gaan.  
 
Op verzoek van mw. Van Houwelingen zal de afdoening van de motie voor een volgende 
raadsvergadering worden geagendeerd. 
 
Advies: VOOR DEABT in een volgende raad. 
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9. Stand van zaken voortgang Startnotitie Ridderkerk werkt 
Dit onderwerp zal om de andere commissievergadering worden geagendeerd. Wethouder Van den 
Berg deelt mee dat t.a.v. de diverse onderdelen de stand van zaken als volgt is: 
Economische visie 
Aan de ontwikkeling van de visie wordt gewerkt. De visies van bijv. provincie en regio worden daarbij 
betrokken. 
Gesmeerd 
Het actieplan is vastgesteld door het college en gaat ter kennisname naar de commissie. 
Aangesloten werk 
Heeft volop de aandacht. Het is de bedoeling aan de raad een startnotitie voor te leggen in het 3e 
kwartaal 2007. 
Het werkt 
De activiteiten zijn nu onderdeel geworden van het reguliere werk en vormen nu geen onderdeel meer 
van het plan. 
 
Op verzoek van de commissie zal mw. Van den Berg haar mededeling over dit onderwerp in het 
vervolg enkele dagen vóór de commissievergadering mailen naar de griffier, voor doorzending naar de 
(burger-)raadsleden.  
 
10. Voortgangsrapportage ESF-project Bestrijding Jeugdwerkloosheid Ridderkerk 
Mw. Van den Berg geeft aan dat het een rapportage betreft die naar Brussel is gestuurd. De bijlagen 
geven de stand van zaken aan tot december 2006. Het traject loopt goed, maar het is niet eenvoudig 
jongeren te vinden die dan ook nog mee willen doen. Er zal hard aan getrokken moeten worden om 
de 120 te halen. 
 
11. Rondvraag 
Dhr. Van Houcke vraag aandacht voor datering en ondertekening van uitgaande brieven. De griffier 
merkt op dat de gedateerde en ondertekende versie er veelal wel is, maar te laat wordt ingeleverd 
voor verzending naar de drukker. In dat geval gaat de digitale versie naar de drukker.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 juni 2007 
De griffier,    de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 7 juni 2007 

 
Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 15-05-03 Reserve 
Centrumplan 

Gemeld wordt als de reserve van 1,6 milj. 
wordt aangesproken. 
 

Den Boef 
 

 

2. 03-11-05 
 
 
19-10-06 

Verslag stand van 
zaken Juridische 
kwaliteitszorg 

Wordt opgenomen in Programmamonitor.  
 
 
In een eerstvolgende vergadering zal met 
de burgemeester besproken worden 
welke info de raad wenst en in welke 
vorm gerapporteerd moet worden. 
 

Hermans 
 
 
Voorzitter, 
griffier 

 
 
 
Een eerst- 
volgende 
vergadering 

3. 15-03-07 Notitie 
kostenbeheersing 
huisvestingslasten 
onderwijs 
 

Het concept wordt in april aan het college 
aangeboden en wordt daarna aan de 
raad voorgelegd 

Zwiers Mei/juni 2007 

4. 12-04-07 Stand van zaken 
Ridderkerk werkt 
 

Het plan van aanpak project Gesmeerd 
werk kan naar verwachting in mei aan de 
raad worden aangeboden. 
 

V.d. Berg Naar de 
commissie 
van 28 juni 
‘07 

5. 12-04-07 Motie crisisopvang 
Jongeren 

Nogmaals zal bureau Jeugdzorg worden 
benaderd voor cijfers en nagegaan wordt 
of cijfers via andere kanalen (bijv. 
onderwijs) zijn te achterhalen 

V.d. Berg  

6. 07-06-07 Verloop aantal 
leerlingen 
komende jaren 

De raad ontvangt vóór de zomerperiode 
een overzicht 

V.d. Berg 
namens 
Zwiers 
 

Vóór de 
zomerperiode 

7. 07-06-07 Financiële 
afwikkeling 
privatisering 
basisonderwijs 
(o.a. bruidsschat) 
 

De raad ontvangt hierover een overzicht V.d. Berg 
namens 
Zwiers 

 

 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
Nr.  Datum 

 
Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 12-04-07 Project Ieder kind 
wint 

Bezien wordt of bij de presentatie van het 
stadsregionale Plan van Aanpak project 
“Ieder kind wint” een presentatie voor de 
raad kan worden gehouden 
 

SPO/ 
Griffier 

Vóór de 
zomer 

 
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  

 


