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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 11 november 2010 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mevrouw. A. Ripmeester (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier). 
Behoudens de VVD-fractie zijn alle fracties vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: burgemeester mevrouw A. Attema en de wethouders de heren H. Dokter 
en M. Vroegindeweij en de ambtenaar mevrouw R. Alblas. 
  
1. Opening 
Mevrouw Ripmeester heet iedereen welkom en opent de vergadering. Aangezien de burgemeester 
later zal komen in verband met haar bezoek aan de brandweerkazerne, zullen de agendapunten die 
betrekking hebben op haar portefeuille later op de avond worden behandeld. De agenda wordt 
vastgesteld met wijziging van de volgorde van agendapunten. 
 
2. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 23 september  2010 
Aan pagina 3, onder 7, wordt na de zin “Mevrouw Parren mist de huisartsen, die zij ook een 
belangrijke schakel vindt.” toegevoegd de zin “Hierop deelt wethouder Dokter mede dat hij in gesprek 
is met de vereniging van huisartsen en hij positief gestemd is.”. Met in achtneming van deze 
aanvulling wordt het verslag vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 

- Toezegging 1. Postbehandeling. Wethouder Vroegindeweij is in de veronderstelling dat de 
raad de toegezegde brief al heeft gehad. De griffier deelt mee dat dit niet zo is, maar dat deze 
volgende week wordt toegestuurd. Toezegging blijft nog staan. 

- Toezegging 2. Beweegvisie. Wethouder Dokter geeft aan dat hij vorige keer iets te voorbarig 
was. Hij zegt toe dat de 1e resultaten vóór de commissievergadering van januari worden 
toegestuurd. 

- Toezegging 3. Nota Evenementenbeleid. Gewijzigde Nota is toegestuurd, toezegging is 
afgedaan. 

- Toezegging 4. Brief BAR-samenwerking. Brief is toegestuurd en wordt op 15 november a.s. in 
de extra commissievergadering Samen leven behandeld. Toezegging is afgedaan. 

- Toezegging 5. Fusie Korfbalverenigingen. Wethouder Dokter zegt toe dat de raad vóór de 
commissievergadering van januari het Projectplan ontvangt. 

 
Ten aanzien van de lijst actie- en aandachtspunten en de lijst gemaakte afspraken zijn de volgende 
opmerkingen gemaakt: 
 
-  Actiepunt 2. Regionale aanpak kindermishandeling. Is voor deze vergadering geagendeerd. 

Actiepunt is afgedaan. 
 
Ten aanzien van de gemaakte afspraken is opgemerkt: 
 

- Afspraak 1. Rijtijden ambulance. In een volgende vergadering zal een deskundige uitleg 
geven over de overzichten die worden verstrekt.  

- Afspraak 3. Bijtende honden. Informatie wordt nog deze week verstrekt. 
 
 
3. Spreekrecht 
Hiervoor heeft niemand zich gemeld. 
 
4. Gewijzigde planning PenC-cyclus 
 
Wethouder Vroegindeweij geeft aan dat de informatie in de nieuw opgezette begroting niet gelijk is 
aan die in vorige opzet. De informatie die naar zijn mening niet past in de PenC-instrumenten is eruit 
gelaten. Deze informatie zal echter wel periodiek aan de raad worden verstrekt in de zogeheten 
Voortgangsrapportages. Hoe groot de frequentie zal zijn, kan hij op dit moment nog niet aangeven. 
Het zal minstens drie maal per jaar zijn. Bepalend daarvoor is met name de ambtelijke inzet die het 
kost om de informatie te genereren. In januari a.s. wil hij een eerste opzet van een 
Voortgangsrapportage voorleggen. Vorm en opzet kunnen in 2011 verder ontwikkeld worden. 
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Uiteindelijk zullen de Voortgangsrapportages de informatie moeten bevatten die de raad nodig heeft. 
In januari kan nader gekeken worden naar de frequentie en de momenten waarop ze worden verstrekt 
(bijvoorbeeld al dan niet gelijktijdig met de penc-instrumenten).  
 
Op verzoek vanuit de commissie laat wethouder Vroegindeweij weten dat het college zal zorgen dat in 
ieder geval bij de Kadernota en de begroting een actuele Voortgangsrapportage wordt verstrekt. 
 
De heer Onderdelinden stipt aan de wens om het politieke zwaartepunt te verschuiven van de 
begrotingsbehandeling naar de behandeling van de Kadernota. Naar zijn mening zij er na behandeling 
van een Kadernota nog voldoende momenten voor eventueel noodzakelijke bijstellingen. De wens 
wordt ondersteund door de heer Neuschwander. Afgesproken wordt dat deze discussie verder 
gevoerd zal worden met de Auditcommissie of het Presidium in aansluiting op de evaluatie van de 
gehouden begrotingsraad  
 
5. Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAAK) 
 
Het onderwerp is geagendeerd op verzoek van mevrouw F. Fräser. Zij onderschrijft de doelstellingen 
van de aanpak, maar vraagt zich af of het noodzakelijk is, naast alle organisaties die op dit terrein al 
actief zijn, nog een organisatie hieraan toe te voegen. 
 
Wethouder Dokter geeft aan dat het een plan van aanpak is met aanbevelingen en doelstellingen. 
Eerst zijn deze aanbevelingen en doelstellingen op landelijk niveau bepaald, daarna op regionaal 
niveau en nu op lokaal niveau. Hij benadrukt dat er geen nieuwe organisatie wordt opgetuigd. Het 
bestaande CJG zal aandacht moeten besteden aan de actiepunten. De doelstellingen gelden voor 
bestaande organisaties. Er worden geen nieuwe mensen voor aangenomen. De wethouder geeft kort 
weer dat er in de uitvoering enkele hobbels genomen moesten worden door personele wisselingen bij 
het CJG. Ambtelijk is men reeds aan de slag gegaan en is er overleg gevoerd met scholen. De 
opheffing van het departement voor Jeugd en Gezin heeft geen gevolgen voor de aanpak.  
 
De wethouder herhaalt zijn toezegging uit de begrotingsraad dat de raad begin 2011 nadere 
informatie krijgt over de stand van zaken bij het CJG. Daaraan gekoppeld zal informatie worden 
verspreid over de stand van zaken rond de uitvoering van deze aanpak. Ten aanzien van het CJG zijn 
volgens de wethouder goede afspraken gemaakt in het convenant. Een en ander gaat echter nog te 
traag en er wordt hard aan gewerkt om dat bij te stellen. 
 
Mevrouw Parren geeft aan graag ook informatie te ontvangen over het aantal aanmeldingen uit 
Ridderkerk bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Zij is daarbij ook benieuwd om hoeveel 
terechte en onterechte meldingen het gaat.  
 
6. Eventuele mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen (Stadsregio, Veiligheidsregio, 
Gezondheidszorg) 
 
De burgemeester laat weten dat zij sinds haar benoeming nog geen vergaderingen heeft bijgewoond 
van de Stadsregio en de Veiligheidsregio. Nieuwe ontwikkelingen heeft zij op dit moment niet te 
melden. 
 
Naar aanleiding van de eerder verstrekte periodieke gegevens over de aanrijtijden ambulances stelt 
de heer Neuschwander een aantal vragen over het overzicht. Hem is niet duidelijk waarom de 
verschillen tussen Barendrecht en Albrandswaard enerzijds en Ridderkerk anderzijds, zo groot zijn. Hij 
vraagt zich af of dit ook te maken heeft met de ligging van Ridderkerk en de aanwezigheid van 
rijkswegen. Na enige discussie wordt besloten dit onderwerp voor een volgende 
commissievergadering te agenderen. Er kan dan overwogen worden daarvoor een deskundige uit te 
nodigen. 
 
Ten aanzien van de Stadsregio wordt besloten voor de commissievergadering van 2 december a.s. te 
agenderen de definitieve ontwerpversie van de Regionaal Strategische Agenda Stadsregio (RSA). 
Met de vertegenwoordigers, de burgemeester en wethouder Den Ouden, kan dan gesproken worden 
over het in het algemeen bestuur in te nemen standpunt, als over het RSA moet worden beslist. 
 
 
Ten aanzien van de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond 
(OGZRR) laat wethouder Dokter weten dat er de laatste tijd uitvoerig is gesproken over de kosten. De 
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producten worden afgenomen van de GGD, tegen een bepaald tarief. Vanuit de GGD kwam de 
opmerking dat de kosten niet goed werden doorberekend aan de gemeenten. Hierop is gereageerd 
met de mededeling dat de tarieven gelijk dienen te blijven en dat op de regeling nog 5 % moet worden 
bezuinigd. Inmiddels is dat gelukt.  
Ten behoeve van de vorming van een bovenlokale uitvoeringsorganisatie voor de 
Jeugdgezondheidszorg, het CJG Rijnmond, heeft de gemeente Rotterdam extra gelden beschikbaar 
gesteld. De raad krijgt nog informatie hoe deze nieuwe organisatie wordt opgezet. 
 
7. Stand van zaken afdoening motie 2010-7 inzake vrijwillige brandweer 
 
De burgemeester is hedenavond op bezoek geweest bij de oefenavond in de brandweerkazerne. Zij is 
enthousiast over het korps en over het gebouw. Zij is wel geschrokken van de gevoelens die er zijn 
over de wijze waarop de Veiligheidsregio met de vrijwilligers is omgegaan. Zij vindt dat de mensen 
serieus genomen moeten worden en dat er vertrouwen moet zijn in elkaar. Zij zal zich vaker in de 
kazerne laten zien.  
 
De benoeming “vrijwilligers” vindt zij eigenlijk verkeerd. Zij zijn zeer professioneel, hoog opgeleid en 
worden betaald. Het is ook niet vrijblijvend. We moeten volgens de burgemeester zuinig zijn op de 
vrijwilligers. Zonder hen gaat het niet in Ridderkerk. 
 
Mevrouw Van den Berg benadrukt het belang dat de raad hecht aan het overdrachtsdocument. Op 
basis daarvan was de raad bereid om in te stemmen met de overgang van het korps naar de 
Veiligheidsregio. De raad voelt zich daarom ook “verantwoordelijk” voor het korps. Spreekster 
onderschrijft dat aan het vertrouwen gewerkt moet worden. Mevrouw Van den Berg is blij met de 
woorden van de burgemeester. Het gevoel dat daaruit spreekt heeft zij gemist in de voorliggende 
briefwisseling. 
 
Mevrouw De Deugd benadrukt het belang van communicatie en open kanalen om het vertrouwen te 
herstellen. Zij vraagt hoe het staat met de dialoog Community Safety en de Praktijktesten (zie brief  
29 juni 2010). De burgemeester zegt toe dit later te zullen beantwoorden.  
 
De burgemeester geeft aan dat het overdrachtsdocument wordt gezien als een contract. Het heeft 
veel kwaad bloed gezet dat de Veiligheidsregio de conditietest verplicht heeft gesteld, terwijl de 
afspraak was dat dit pas zou gebeuren als dit was vastgelegd in een landelijke richtlijn. Toen dit een 
feit was is deze kwestie o.a. aangepakt door de vorige burgemeester. Gevolg was dat met Ridderkerk 
aparte afspraken zijn gemaakt over de test. Hierover bestaat binnen het korps inmiddels tevredenheid. 
 
De heer Onderdelinden verwijst naar de garanties die de raad bij de overdracht heeft gevraagd. De 
eigenheid van het korps zou behouden moeten blijven. De burgemeester geeft aan dat wij hiervoor 
onze invloed moeten blijven uitoefenen binnen de Veiligheidsregio. Het zal echter niet zo zijn dat alles 
kan zoals men het in onze kazerne zou willen. Als voorbeeld noemt zij het stallen van het aantal 
auto’s. Ten aanzien van de toelatingseisen is zij van mening dat deze niet zo hoog mogen zijn dat we 
niemand meer voor het werk krijgen. Hierover blijft zij in gesprek met de Veiligheidsregio. 
 
De heer Neuschwander is benieuwd of de burgemeester na haar inwerkingsperiode merkt dat “de 
balans” weer is hervonden. De burgemeester geeft aan dat niet het vertrouwen in de raad is 
aangetast. De raad is welkom in de kazerne en vrijwilligers willen ook graag langskomen.  
 
Mevrouw Ripmeester vraagt of er nog andere onderwerpen in het overdrachtsdocument zijn die 
mogelijk anders geregeld gaan worden. De burgemeester verwijst voor het antwoord naar de brieven 
van de burgemeester van Ridderkerk en de burgemeesters van de BAR-gemeenten van 29 juni jl. De 
burgemeester geeft aan dat er op een moment een einde komt aan de looptijd van het 
overdrachtsdocument. Tot die tijd zal er wel gemonitord blijven worden.  
 
8. Ontwerpreactie op Jaarverslag 2009 van de Commissie Bezwaarschriften 
 
Vanuit de commissie worden kritische opmerkingen gemaakt over de afhandelingstermijnen. De 
verklaringen daarvoor worden niet altijd overtuigend gevonden. De commissie is van mening dat de 
termijnen korter dienen te worden. De burgemeester geeft aan dat ook in 2010 de voorgeschreven 
termijnen niet altijd gehaald zullen worden. Zij zal zich periodiek hierover laten informeren. 
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Voor wat de bemensing en benoemingsprocedure van de commissie bezwaarschriften betreft, verwijst 
de griffier naar de door de raad vastgestelde Verordening bezwaarschriften 2006. 
 
Het jaarverslag is eerder dit jaar al aangeboden aan het college. Het secretariaat van de commissie 
bezwaarschriften heeft daarbij abusievelijk vergeten het verslag ook aan te bieden aan de raad. Dit is 
pas in oktober gebeurd. De griffier is toegezegd dat de aanbieding volgende jaren gelijktijdig zal 
gebeuren.  
 
Mevrouw Van den Berg vraagt aandacht voor de door haar fractie gestelde raadsvraag over de 
afdhandelingstermijnen bij de o.a. de Wwb-bezwaarschriften. Mevrouw Alblas zal dit nagaan. 
 
De commissie stemt in met de voorliggende ontwerpreactie op het jaarverslag. 
 
Advies: ter vaststelling. 
 
9. Rondvraag 
Op verzoek van mevrouw De Deugd zal de Raadsinformatiebrief inzake beleidskader bestuurlijke 
aanpak mensenhandel voor een volgende vergadering worden geagendeerd. Zij krijgt van de griffier 
het format om hiervoor een gespreksnotitie op te stellen. 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 december 2010,  
de griffier,              de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 11 november 2010 

 
Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 13-11-08 
14-5-09 
 
 
 
14-01-10 
 
 
23-09-10 
 
 
11-11-10 
 

Postbehandeling Periodiek zal de commissie weer een 
overzicht ontvangen van de 
postafdoening.  
 
 
De cie hoort nog waarom het vanaf het 
2e kwartaal pas kan. 
 
Wethouder is gevraagd schriftelijk te 
reageren 
 
Schriftelijke reactie volgt in week 46. 

Vroeginde
weij 

Vanaf het 2e 
kwartaal 2010 
krijgt de cie 
een overzicht. 
 
 
 
 
 
 
 
Week 46 

2. 18-06-09 
 
 
 
 
23-09-10 
 
 
11-11-10 

Beweegvisie Eind 2009 krijgt de raad inzicht in 
resultaat aanpak/uitvoering beweegvisie. 
Er zal dan ook een datum voor een 
evaluatie worden genoemd 
 
Voor de volgende vergadering worden de 
1e resultaten toegestuurd 
 
Raad ontvangt de 1e resultaten vóór de 
commissievergadering van januari 2011. 
 
 

Dokter Eind 2009 
 
 
 
 
Voor 11 nov. 
2010 
 
Vóór 13 jan. 
2011 
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3. 23-09-10 
 
 
 
11-11-10 

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 
 

Dokter  
 
 
 
Vóór 13 jan. 
2011 

4. 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 

5. 11-11-10 CJG Rijnmond De raad krijgt informatie op de opzet van 
deze nieuw te vormen organisatie 
 

Dokter  

6. 11-11-10 Stand van zaken 
dialoog 
Community Safety 
en Praktijktesten 
 

Hierover wordt informatie verstrekt 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  

 
 
 
 
 

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. 01-10-09 
 
 
 
11-11-10 

De gemeente en 
bijtende honden 

Het college informeert de raad over een 
jaar over de uitvoering van de 
actiepunten uit de brief 
 
Informatie wordt in week 46 verstrekt 

College Oktober 2010 
 
 
 
Week 46 
 

 
 
 


