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Verslag van de openbare vergadering van de  
commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 11 april 2013 in het gemeentehuis 
 
 
Aanwezig:  
Mevrouw A. Ripmeester (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier). 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd (groep Koppes na 21.00 uur). 
Van de zijde van het college: burgemeester A. Attema en de wethouders H. Dokter,  A. den Ouden en 
P. van der Sluijs. 
Bij agendapunt 8. zijn ook aanwezig de heren H. Klaucke en H. van den Brule. 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht 
Er hebben zich geen sprekers gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. 
 
3. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 7 maart 2013 
Het nagezonden aangepaste verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
3. Plan van aanpak tegengaan jeugdwerkloosheid. De raad is hierover geïnformeerd bij brief van  

7 maart 2013. Is afgedaan. 
4. Regieteams. Informatie zit bij de stukken over de gemeenschappelijke regeling BAR. Is afgedaan.  
5. Oud en Nieuw. Kosten verwijderen afvalbakken. Is hedenmorgen per mail beantwoord. Is afgedaan. 
8. Afstemmingsverordening. Gevraagde informatie is verstrekt. Is afgedaan. 
9. Actueel kruisjesoverzicht. Is verstrekt. Is afgedaan. 
 
De burgemeester zal in de volgende vergadering aangeven welke streefdatum kan worden ingevuld 
bij de toezeggingen over de opslag van vuurwerk. 
 
4. RKC rapport subsidie beleid 
De heer Van der Hoek verwijst in zijn toelichting naar het eerdere advies uit 2010. Er was toen 
enthousiasme om de aanbevelingen uit te voeren. In de praktijk is hier en daar wel wat gebeurd, maar 
er is geen kader, een nota subsidiebeleid vastgesteld. Als een dergelijke nota is vastgesteld, kan de 
raad pas sturing geven aan het subsidiebeleid.  
 
De rekenkamer heeft dit onderzoek verricht omdat er signalen waren dat de uitvoering van de eerdere 
aanbevelingen niet goed verliep. Voor de raad is het soms lastig na te gaan of aanbevelingen 
daadwerkelijk worden uitgevoerd. Of deze vertraging te voorkomen was geweest, is aan de raad om 
daar een opvatting over te hebben. De heer Van der Hoek begrijpt dat hierop allerlei factoren van 
invloed zijn geweest. Of de rekenkamercommissie een onderzoek gaat verrichten, wordt altijd aan de 
raad meegedeeld door toezending van de onderzoeksopzet. Ook krijgt de raad met het Jaarverslag 
het Jaarplan toegestuurd.  
 
Het college heeft noodgedwongen geen uitvoering aan de aanbevelingen kunnen geven. Dit vanwege 
personele factoren, de discussies rond de drie decentralisaties en de gevolgen van de val van het 
vorige kabinet. Prioriteit is gegeven aan de decentralisaties. Thans ligt er een startnotitie klaar om 
behandeld te worden in de raad van mei. Opzet is dat de raad dit jaar een subsidienota kan 
vaststellen. De planning daarvoor staat in de startnotitie. De wethouder heeft hiervan geleerd dat in 
een proces als dit meer ijkpunten moeten worden ingebracht en dat daarover moet worden 
gecommuniceerd. 
 
De wethouder geeft aan dat met Karaat en Sport en Welzijn pilots worden uitgevoerd. De vraag die nu 
voorligt is hoe gerapporteerd moet worden. Veranderingen in het subsidiebeleid zullen met name 
betrekking hebben op de grotere instellingen, die het college juist meer ruimte wil geven. 
 
Ten aanzien van dit vraagstuk kijken de BAR-gemeenten ook bij elkaar hoe dit soort zaken wordt 
opgepakt. 
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De heer Louter vraagt of de wethouder het achteraf niet jammer vindt dat dit onderzoek is verricht, nu 
de startnotitie binnenkort wordt overgelegd. De wethouder merkt op dat de rekenkamercommissie 
zelfstandig is en dat het niet aan het college is om zich over de onderzoeksonderwerpen een oordeel 
te vormen. De wethouder merkt daarbij op dat toen het onderzoek werd verricht nog niet in beeld was 
dat de startnotitie in mei in de raad zou kunnen. 
 
Advies: ter debat. 
 
5. Verordening participatie Wmo Ridderkerk 2013 
Wethouder Van der Sluijs meent uit een onlangs verschenen landelijk rapport de conclusie te mogen 
trekken, dat we met de participatie in Ridderkerk al redelijk ver op weg zijn. Over hoe de participatie te 
regelen bestonden verschillende ideeën. De wethouder memoreert er aan dat hij onlangs in de 
commissievergadering heeft laten weten stappen te willen ondernemen en op korte termijn de raad 
een voorstel te willen doen. Het resultaat ligt nu voor ter besluitvorming. Het college heeft naar 
participanten geluisterd, maar heeft niet alle wensen gehonoreerd. Het voorliggend voorstel regelt de 
burgerparticipatie ten aanzien van de Wmo. Voor de aanbieders zal een apart platform worden 
ingesteld. 
 
Van de WMO-Adviesraad is een reactie binnengekomen. Ten aanzien van de kritiek op artikel 7 merkt 
de wethouder op dat hij per situatie tot afspraken wil komen waarbinnen advies wordt gevraagd.  
Soms zijn afspraken gemaakt met de raad en dient daarom snel advies te worden uitgebracht. De 
kritiek op artikel 8 deelt hij. Het college wil daarom de laatste zin van het derde lid laten vervallen. Dit 
is een aangelegenheid die binnen het platform geregeld zou moeten worden, bijvoorbeeld in zijn eigen 
reglement van orde. In artikel 5 staat dat het om zes doelgroepen gaat, dit moet zijn zeven.  
 
De suggestie van mevrouw De Deugd voor een digitaal platform ondersteunt de wethouder. Hij zou 
zoiets graag op de website willen hebben. Een vraag daarbij is ook of Ridderkerk voorzien zou kunnen 
worden van Wifi. De wethouders is bezig dit verder te onderzoeken. Over de coördinerend ambtenaar 
merkt de wethouder op dat deze ook de coördinatie met bestuur en ambtelijke organisatie moet 
verzorgen. 
 
De heer Neuschwander vraagt of de wethouder het idee heeft of er binnen de Wmo-Adviesraad 
draagvlak ik voor wat nu wordt voorgesteld. De wethouder merkt op dat er eerst een lange lijst met 
wensen en eisen was en nu nog maar een brief met enkele punten. Hij verwacht dat het draagvlak er 
daarmee is. Als de raad een beslissing heeft genomen, zal er snel een bijeenkomst worden 
georganiseerd met huidige en nieuwe leden om de zaken snel op te pakken. De wethouder wil wel het 
beeld wegnemen dat met het platform de participatie is geregeld. Van belang is dat vanuit alle Wmo-
velden mensen zullen meedoen. 
 
Hoe de voorzitter wordt gekozen, is naar de mening van de wethouder een zaak voor het platform zelf. 
Wat betreft de grootte/omvang van het platform is het van belang dat hieraan een praktische invulling 
wordt gegeven. De wethouder heeft hier voorbeelden van, die hij aan het platform zal aanreiken. 
 
Naar de mening van de heer Alderliesten wordt door de wethouder voortvarend te werk gegaan. Op 
zijn vragen laat de wethouder weten dat de participatie in de andere twee BAR-gemeenten nog niet zo 
ver geregeld is als hier. Ideeën worden uitgewisseld, maar iedere gemeente zal haar eigen adviesraad 
kennen. 
 
Op vragen van de heer Kruithof laat de wethouder weten dat voor het platform een budget van € 600,- 
beschikbaar is en dat er geen vergoedingen worden verstrekt. Naar zijn mening kan het volgens de 
wethouder niet zo zijn, dat het gemeentebestuur zich door zichzelf laat adviseren. Het lijkt hem 
daarom niet raadzaam dat burgerleden zitting hebben in het platform. 
 
Advies: ter vaststelling 

 
6. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 
Wethouder Dokter geeft aan dat op alle fronten hard wordt gewerkt. Wat de jeugdzorg betreft lijkt 1 
januari 2015 ver weg, maar bureaus jeugdzorg zijn er druk mee bezig dat behoorlijk wat 
verantwoordelijkheden naar de raden overgaan en de gemeenten zullen moeten inkopen en ook 
moeten bezuinigen. De Stadregio buigt zich over de frictiekosten. Minister Plasterk kijkt naar de 
samenwerking tussen de gemeenten, maar wil geen vertraging in het proces. De VNG zal met verdere 
voorstellen komen. 
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De Participatiewet zal zich met name richten op de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Hiervoor 
worden ook extra middelen beschikbaar gesteld. De BAR-gemeenten hebben zich voor extra gelden 
al aangemeld, om pilots uit te voeren. 
 
In mei hopen de drie colleges zich te buigen over de stand van zaken rond de jeugdzorg. De raden 
krijgen daarover dan een raadsinformatiebrief. 
 
De Wmo-conferentie is op 25 april a.s. 
 
Als reactie op een opmerking van mevrouw De Deugd geeft de wethouder aan dat het college niet de 
ogen sluit voor de werkloosheid onder ouderen.  
 
7. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Er komt een schriftelijk antwoord op de vraag van de heer Van der Spoel over de betekenis van artikel 
15, lid acht. Op zijn vraag over de feeling met de Ridderkerkse brandweer, wil de burgemeester 
nadrukkelijk uitspreken dat de Ridderkerkse brandweer op 1 januari 2008 is overgedragen aan de 
Veiligheidsregio. In de Veiligheidsregio wordt grote waarde gehecht aan alle vrijwilligers. Dit 
onderwerp is in bijna elke vergadering aan de orde. Ook de directie van de Veiligheidsregio heeft daar 
aandacht voor en ook de onlangs nieuw benoemde clustercommandant, die de post Ridderkerk onder 
zijn hoede heeft. 
 
Advies: ter vaststelling 
 
8. Gemeenschappelijke regeling BAR-samenwerking 
De burgemeester geeft aan dat ook wethouder Dokter is aangeschoven, omdat de wethouders 
personeelszaken inmiddels ook tot de BAR-stuurgroep zijn toegetreden. De gemeentesecretaris is 
aangeschoven omdat de BAR-organisatie een organisatie is waarin het personeel wordt ingebracht. 
Als toevoeging aan haar inleiding merkt zij op dat minister Plasterk er inmiddels niet meer over denkt 
om de 100.000+ gemeenten af te dwingen. De voorgestelde BAR-organisatie is naar haar mening 
toekomstbestendig en de juiste keus voor dit gebied. 
 
Vooraf stelt de heer Onderdelinden aan de orde wat de behandeling in Barendrecht en Albrandswaard 
betekent voor de behandeling van het voorstel in Ridderkerk. In Barendrecht is de besluitvorming 
opgeschoven. Daar is verzocht om een aanvulling van de stukken. Men wil daar meer duidelijkheid 
over de verrekensystematiek, de begroting, de jaarrekening, de treasury, de P & C cyclus, de voor- en 
nacalculatie, de fiscale zaken, de pluspakketten en hoe om te gaan met zienswijzen van de raad op 
de ontwerpbegroting. 
 
Albrandswaard heeft gevraagd om een extern juridisch onderzoek. De burgemeester geeft als reactie 
dat in de Stuurgroep is afgesproken dat er haast is, maar zorgvuldigheid gaat vóór snelheid. Als de 
raden meer tijd nodig hebben, dan moet daarvoor gezorgd worden. We komen echter wel in de 
problemen als de raden niet vóór de zomer een beslissing hebben genomen. Zij geeft aan dat het in 
Albrandswaard gevraagde externe juridische advies er komt. Dit wordt begin volgende week verwacht. 
 
Discussie ontstaat er over de opeenvolgende beslissingen van de drie raden en de vraag wanneer 
deze moeten worden genomen. De burgemeester geeft aan dat er voor gezorgd wordt dat de drie 
raden hetzelfde document beoordelen. De heer Klaucke geeft aan dat als de Ridderkerkse raad 
beslist en één of twee van de andere raden een andere beslissing nemen, er weer bij de Ridderkerkse 
raad wordt teruggekomen. De vraag lijkt volgens hem nu te worden, wie als eerste over de dam 
springt. De burgemeester benadrukt dat we autonoom zijn en blijven en daarom ook ‘het werk in eigen 
huis zelf kunnen doen’. 
 
De heer Onderdelinden merkt op dat de regeling naar de mening van zijn fractie enkele wijzigingen 
behoeft. In de aanhef moet vermeld worden dat ook de burgemeesters de regeling aangaan. De 
overweging is niet juist, de colleges hebben besloten de organisaties samen te voegen. In artikel 7 is 
het woordje ‘het’ vergeten vóór ‘zijn bevoegdheden’. Het eerste lid van artikel 13 klopt naar zijn 
mening niet.  
 
Naar aanleiding van vragen van de heer Van der Spoel merkt de heer Klaucke op dat aan het 
budgetrecht van de raad niets wordt afgedaan. De raad stelt straks met de eigen begroting vast welke 
bijdrage vanuit Ridderkerk worden verstrekt ter dekking van de organisatiekosten. Ook nu doet de 
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raad dit voor de huidige ambtelijke organisatie. De raad bepaalt of die bijdrage omhoog of omlaag 
gaat. Moet het omlaag, dan volgt overleg en wordt bekeken hoe dit bereikt kan worden. Dan gaan 
zaken spelen als het sociaal statuut. Dat zou ook zo gaan bij de huidige ambtelijke organisatie. 
 
Aan de orde komt dat de gemeenschappelijke regeling haar begroting vóór 15 juni moet vaststellen en 
de raad de eigen begroting pas in november. Kan de raad voor wat betreft de uitgaaf aan de 
gemeenschappelijke regeling dan voor een voldongen feit worden gezet? De heer Klaucke geeft aan 
dat als de raad de uitgaaf voor een lager bedrag vaststelt als waarop de gemeenschappelijke regeling 
in haar begroting had gerekend, de gemeenschappelijke regeling een begrotingswijziging moet 
vaststellen. 
 
Aan de orde komt de rol van de accountant. De burgemeester geeft aan dat het algemeen bestuur de 
accountant voor de gemeenschappelijke regeling benoemt. Daarbij hebben de raden en de 
accountants van de gemeenten geen rol. De accountant van de gemeenschappelijke regeling 
beoordeelt of het openbaar lichaam rechtmatig en doelmatig opereert. De heer Van den Brule voegt 
toe dat het natuurlijk logisch is dat de raden geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van het 
openbaar lichaam en dat zij de eigen a.b.-leden hierop kunnen aanspreken en deze aan hun raad 
verantwoording schuldig zijn. 
 
De burgemeester stelt dat als de raad een pluspakket wil, het de raad zelf is die dat besluit. De raad 
besluit daarbij ook hoe de kosten daarvoor worden gedekt. Daarover hoeft niet overlegd te worden 
met de andere gemeenten. Is het zo dat de extra werkzaamheden van het pluspakket de overige 
werkzaamheden van het openbaar lichaam verstoren, dan volgt overleg. Dat zal zijn als het openbaar 
lichaam echt wordt overvraagd. Ook nu kan die situatie zich voordoen dat de raad meer wil, dan de 
ambtelijke organisatie kan bieden. 
 
De burgemeester benadrukt daarbij dat de voorliggende keus wordt voorgesteld omdat we de zeven 
doelstellingen uit de BAR-code waar willen maken. Er komen enorm veel nieuwe taken naar ons toe 
en die beter zijn op te pakken als we samenwerken. De heer Van den Brule geeft aan het artikel over 
‘de verstoring’ vooral ook een waarborg is voor de andere gemeenten. Het kan niet zo zijn dat als een 
andere gemeente een nieuw pluspakket wil, dit ten koste gaat van de afgesproken werkzaamheden 
voor de andere gemeenten. Het moet dus ook waarborgen dat de afgesproken diensten worden 
verricht. 
 
De heer Klaucke geeft aan dat de discussie over pluspakketten en regieteams uit elkaar moeten 
worden gehouden. Personen die in een regieteam zitten, schrijven al hun uren voor de gemeente die 
dat team heeft. Dat doen ze per definitie. De ambtenaar die in een domein zit en werk doet voor een 
bepaalde gemeente, die boekt die uren op die gemeente. De heer Klaucke geeft aan dat de omvang 
van het regieteam ook te maken heeft met het door een college gewenste comfort. Vanuit de 
commissie wordt gesteld dat dat dus wordt beïnvloed of de betreffende ambtenaren in eigen huis 
zitten of elders werkzaam zijn. De Klaucke geeft aan dat de invulling van het regieteam een keus van 
een college is op basis van meerdere factoren. 
 
De heer Van der Spoel vindt dat de VVD-vraag nr. 5 niet beantwoord is. Wordt met een systeem van 
nacalculatie niet achter de feiten aangelopen. De burgemeester geeft aan dat met het systeem ook 
ervaring zal moeten worden opgedaan. Het zal straks een opdracht aan de directie zijn dat ze hier 
heel erg strak opzitten. De raden zullen bij de programmamonitoren ook steeds worden ingelicht.  
 
De heer Onderdelinden vraagt of er als gevolg van het tijdschrijven een ‘urenfabriek’ dreigt. Naar de 
mening van de burgemeester is gekozen voor een zo transparant, eenvoudig en rechtvaardig mogelijk 
systeem. Ook hier zal echter ervaring mee moeten worden opgedaan. Als lopende het werk blijkt dat 
toch wijziging nodig is, dan krijgt de raad dit te horen. 
 
De burgemeester vraagt de heer Onderdelinden of hij staat achter de wens vanuit Barendrecht om 
meer informatie over een aantal financiële aangelegenheden. De heer Onderdelinden bevestigt dit en 
geeft aan dat het CDA dit mogelijk ook tijdens de raadsvergadering van 25 april a.s. zal inbrengen. De 
burgemeester geeft aan dat als deze wens bij de drie raden leeft, dit in gezamenlijkheid ontwikkeld 
zou kunnen worden. 
 
Het voorstel is dat de gemeenschappelijke regeling een reserve/eigen vermogen mag vormen. De 
heer Van der Duijn Schouten geeft aan dat ook nu voor de bedrijfsvoering geen reserve is gevormd. 
Wat met de besparingsdoelstelling als dit potje gevormd moet worden? De heer Klaucke geeft aan dat 
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de besparingsdoelstelling hoe dan ook staat. Het ‘potje’ kan gebruikt worden voor tegenvallers. De 
heer Van der Duijn Schouten geeft aan dat een overschot gewoon kan terugvloeien naar elke 
gemeente. Is er een tekort, dan dienen de deelnemende gemeenten gewoon bij te dragen. De heer 
Van de Brule geeft aan dat het een keus is. Of de risico’s van het openbaar lichaam worden afgedekt 
met zijn eigen risicoreserve. Of de gemeente houdt bij de vaststelling van haar weerstandsvermogen 
rekening met eventuele tegenvallers bij het openbaar  lichaam. 
 
De burgemeester laat weten dat de raadsleden over dit voorstel nog steeds schriftelijke vragen 
kunnen stellen. De colleges hechten er veel aan dat de raden een weloverwogen stap nemen. Zij 
dankt de leden ook dat deze zaak zo serieus wordt opgepakt. 
 
Op vragen geeft de heer Klaucke aan dat er sprake is van één sociaal statuut en dat de 
arbeidsvoorwaarden voor alle personeelsleden gelijk zullen zijn. Er komt ook één secundair 
arbeidspakket. Voorwaarde daarbij is dat dit budgettair neutraal is. Inmiddels is hierover mondeling 
overeenstemming. 
 
Mevrouw Ripmeester brengt in de vraag of, bij een zo belangrijk onderwerp als dit, ook de raad niet 
zou moeten meebesluiten. De burgemeester geeft aan dat de raden geen bevoegdheden overdragen. 
Discussie ontstaat er over de mogelijke uitkomst van het externe juridische advies. In het belang van 
een juiste besluitvorming laat de griffier daarop weten dat het goed is zich te realiseren dat de Wet 
gemeenschappelijke regelingen het kader is waarbinnen de besluitvorming plaats dient te vinden. Dat 
laat onverlet de kritiek die men mogelijk op deze wet heeft. Als de raden geen bevoegdheden 
overdragen, dienen zij op grond van artikel 1 van die wet toestemming aan de colleges en de 
burgemeesters te verlenen. Blijkt uit het juridisch advies dat de raad wel bevoegdheden overdraagt, 
wat volgens hem niet het geval is, dan wordt de raad deelnemer aan de regeling en dient de raad ook 
te beslissen om deel te nemen. Welke bevoegdheid de raad dan overdraagt, zal expliciet zijn 
beschreven. 
 
Op vragen geeft de burgemeester aan dat de raden de beslissing nemen op basis van de actuele 
regeling, dus inclusief de wijzigingen die de colleges bij de beantwoording van de vragen hebben 
toegezegd. 
 
Advies: ter debat. 

 
9. Raadsinformatiebrief, d.d. 21 december 2012, over de inzet van Stadstoezicht Rotterdam als 
BOA in Ridderkerk 
Naar aanleiding van de vragen die de heer Neuschwander in zijn gespreksnotitie heeft gesteld, laat de 
burgemeester het volgende weten. Ridderkerk heeft goede BOA’s waarbij veel kennis aanwezig is. Er 
is sprake van drie formatieplaatsen. Deze worden ingehuurd bij de Dienst Stadswacht van Rotterdam. 
Geheel onverwacht kwam in november het bericht dat de kosten zouden worden verdubbeld. 
Stadswacht had hierover niet overlegd. Het eerste wat het college heeft gedaan, is te berichten dat dit 
niet werd geaccepteerd. Nu is inmiddels in overleg een overgangssituatie gecreëerd, die ook van 
belang is voor de betrokken mensen. Deze overgangsregeling geldt van 1 april dit jaar tot 1 januari 
2014. Dezelfde mensen worden ingehuurd en voor elk wordt € 10.000,-  meer betaald. De enorme 
verhoging voor 2013 is daarmee van tafel. Er is nu meer tijd om te kijken wat na 1 januari 2014 moet 
gebeuren. Uiteraard wordt bekeken dit in BAR-verband op te pakken. Over volgende stappen zal de 
raad geïnformeerd worden. Het college staat achter het uitgangspunt dat het van belang is BOA’s in te 
zetten. De samenwerking met politie en buurtpreventie rond de BOA’s is prima.  
 
10. Reactie op toezicht begroting 2013 door de provincie 
Op vragen van de heer Onderdelinden merkt wethouder Den Ouden op dat de meeste gemeenten 
voor hun begroting onder repressief toezicht van de provincie staan. Er dient in dat geval te worden 
verantwoord achteraf. De inzet van de dekkingsreserve heeft naar zijn mening geen invloed gehad op 
de keuze van het toezichtsregime door de provincie. 
 
Advies: ter vaststelling 
 
11. Mededelingen college 
Er zijn geen mededelingen. 
 
 
 



 6 

12. Rondvraag leden 
De ter kennisneming aangeboden stukken, zijn voor kennisgeving aangenomen. Dit betekent dat 
motie 2012-95 inzake Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid is afgedaan. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.40 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 mei 2013,  
de griffier,       de voorzitter, 
 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 11 april 2013 

 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 15-12-11 PGB Als bekend is welke vrijheid de wetgever 
de gemeenten laat, communiceert het 
college hierover met de raad. 
 

Dokter geen 
streefdatum 
mogelijk 

2. 30-8-12 Quick Scan CJG 
Tevredenheid 
 

Resultaten worden de raad meegedeeld. Dokter December 
2012 

3. 7-03-13 Opslag vuurwerk Nagaan of wijkoverleggen in het vervolg 
op de hoogte kunnen worden gesteld van 
bekendmakingen over 
vergunningaanvragen e.d. die van belang 
kunnen zijn voor de wijk. 
 

Attema  

4. 7-03-13 Opslag vuurwerk Nagaan of de begripsbepaling 
detailhandel zo is te omschrijven dat via 
het bestemmingsplan voorkomen kan 
worden dat er vuurwerkopslagplaatsen 
worden gevestigd. 
 

Attema  

5. 7-03-13 Decentralisaties Notitie afstemming van de drie 
decentralisaties 
 

Dokter 
 

Vóór 7 mei 
2013 

6. 11-04-13 Opslag vuurwerk Streefdata bij toezegging 3 en 4 Attema 16 mei 2013 
 

7. 11-04-13 GR 
Veiligheidsregio 

Dhr. Van der Spoel krijgt schriftelijk 
antwoord op zijn vraag over artikel 15 
 

Attema  

8. 11-04-13 Decentralisatie 
Jeugdzorg 
 

Mei/juni ontvangt de raad een raadsbrief 
met de stand van zaken 

Dokter Mei/juni 

9. 11-04-13 GR BAR Over de financiële ontwikkelingen bij de 
BAR-organisatie zal de raad informatie 
krijgen bij de Programmamonitoren. 
 

Attema Juni/nov van 
elk jaar 

10. 11-04-13 GR BAR De raad krijgt nog een actuele regeling 
ter beslissing, inclusief alle toegezegde 
wijzigingen. 
 

Attema  

11. 11-04-13 BOA De raad wordt op de hoogte gesteld van 
de komende ontwikkeling hoe de functie 
na 1 januari 2014 wordt ingevuld. 
 

Attema  
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LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

1. 12-04-12 Bijtincidenten De raad ontvangt jaarlijks een 
raadsinformatiebrief met een overzicht 
van de bijtincidenten van het voorgaande 
jaar. 
 

Attema April 2013 

2. 7-03-13 Visie Sportpark In bespreking brengen wat de rol van de 
raad is bij startnotities. 
 

Griffier  

 


