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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 12 april 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. H. van den Berg en dhr. P. de Koning 
Ambtenaren: Mw. M. Zeldenrust en J. Stuifzand 
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. Rapport (On)Voorzien van de Rekenkamercommissie Ridderkerk 
 
Aanwezig zijn de voorzitter van de Rekenkamercommissie, dhr. P. van der Hoek, en de secretaris, 
dhr. B. Sepers. 
 
De behandeling van het rapport beperkt zich deze avond tot het verduidelijken van de rapportage. De 
commissie vraagt het Presidium de verdere procedure voor behandeling te bepalen. 
 
In zijn toelichting geeft dhr. Van der Hoek aan dat in de onderzochte regelgeving de doelen niet altijd 
(duidelijk) zijn geformuleerd. Bekeken is of deze regelgeving toetsbaar is op doelmatigheid, 
doeltreffendheid en rechtmatigheid. Niet altijd is het mogelijk in concrete en meetbare termen doelen 
te formuleren. Waar dit wel mogelijk is, is het soms niet gedaan. Het advies is bij het opstellen van 
regels hierover wel na te denken. 
 
Dhr. Den Ouden is blij met de lessen die getrokken kunnen worden uit het rapport. Hij merkt echter op 
dat de werkelijkheid zich niet altijd in termen als doelmatig en doeltreffend laat vatten. Enerzijds gaat 
het onderzoek op enkele punten wel wat ver, anderzijds zijn er ook aanbevelingen waar de raad wat 
mee kan. Dhr. Van der Hoek merkt op dat het de raad is die regels maakt en vaststelt. De 
Rekenkamercommissie toetst slechts aan de maat die de raad heeft gesteld. 
 
Volgens dhr. Onderdelinden is niet aan te tonen dat bijv. door verstrekking van de parkeerpas de raad 
beter functioneert. Met het formuleren van doelstellingen e.d. moet naar zijn mening niet te verkrampt  
worden omgegaan. Dhr. Van der Hoek merkt hierover op dat de Rekenkamercommissie in het rapport 
een suggestie doet om aan te sluiten bij het bestaande gemeentelijke parkeerbeleid. Daar waar in het 
rapport wordt gesproken over onrechtmatigheid, is het vaak dat de rechtmatigheid niet kan worden 
vastgesteld. 
 
Op een vraag laat dhr. Van der Hoek weten dat juist in het spanningveld deregulering en regelgeving 
de toets op doelmatig- en doeltreffendheid van belang is. Regels worden gesteld om de samenleving 
beter te laten functioneren. Het is juist van belang om de effecten van je regelgeving te bekijken en te 
bezien of ermee wordt bereikt wat ermee was beoogd. Is dat niet het geval dan is dat aanleiding de 
regelgeving te heroverwegen. 
 
Voor de aanleiding om dit onderzoek te houden, verwijst dhr. Van der Hoek naar de criteria die de 
Rekenkamercommissie heeft vastgesteld voor haar keuze van onderzoeksonderwerpen. 
Voorzieningen dienen ter ondersteuning van de taken van de raad, te weten kaderstelling, controle en 
vertegenwoordigen. Gelet op het grote maatschappelijk belang van de taken van de raad is de keuze 
voor dit onderzoeksonderwerp gemaakt.  
 
De voorzitter dankt dhr. Van der Hoek en Sepers. 
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4. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld  
 
Mw. P. van Nes-De Man voert, namens haar broer, zichzelf en bewoners uit Rijsoord, het woord over 
de schoolmeesterswoning in Rijsoord (zie bijlage). 
Van haar broer, dhr. J. de Man, is deze morgen een mail doorgestuurd over hetzelfde onderwerp. 
Aangezien wethouder Den Boef niet aanwezig is, leest de griffier de reactie van de wethouder voor op 
genoemde mail. De reactie van de wethouder is: 
“ Door Roos Vastgoed is een plan ingediend voor de herontwikkeling van het terrein van de o.b.s. de 
Piramide aan de Rijksstraatweg met als uitgangspunt een volledige renovatie c.q. restauratie van de 
schoolmeesterswoning. Daarnaast wordt op het resterende terrein een 3–tal woningen voorzien. Dit 
voorstel wordt op dit moment beoordeeld. 
Nogmaals, het plan van Roos voorziet in restauratie van de woning in zijn huidige verschijningsvorm. 
Voor wat betreft de prijs is het ons niet bekend waar de gesuggereerde € 300.000 op is gebaseerd. 
Over de uiteindelijke prijs en de voorwaarden waaronder verkoop zal plaatsvinden zijn wij nog in 
onderhandeling met Roos Vastgoed. 
Uitgangspunt daarbij zijn de grondprijzen zoals die zijn opgenomen in de door de Raad vastgestelde 
Notitie richtlijnen grondprijzen.” 
Op een vraag uit de commissie antwoordt mw. Van Nes dat de door haar genoemde 3 ton genoemd 
zijn in de krant en dat dat de woorden van Roos zijn. Mw. Van Nes vindt het niet nodig dat er bij 
voorbaat andere projectontwikkelaars bij worden betrokken. Als Roos de woning geheel restaureert,  
heeft zij geen problemen. Van een prijs van 3 ton is volgens haar wel meer te maken.  
De commissie dringt er op aan dat mw. Van Nes een afspraak maakt met wethouder Den Boef om 
deze kwestie persoonlijk met hem te bespreken. Hoewel naar haar mening eerdere mails van haar 
niet altijd zijn beantwoord, overweegt zij deze suggestie op te volgen. 
 
 
5. Verslag vergadering commissie Samen leven van 15 maart 2007 
 
Wordt vastgesteld. Over de toezeggingen en actiepunten zijn geen mededelingen te doen.  
 
6. Lijst van toezeggingen commissie Samen wonen  
 
Over det Beeldkwaliteit Lagendijk 104-106 merkt wethouder De Koning op dat er inmiddels een 
uitspraak van de rechter is maar dat deze enige bestudering vraagt. Als dat is gebeurd, komt het 
college hier op terug. 
 
7. Uitbreiding huisvesting SRS 
 
Op een vraag antwoordt dhr. De Koning dat de SRS de huurverhoging zelf moet “opbrengen” en dat 
dit niet zal leiden tot subsidieverhoging van de zijde van de gemeente. Integratie met de nieuw te 
bouwen sporthal in Drievliet is naar de mening van dhr. De Koning niet aan de orde omdat de 
uitbreiding dringend is gewenst en de nieuwe sporthal er pas over enige jaren staat. 
 
Advies: TER VASTSTELLING naar de raad 
 
8. 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 
Deze week is met het project begonnen. In de Startnotitie is vermeld dat de raad een voorstel in het 1e 
kwartaal van 2008 kan verwachten. 
Gesmeerd 
Intern is men ver met het plan van aanpak. De ketenpartners worden over het plan binnen 2 weken 
gehoord. Daarna is er besluitvorming door benw en gaat het plan naar de raad. Naar verwachting zal 
dat in mei zijn. 
Aangesloten werk 
De start zal in april zijn. 
Het werkt 
Dit deel heeft prioriteit. De gemaakte analyse is intern besproken. E.e.a. zal leiden tot het aanpassen 
van een aantal werkprocessen. 
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Buiten de relatie die er op het gebied van sociale zaken met Albrandswaard bestaat, heeft de 
samenwerking tussen de BAR-gemeenten geen directe relatie met dit project. 
 
9. Uitvoering motie inzake voortgang realisatie crisisopvang voor jongeren in Ridderkerk 
 
Mw. Van den Berg erkent dat het verkrijgen van cijfers een aandachtspunt blijft. 
 
Dhr. Van Abeelen dringt er bij het college op aan zich hard te maken voor crisisopvang in het BAR-
deel (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk) van de regio. Naar zijn mening dient de gemeente 
beleid te maken op basis van cijfers over de lokale situatie. Voor Bureau Jeugdzorg bestaat er naar 
zijn mening een zekere verplichting deze cijfers te leveren. Het bureau is daarop aanspreekbaar.  
 
Dhr. Meij doet de suggestie de cijfers te achterhalen via de scholen. De wethouder neemt deze 
suggestie mee.  
 
Mw. Van den Berg zegt toe dat zij Bureau Jeugdzorg nogmaals zal benaderen voor de cijfers en dat 
zij zich zal inzetten om te kijken of via andere kanalen cijfers te verkrijgen zijn. Een discussie over 
vestiging van crisisopvang in Ridderkerk is naar haar mening voorbarig. Zowel stadsregionaal als 
lokaal wordt geïnventariseerd of er voldoende opvangmogelijkheden binnen de regio zijn en zo ja of 
deze ook beschikbaar zijn voor de Ridderkerkse jeugd. Zij wijst er op dat als Ridderkerk zelf tot 
vestiging overgaat, hiermee hoge kosten zijn gemoeid.  
De Lokale Jeugdagenda, die vóór de zomer zal verschijnen, zal aansluiten op het stadsregionale 
project “Ieder kind wint”. In juni wordt daarover een plan van aanpak verwacht. Mogelijk is dat 
aanleiding voor een presentatie aan de raad. 
 
Besloten wordt de motie nog niet als afgedaan te beschouwen, maar te wachten op de resultaten van 
de inspanningen van de wethouder om de cijfers boven water te krijgen. 
 
10. Rapportage rechtmatigheid 2006 
 
Wethouder De Koning geeft een toelichting op de steekproeven die in het kader van de interne 
controle zijn en worden uitgevoerd. Bij de steekproeven geconstateerde fouten worden hersteld. Bij 
een aantal is dat niet mogelijk, veelal omdat de tijdspanne is verstreken. Het Landelijk platform biedt 
de raad de mogelijkheid voor het boekjaar 2006 een aantal onderwerpen buiten de 
rechtmatigheidcontrole van de accountant te laten. Voor een aantal specifiek genoemde onderwerpen 
wordt hiertoe nu een voorstel aan de raad gedaan. 
 
Op verzoek van dhr. Onderdelinden zal de wethouder de accountant verzoeken in zijn verklaring 
expliciet op te nemen welke onderwerpen hij, op grond van voorliggende besluitvorming door de raad, 
buiten zijn rechtmatigheidstoetsing heeft gelaten en welke bedragen met deze onderwerpen zijn 
gemoeid.  
 
Als voorschot op het in de raad te voeren debat stipt dhr. Den Ouden aan het terugkomen op het 
eerder door de raad vastgestelde normenkader en het herhaaldelijk aandringen van de zijde van zijn 
fractie op het vaststellen van een subsidieplafond en toezeggingen die het college daarover heeft 
gedaan.  
 
Advies: VOOR DEBAT naar de raad. 
 
11. Benchmark WVG en klanttevredenheidsonderzoek Taxi Bakker 
 
Wethouder Van den Berg licht toe dat het college de resultaten van de onderzoeken als informatie 
heeft toegestuurd. Wat het college n.a.v. de informatie gaat doen, staat niet in de stukken, hierop 
oriënteert het college zich nog. Er is nog geen voorstel voor nieuw beleid en platfora zijn daarom nog 
niet geraadpleegd. Een inhoudelijk reactie van het college kan de raad dit jaar verwachten. Een aantal 
in de rapportage genoemde verbeterpunten, zoals t.a.v. de Klachtenregeling, wordt uiteraard 
aangepakt.  
 
Afgesproken wordt dat raadsleden gezamenlijk van ambtelijke zijde zullen uitgenodigd voor een 
bijeenkomst waarop zij al hun vragen kunnen stellen. Getracht zal worden daarbij iemand van het 
onderzoeksbureau SGBO aanwezig te laten zijn. Raadsleden die bij die bijeenkomst aanwezig zijn 
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geweest zullen dan bepalen of dit onderwerp nogmaals wordt geagendeerd of dat daarmee gewacht 
wordt tot er een inhoudelijke reactie van het college is op de onderzoeksresultaten. 
Mede in verband met de belangstelling op de publieke tribune wordt besloten in deze vergadering kort 
op de onderzoeksresultaten te reageren. 
 
Dhr. Van Houcke is van mening dat een groot aantal klachten te vatten is onder de noemer “gebrek 
aan communicatie”. Hij vraagt hier steeds aandacht voor. De in de brief van het college getrokken 
conclusies zijn naar zijn mening wel eens rooskleuriger dan de indruk die de onderzoeksresultaten 
hem geven.  
 
Voor dhr Van der Spoel heeft het aanpakken van de onbekendheid met de klachtenprocedure de 
hoogste prioriteit. Uit klachten kun je opmaken wat er mis is en kun je bijsturen. Voor dhr. 
Onderdelinden is het hoge percentage dat onbekend is met de klachtenregeling reden de vraag te 
stellen of de rest van de resultaten uit het onderzoek dan nog relevant is. De wethouder wijst er op dat 
dit percentage alleen genoemd staat in het onderzoek Taxi Bakker. 
 
Dhr. Alderliesten vindt dat de gemaakte analyse leidt tot weinig concrete stappen. De wethouder merkt 
hierover op dat genoemd zijn de stappen die op korte termijn worden genomen. Uit de verdere 
analyse moet blijken of het college nog verdere stappen wil nemen (inhoudelijke reactie college). 
 
Naar aanleiding van de zin in de brief van het college over het gemeentelijke registratiesysteem en de 
voorwaarde dat het instrument ongewijzigd blijft, is dhr. Vroegindeweij wat ongerust geworden. Hij 
verwacht dat er tussen gemeente en onderzoeksbureau wel afstemming is.  
 
Omtrent het contract met Taxi Bakker deelt de wethouder mee dat de contractduur ten einde loopt, 
maar dat het contract met nog één jaar verlengd kan worden. Met Taxi Bakker is hierover overleg 
gaande. Bij verlenging is er de mogelijkheid de resultaten van het onderzoek van de 
Rekenkamercommissie naar de aanbesteding WVG-vervoer te betrekken bij de nieuwe aanbesteding 
die moet worden gedaan.  
 
12. Overschrijdingspercentage ambulancezorg 
 
De griffier zal nagaan hoe in het verstrekte overzicht de kolom “Rijtijd meer dan 13” moet worden 
gelezen in relatie tot de andere kolommen.  
Beklemtoond wordt dat het nog steeds niet goed gaat. De burgemeester wordt verzocht mee te 
nemen welke volgende bestuurlijke stappen zijn en worden genomen in deze kwestie. 
 
13. Rondvraag 
 
Besloten wordt het onderwerp Veiligheid om de andere commissievergadering te agenderen. In de 
vergadering van 10 mei a.s. zal daarbij aandacht worden besteed aan de onderwerpen politie en 
brandweer, zoals zij bij een werkbezoek in april aan de orde zullen komen, en de bestuurlijke stappen 
die onlangs en op korte termijn t.a.v. de ambulanceproblematiek zijn en worden genomen. Voor de 
daarop volgende keer zal veiligheid gaan over de rampenbestrijding. 
 
Als onderwerp voor De Samenspraak wordt genoemd de veranderende rol van de SRS. Vanuit de 
commissie wordt de suggestie gedaan daarbij te betrekken de Stichting Dynamiek en de raakvlakken 
tussen beide stichtingen. Aanwezige leden uit de werkgroep Samenspraak nemen deze suggesties 
mee. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2007 
De griffier,    de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 12 april 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. 19-10-06 3e Program- 
mamonitor 
 

De raad ontvangt de eerste rapportage 
die het college naar Brussel moet 
zenden, in het kader van het ESF-project 
Jeugdwerkloosheid. 
 

V.d. Berg Is bij de 
weekmail van 
13 april 2007 
verzonden. 

4. 15-02-07 1e Programma-
monitor 

Bij de 2e Programmamonitor zal worden 
ingegaan op de stand van zaken rond de 
Reserve Strategisch Investeringsbudget 
 

De Koning Mei/juni 

5. 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 

6. 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  

7. 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  

 
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 

2. 12-04-07 Overschrijdingsper
centage 
ambulance 

De griffier gaat na wat de relatie is tussen 
de kolom meer dan 13 minuten en de 
andere kolommen in het overzicht 

Griffier 10 mei 2007 

 
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  

 


