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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 15 februari 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 de heer P. de Koning. 
Ambtenaren: dhr. J.W. Steeman. 
J.G. van Straalen, griffier. 
 
 
1. Opening 
 
Mw. Ripmeester opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Mededelingen  
 
Geen. 
 
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld  
 
Geen aanmelding. 
 
4. Verslag vergadering commissie Samen leven van 18 januari 2007 
 
Wordt vastgesteld. Over de toezeggingen en actiepunten zijn geen mededelingen te doen.  
 
5. Ontwikkeling overschrijdingspercentage ambulancevervoer vanaf 2004 
 
Het agendapunt is geagendeerd op verzoek van dhr. Den Ouden. Hij vraagt de portefeuillehouder of 
de Veiligheidsregio Rijnmond (VRR) de ambulancezorg in Ridderkerk voldoende hoog op de agenda 
heeft staan. Hij verwijst daarbij naar het verschil tussen het beleid verwoord in de 
programmabegroting van de VRR en de feitelijke overschrijdingspercentages. 
 
Mw. Hermans heeft het gevoel dat het nog steeds prioriteit heeft. Voor elke vergadering van het 
algemeen en dagelijks bestuur is het een vast agendapunt. Ook bij de Commissaris van de Koningin 
en het Inter Provinciaal Overleg staat het op de agenda. Nog steeds is men bezig met de verdeling 
van schaarste. Op verzoek blijft inzichtelijk wat de aanrijtijden zijn per gemeente en niet alleen per 
standplaatsgebied. Mw. Hermans wil kunnen blijven sturen op de resultaten voor de gemeenten. 
Gezien de politieke situatie heeft de Eerste Kamer de behandeling van de Wet ambulancezorg 
uitgesteld tot eind 2007. De Tweede Kamer had unaniem uitgesproken dat er meer ambulances 
moeten komen in het Rijnmondgebied. De minister is opgedragen te onderzoeken hoe de dichtheid 
kan worden vergroot. De VRR gaat er vanuit dat gedeputeerde staten de regio blijft steunen. Ondanks 
alle goede inzet van het personeel vindt mw. Hermans het niveau voor Ridderkerk onvoldoende. Er 
wordt nu op ingezet de kwaliteit te verbeteren en burenhulp in te zetten. Dat laatste is informeel al 
voor Ridderkerk geregeld. Klachten van bewoners uit Oostendam zijn bij mw. Hermans niet meer 
bekend. Er wordt ook gekeken naar de inzet van kleinere ambulances, motoren en de andere 
hulpdiensten.  
 
Unaniem dringt de commissie er bij mw Hermans op aan haar inzet voor de verbetering van het 
ambulancevervoer in Ridderkerk voort te blijven zetten. 
 
De commissie besluit dit onderwerp weer te agenderen als er nieuwe cijfers bekend zijn. 
 
6. Wijziging Verordening Maatschappelijke Participatie gemeente Ridderkerk 
 
Enkele vragen worden beantwoord. Verzocht wordt de gegevens (uit 2005) vermeld op de 
gemeentelijke website te actualiseren. 
 
Voorstel: ter VASTSTELLING naar de raad. 
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7. Startnotitie Ridderkerk Werkt 
 
N.a.v. de discussie stelt wethouder Van den Berg voor de startnotitie te wijzigen op blz. 3. De zin 
onder Gesmeerd werk wordt gewijzigd. Deze wordt: Het onderzoek naar de werking van de 
arbeidsmarkt is al gestart en de resultaten worden in maart 2007 omgezet in een actieplan. 
 
De wethouder bevestigt dat het college al volop met de uitvoering bezig is. Zij benadrukt het grote 
belang dat er goed inzicht is in het bestand. Dit onderdeel heeft prioriteit. Voor de gewenste sterke 
economie met sociale samenhang is het van belang dat de diverse onderdelen in hun onderlinge 
relatie worden bekeken. De concrete resultaten staan al in de begroting. De daarin genoemde 
doelstellingen wil het college met de voorgestelde aanpak bereiken. Diverse partners worden bij de 
ontwikkeling van de economische visie betrokken. Het is echter de raad die daarover uiteindelijk een 
besluit neemt. 
 
Aandacht wordt gevraagd voor subsidiemogelijkheden. De wethouder zal hier zeker naar kijken, met 
name bijv. voor de herstructurering van bedrijfsterreinen. Zij geeft daarbij wel aan dat dit een complex 
onderwerp is waarmee veel geld is gemoeid. 
 
Van de kansen en mogelijkheden van de Stadsregio en ook van de Drechtsteden zal gebruik worden 
gemaakt. Het college vindt echter dat de gemeente haar eigen taak en verantwoordelijkheden niet uit 
de weg moet gaan. 
 
Voorstel: voor DEBAT naar de raad. 
 
 
8. Startnotitie Geen Kind aan de kant 
 
Wethouder Van den Berg licht toe dat jeugd een speerpunt is in het collegeakkoord en de begroting. 
Het beleid zal zich niet alleen richten op de jongeren met wie het niet goed gaat, maar op de hele 
groep. Het college wil met partners graag gezamenlijk optrekken. In de Lokale Jeugdagenda zal 
worden opgenomen wie waarvoor verantwoordelijk is. Insteek van elke partner zal moeten zijn wat 
hun bijdrage kan zijn aan de oplossing van problemen.  
 
De wethouder benadrukt het belang dat alle wachtlijsten in relatie moeten worden bekeken. Aandacht 
voor de ene schakel, mag geen nadelige gevolgen hebben voor een volgende schakel. Aanwijzingen 
hiervoor zijn er naar haar mening nog niet. 
 
De te bereiken doelen zijn opgenomen in de Nota Jeugdbeleid en de begroting. Hoe die bereikt 
kunnen worden is echter nog niet geregeld. Het college wil met partners afspraken maken over wie 
wat gaat doen om deze doelen te bereiken. Ook de Jongerenraad wil het college in dit proces 
betrekken. De brede school is een onderwerp dat aandacht zal krijgen. 
 
Voorstel: voor DEBAT naar de raad. 
 
9. 1e Programmamonitor 
 
Wethouder De Koning licht toe dat de 1e monitor anders is dan de 2e en 3e. Reden is dat het concept 
al in de 2e week van januari moest worden aangeleverd. Er kan daarom slechts sprake zijn van een 
quick scan. 
 
De voorgestane deregulering en de uitbreiding van de formatie afdeling Veiligheid, 
Vergunningverlening en Handhaving, wordt gezien als een (schijnbare) tegenstelling. Aangegeven 
wordt dat deregulering niet betekent dat je minder handhaaft.  
 
Dat een aantal afschrijvingstermijnen gecorrigeerd moet worden, is gebleken uit de grootschalige 
controle i.v.m. de rechtmatigheidstoets. Wethouder De Koning verwacht niet dat er op dit punt nog 
veel te corrigeren fouten worden ontdekt. 
 
N.a.v. het stukje over de Nieuwbouw praktijkschool (blz. 5) merkt dhr. Onderdelinden op dat hij niet 
verwacht dat er t.a.v. de financiële bijdragen sprake is van veranderingen. 
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Wethouder Van den Berg merkt op dat de rijksbijdrage voor Drechtwerk aan het eind van vorig jaar 
weer naar beneden is bijgesteld.  
 
Dat o.a. dekking wordt gevonden door gebruik te maken van de Reserve Strategisch 
Investeringbudget ligt volgens wethouder De Koning in het verlengde van de keuzes die de raad bij de 
begrotingsbehandeling heeft gemaakt. De heer Onderdelinden dringt er op aan dat raad en college 
over de inzet van deze reserve nog eens met elkaar van gedachten te wisselen. Wethouder De 
Koning zegt toe dat bij de 2e Programmamonitor zal worden ingegaan op de stand van zaken rond dit 
budget.  
 
Op een vraag van de griffier antwoordt wethouder De Koning dat met vaststelling van deze monitor de 
raad ook de bijbehoren begrotingswijzigingen vaststelt. 
 
Voorstel: voor DEBAT naar de raad. 
 
 
Rondvraag leden en sluiting 
 
De griffier wordt gevraagd in het vervolg bij de agendapunten ook het raadsvoorstelnummer te 
vermelden. De griffier zal hiervoor zorgen.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur 
 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van 15 maart 2007, 
de griffier,          de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
 

Bijgewerkt t/m 15 februari 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 in het vervolg opgenomen in de 
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 Verwachting 
maart 2007 

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 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

Nr.  Datum 
 

Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

      
 

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  

 
 
 


