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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 15 maart 2007 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Dhr. V. Smit (voorzitter),  
Alle fracties, behalve Lokaal Sociaal en Ridderkerks Belang, zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: dhr. M. den Boef en H. Zwiers 
Ambtenaren: dhr. P. Naeije. 
J.G. van Straalen, griffier. 
 
 
1. Opening 
 
Dhr. Smit opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Mededelingen  
 
Mw. Ripmeester is verhinderd en wordt voor deze avond vervangen door dhr. Smit. De voorzitter wijst 
op de mail die de leden hebben ontvangen van mw. Van Nes en dhr. De Man.  
Vrijdag a.s. worden per post een aantal nagekomen raadsvoorstellen verzonden. Het gaat om de 
aanbesteding accountantsopdracht, de benoeming van leden Raad van Toezicht Stichting voor 
Openbaar Voortgezet Onderwijs en een verbeterd ontwerpbesluit over de 17e wijziging DCMR.  
 
Wethouder Den Boef deelt mee dat op de slooplocatie Bolnes de puinberg nu wordt verwerkt. Om en 
rond de bomen zal de grond ook moeten worden weggehaald. Dit betekent dat het kappen van de 
bomen helaas noodzakelijk is. Omwonenden zullen hierover worden bericht. Te zijner tijd zullen 
vervangende bomen worden geplant. 
 
De wethouder deelt tevens mee dat over de locatie Nieuw-Reyerwaard gesprekken worden gevoerd 
met The Greenery en de WLTO. Partijen zullen proberen t.a.v. dit vraagstuk gezamenlijk op te 
trekken. Aangezien dit wat meer tijd kost, zal het college niet vóór maar na de zomervakantie 
voorstellen dit onderwerp met de raad te bespreken. 
 
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld  
 
Geen aanmelding. 
 
4. Verslag vergadering commissie Samen leven van 15 februari 2007 
 
Wordt vastgesteld. Over de toezeggingen en actiepunten zijn geen mededelingen te doen.  
 
5. Verslag vergadering commissie Samen wonen van 15 februari 2007 
 
Ter aanvulling bij agendapunt 6 heeft dhr. Roodenburg opgemerkt dat de wethouder heeft 
aangegeven bij Woonvisie ook onder de aandacht te zullen brengen het punt van de aanpassingen 
van woningen die mensen voor eigen rekening hebben uitgevoerd. 
 
De voorzitter merkt n.a.v. agendapunt 11 op dat de behandeling van dat agendapunt nog niet 
betekent dat de motie Deltaplan luchtkwaliteit is afgedaan. 
 
N.a.v. toezegging nr. 5 merkt dhr. Van Houcke op teleurgesteld te zijn in het feit dat in de Milieuvisie 
niets is terug te vinden over kleinschalige windenergie en over een visie ten aanzien van de Derde 
Wereld. Wethouder Den Boef vindt de Derde Wereld een goed onderwerp, maar kan vanwege de 
aanwezig capaciteit de afdeling er niet mee belasten om hierover een visie op te stellen. Dhr. Van 
Houcke meent dat de wethouder nu iets anders zegt dan tijdens de raadsvergadering. Hij acht het niet 
juist dat als er tijdens een raadsdiscussie tussen raad en college consensus ontstaat, de wethouder 
dit naderhand anders invult. Wethouder Den Boef meent dat er waarschijnlijk een verschil is in de 
verwachtingen die er over en weer waren. Na enige discussie concludeert de voorzitter dat er over de 
Milieuvisie nog uitvoeringsvoorstellen naar de commissie komen. Genoemde elementen zouden 
daarin kunnen worden meegenomen en dan kan daarover worden gesproken. De wethouder zegt toe 
de commissie mee te delen wanneer deze uitvoeringsvoorstellen zijn te verwachten. De voorzitter 
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merkt op dat als dat pas over lange tijd is de commissie het onderwerp milieu en Derde Wereld apart 
zal agenderen. 
 
6. Stand van zaken schoolmeesterswoning 
 
Wethouder Den Boef deelt mee met een ondernemer te hebben gesproken. Als voorwaarde heeft hij 
genoemd dat de woning gerestaureerd moet worden, daarna heeft hij dat nogmaals telefonisch 
herhaald. Het beeld van de woning in haar omgeving dient daarbij gehandhaafd te blijven. Binnen 
afzienbare tijd verwacht de wethouder een plan van de ondernemer te ontvangen. De woning zou 
daarbij worden gerestaureerd en twee woningen zouden er worden bij gebouwd. De wethouder 
verwacht dat het om één bouwproject gaat. Vanuit de commissie wordt er op aangedrongen de 
voorwaarde van restauratie zo “hard” mogelijk te maken. 
 
N.a.v. de vorige commissievergadering Samen wonen heeft dhr. Van Houcke de vroegere stukken 
over deze locatie nog eens bestudeerd. De raad zou op 22 november 2004 hebben besloten dat de 
schoolmeesterswoning zou worden gesloopt. Na lezing van de stukken komt hij echter tot de 
conclusie dat in geen van de stukken de schoolmeesterswoning wordt genoemd. De wethouder geeft 
aan dat de woning indertijd van onze zijde werd gezien als een bouwval en werd aangemerkt als 
bouwkavel. Dhr. Van Pelt merkt op dat zijn fractie in 2004 tegen sloop van de woning was, maar dat 
het geheel altijd gepresenteerd is als één complex. 
 
7. Wet inburgering 
 
Wethouder Zwiers deelt mee dat er op 18 april a.s. van 12.30 tot 16.00 uur een informatiebijeenkomst 
is over dit onderwerp. 
 
Aan de wethouder wordt een groot aantal vragen gesteld waarop hij schriftelijk zal reageren. De 
vragen en antwoorden zullen vóór de raadsvergadering van 29 maart a.s. naar de griffie worden 
gestuurd die deze zal doorsturen naar de raadsleden. Daarbij zal o.a. worden ingegaan op de kosten 
en waarom er in de stukken staat dat er beperkte financiële middelen zijn terwijl uit de cijfers blijkt dat 
het budget voldoende is. Bij de vier op blz. 5 van 11 genoemde categorieën zullen de Ridderkerkse 
aantallen worden gegeven. Aangegeven zal worden waarom er maar om de 5 jaren wordt 
gerapporteerd over de doelmatigheid (artikel 2, tweede lid). De wethouder erkent dit ook een lange 
periode te vinden. Halverwege blz. 6 van 22 dient “inburgeringsverplichting” vervangen te worden door 
“inspanningsverplichting”. Op blz. 17 van 22 dienen naar de mening van mw. Dumas een aantal 
percentages te worden aangepast. Tevens doet zij een tekstvoorstel voor 4.3. op blz. 18 van 22. In 
zijn schriftelijke reactie zal de wethouder hierop ingaan. Tevens zal worden nagegaan of artikel 11 een 
andere benaming moet hebben dan “hardheidsclausule” of dat de tekst van het artikel dient te worden 
aangepast.  
 
De relatie met de Wmo is volgens de wethouder dat de wet er op gericht is alle belemmeringen weg te 
nemen om mensen actief te laten meedoen aan de samenleving. Hij erkent dat over het 
uitsluitingcriterium 60 jaar of ouder nog wel eens discussie zal ontstaan. Zo is het de vraag of deze 
mensen de mogelijkheid in ieder geval niet geboden zou moeten worden.  
 
Voorstel: voor DEBAT naar de raad. 
 
8. Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente  
 
Het college is bevoegd het programma huisvesting vast te stellen. De raad blijft echter 
verantwoordelijk voor de vaststellen van het budget. Om de raad voldoende te informeren zal vóór de 
begrotingsraad de raad kennis kunnen nemen van het vastgestelde programma met bijbehorende 
stukken waaruit ook de standpunten van de schoolbesturen zullen blijken.  
 
Toegelicht wordt waarom de raad nog geen notitie heeft gehad over de kostenbeheersing 
huisvestingslasten. Als toezegging van de wethouder wordt genoteerd dat de conceptnotitie in april 
aan het college wordt aangeboden en daarna aan de raad wordt voorgelegd. 
 
De wethouder wijzigt het voorstel in die zin dat het percentage voor de drempelwaarde verlaagd wordt 
van 8,35 naar 8%. 
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N.a.v. een vraag merkt de wethouder op dat het overleg in het OOGO, na de behandeling van het 
Intergraal Huisvestings Plan, sterk op samenwerking is gericht en in goede sfeer verloopt. De 
vergaderingen zijn openbaar en de verslagen kunnen via de griffie beschikbaar worden gesteld. 
 
Voorstel: TER VASTSTELLING naar de raad. 
 
 
Rondvraag leden en sluiting 
 
Dhr. Onderdelinden merkt op dat er de laatste tijd in de commissie niet meer gesproken wordt over de 
inzet van politie en de lokale kleur die het gemeentebestuur daaraan kan geven. Hij vraagt hoe dit 
onderwerp regelmatiger aan de orde kan worden gesteld. Besloten wordt deze vraag in de volgende 
presidiumvergadering te behandelen. 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur 
 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van 12 april 2007, 
de griffier,          de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
 

Bijgewerkt t/m 15 maart 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 

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 

 
 

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  

 
 
 


