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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 17 januari 2008 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mw. A. Ripmeester (voorzitter),  
Alle fracties, behalve Ridderkerks Belang, zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: burgemeester mw. J. Hermans, wethouder H. Zwiers en wethouder  
P. de Koning. 
Tevens aanwezig bij agendapunt 5: Dhr. M.P. van der Hoek en dhr. B. Sepers, resp. voorzitter en 
secretaris van de Rekenkamercommissie. 
Dhr. J. van Straalen, griffier. 
 
 
1. Opening 
Mw. Ripmeester opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Mededelingen  
Geen. 
 
3. Spreekrecht 
Geen aanmeldingen. 
 
4. Vaststellen verslagen vergaderingen commissie Samen leven van 28 en 29 november 2007 
Het verslag van 28 november 2007 wordt vastgesteld. 
 
T.a.v. de Lijst van toezeggingen bij het verslag van 29 november 2007 worden gewijzigd c.q. 
geschrapt de toezeggingen: 
-1 en 2 Kostenbeheersing huisvestingslasten onderwijs en Afwikkeling privatisering basisonderwijs 

komen aan de orde in de speciale informatiebijeenkomst op 5 maart a.s. 
- 3 Juridische kwaliteitszorg, heeft volgens mw. Hermans geen relatie met de discussie over 

mogelijke aanpassing penc-instrumentarium. Zij zal overleggen met de griffier. 
-5 Afschrift besluit benw 12 september 2007, mw. Hermans zal hier voor zorgen. 
-7 en 8 De Nota Armoedebestrijding en het voorstel over het zwembad kunnen aan de orde komen in 

de raad van 21 februari a.s.  
 
T.a.v. de Actielijst 
-1 Kan vervallen; de bijeenkomst “Ieder kind wint” wordt gehouden op 23 januari a.s. 
-2 Kan vervallen; de nieuwe districtschef wordt uitgenodigd voor de commissievergadering van 

14 februari a.s.. Het vastgestelde DistrictsJaarPlan 2008 wordt ter kennis name aan de 
commissie aangeboden. 

N.a.v. van het verslag merkt mw. Hermans op dat zij hedenmiddag overleg heeft gehad met alle 
burgemeesters uit de regio over de ambulancevoorziening. Afgesproken is dat zij zich tot de minister 
zullen wenden en hem zullen uitnodigen voor een bezoek. 
 
5. Verbonden partijen 
De voorzitter van de Rekenkamercommissie, dhr. Van der Hoek, geeft een korte toelichting op het 
rapport. Hoe de raad waarborgt dat hij voldoende informatie krijgt om de gewenste sturing te geven, is 
het kernonderwerp van het advies. Het onderzoek naar de DCMR is een casestudy en vormt een 
illustratie. Informatie die volgens het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten dient te worden 
gegeven is o.a. de hoogte van het eigen en het vreemd vermogen. Dit zegt iets over de solvabiliteit en 
daarmee over het risico voor de gemeenten. Daarnaast dient te worden geïnformeerd over de mate 
waarin aan de doelstellingen wordt bijgedragen. Over dubbelrollen van de vertegenwoordigers van de 
raad merkt dhr. Van der Hoek op dat het aan de raad is te bepalen in welke gevallen 
vertegenwoordigers eerst met de raad moet overleggen voordat een standpunt wordt ingenomen in de 
vergadering van het algemeen bestuur. Naar de mening van dhr. Van der Hoek kunnen kleinere 
gemeenten met name sturing geven aan een verbonden partij als zij gezamenlijk weten op te trekken. 
N.a.v. de opmerking dat de accountant en de provincie geen opmerkingen hebben gemaakt laat dhr. 
Van der Hoek weten dat dat zijns inziens geen reden mag zijn niet aan wettelijke eisen te voldoen en 
dat het BBV de eisen niet voor niets stelt. Het zou de raad sieren als juist dan aan de wettelijke eisen 
wordt voldaan. Het hoeft niet zo te zijn dat deelnemende gemeenten gelijke belangen hebben en de 
samenwerking aangaan vanuit dezelfde invalshoek. Het is daarom volgens dhr. Van der Hoek van 
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belang dat de raad zelf omschrijft wat hij wil bereiken. Dit kan anders zijn dan de omschreven 
doelstelling in de gemeenschappelijke regeling. 
 
Naar de mening van mw. Hermans zijn er ander kansen en momenten, dan een Nota verbonden 
partijen, waarop de vertegenwoordigers de raad informeren. Zij noemt het overleg in de 
commissievergaderingen en de informatieverstrekking in de penc-instrumenten. Als de raad de nota 
echt wil hebben, dan zal het college daartoe een voorstel doen. Naar haar mening zijn generieke 
afspraken echter niet nodig, daar de aandacht per verbonden partij verschillend is en de 
informatievoorziening daarop dient te zijn afgestemd. Het college acht alle gemeenschappelijke 
regelingen even belangrijk, maar de dynamiek vereist soms dat een regeling specifieke aandacht 
krijgt. Het college hecht wel degelijk aan het afleggen van verantwoording aan de raad. Het hebben 
van een nota is naar haar mening geen garantie dat goed sturing wordt gegeven. Het gaat erom wat 
je met verkregen informatie doet. 
Dhr. Van Houcke brengt in discussie de vraag in het raadsvoorstel of de raad sturing aan de 
verbonden partijen wil geven en daaraan prioriteit wil geven. Besloten wordt dat dit een vraag zal zijn 
voor het raadsdebat. 
 
Advies: VOOR DEBAT  naar de raad 
 
6. Startnotitie Evenementenbeleid 
Met uitzondering van de vertegenwoordigers van de SGP en de VVD, willen alle andere 
vertegenwoordigers de startnotitie niet in de raadsvergadering behandelen, maar slechts de 
beleidskaders. Besloten wordt de raadsdiscussie te voeren aan de hand van de beleidskaders zoals 
het college deze heeft opgenomen onder “Kaderstelling” in de startnotitie. Na vaststelling van de 
beleidskaders door de raad kan het college verdere invulling geven aan het beleid. Er zal aan de raad 
geen ontwerp-nota Evenementenbeleid ter vaststelling worden aangeboden.  
 
Naar de mening van mw. Hermans ligt de waarde van evenementen in het elkaar ontmoeten en het 
gesprek. Het college kiest voor een balans tussen de zondagsrust en de levendigheid. Het wil 
ruimhartiger omgaan met evenementen op zondag, maar wel binnen de kaders van het college-
akkoord. Bij de participatie zijn de kerken betrokken via de wijkoverleggen. Daarnaast verwacht mw. 
Hermans dat dit onderwerp aan de orde zal komen in het periodieke pastores-overleg dat zij heeft. 
 
Evenementen worden in Ridderkerk op geheel eigen wijze georganiseerd. Zij kunnen echter ook een 
regionale uitstraling hebben. Mw. Hermans noemt als voorbeeld de paardenmarkt op het 
Dillenburgplein. 
 
Mw. Hermans zegt toe dat de raadsleden, vóór de raadsvergadering, een overzicht ontvangen van de 
evenementen die in 2007 zijn vergund. 
 
Mw. De Waard dringt er op aan de culturele waarde, de economie en educatie mee te nemen bij de 
doelstellingen. Mw. Hermans neemt dit graag mee. 
 
Advies: VOOR DEBAT  naar de raad 
 
7. Wijze van uitvoering “motie evaluatie participatie-instrumenten” 
Mw. Hermans geeft aan dat de motie voor het college duidelijk is. Gewerkt wordt al aan de evaluatie 
van de participatiespelregels. Vragen, gesteld in de motie, worden daarin meegenomen. Er zal een 
overzicht verschijnen van alle participatie-instrumenten en het gebruik van elk. Het resultaat zal naar 
verwachting in maart a.s. aan het college worden voorgelegd. Volgens de griffier betekent dit 
behandeling in de raad van april of mei. Dhr. Van Abeelen benadrukt te willen weten op welk moment, 
na of tijdens het gebruik van een participatie-instrument, de raad weer een rol heeft en zijn 
controlerende taak weer “oppakt”. Daarnaast acht hij het van belang dat de ervaringen van burgers 
bekend zijn, met name het antwoord op de vraag of hun verwachtingen juist waren. 
 
8. Verslag van bevindingen kermis 2007 
N.a.v. de vraag of RVVH ook is benaderd, antwoordt mw. Hermans dat er gesprekken zijn gevoerd 
met betrokkenen. 
 
9. Mededelingen college over stand van zaken Wetsvoorstel kaderwet prostitutie 
Het wetsvoorstel zal worden opgesteld door Justitie en BZK. Mw. Hermans geeft aan dat er nog geen 
voorstel richting de Tweede Kamer is gestuurd. De VNG heeft bij brief van 6 november 2007 verzocht 
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om landelijke richtlijnen voor niet-locatiegebonden inrichtingen, zoals campers. Het college wil het 
eigen lokale beleid laten volgen op het landelijke beleid. De commissie neemt deze informatie voor dit 
moment voor kennisgeving aan. De afdoening van de motie blijft openstaan. 
 
10. Eenmalige bijdrage fusiekosten Stichting Dynamiek en SWOR 
Wethouder Zwiers geeft aan dat de gemeente in het verleden geprobeerd heeft de stichtingen te laten 
opgaan in een brede welzijnsorganisatie. Nu partijen thans zelf daartoe het initiatief nemen, vindt het 
college dat het van belang is dat er door de nieuwe stichting een goede start kan worden gemaakt.  
De nieuwe stichting biedt ook de gemeente een nieuwe kans. Aangegeven is dat met voorgesteld 
bedrag deze goede start ook is te maken. 
 
Advies: VOOR DEBAT  naar de raad 
 
11. Begroting 2008 van de Stichting openbaar basisonderwijs 3 Primair 
Naar aanleiding van een vraag merkt wethouder Zwiers op dat het college er vanuit gaat dat de cijfers 
in de begroting 2008 betrouwbaar zijn. Bij de presentatie van de Rekening over 2008 zal naar zijn 
verwachting inzichtelijk worden hoe het jaar daadwerkelijk is verlopen. De wethouder heeft in 2007 
geen tussenrapportages ontvangen. Hij beschikt niet over verdere gegevens dan de nu voorliggende. 
De wethouder bevestigt dat de raad de begroting altijd moet goedkeuren en dat eventueel ontstane 
tekorten door de gemeente moeten worden aangevuld. 
Dhr. Den Ouden merkt op dat volgens de regelgeving de gelden van de bruidsschat alleen besteed 
mogen worden aan zaken zoals bestuurs-en administratiekosten. Over de besteding van deze gelden 
dient door een accountant een verklaring te worden overgelegd. Dhr. Den Ouden acht het van groot 
belang dat die accountantsverklaring wordt opgesteld en dat een afschrift naar de raad wordt 
gestuurd. Dhr. Zwiers merkt op dat hij verwacht dat dit inzicht bij de rekening over 2008 gegeven zal 
worden.  
Het belang om in het vervolg in de begroting ook een meerjarenperspectief op te nemen, wordt door 
de wethouder onderkend. Hij zal dit de stichting ook laten weten. Hij zal tevens navragen of de 
algemene reserve (pagina 9) een echte algemene reserve is of een bestemmingsreserve. 
 
12. Programma en overzicht Huisvesting Onderwijs 2008 
Dhr. Den Ouden merkt op dat vorig jaar was afgesproken dat de raad het programma tijdig vóór de 
begrotingsraad zou ontvangen. Dit is echter niet gebeurd. De wethouder heeft hem in een gesprek 
laten weten dat dit in 2008 wel zal gebeuren. De wethouder bevestigt dit in de commissie. 
 
13. Rondvraag 
Dhr. Van Houcke vraagt aandacht voor de in de bundel opgenomen open brief van de Stichting 
Drugsbeleid. Hij verzoekt zijn mederaadsleden deze open brief te ondersteunen. 
 
De commissieleden bevestigen dat de Verordening Fractieondersteuning 2008 ter vaststelling in de 
raad zal worden behandeld. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur 
 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van                        
de griffier,          de voorzitter, 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 17 januari 2008 

 
Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 15-03-07 
 
 
 
 
20-09-07 

Notitie 
kostenbeheersing 
huisvestingslasten 
onderwijs 
 
 

Het concept wordt in april aan het college 
aangeboden en wordt daarna aan de 
raad voorgelegd 
 
 
Mw. Hermans neemt dit als 

Zwiers 
 
 
 
 
Hermans 

Mei/juni ‘07 
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18-10-07 
 
 
 
 
 
 
17-1-08 

aandachtspunt mee naar het college 
 
Raad ontvangt over stand van zaken 
binnenkort bericht. Een startnotitie wordt 
aan de raad voorgelegd. 
 
Brief 29 okt. ’07, notitie wordt in januari 
2008 aangeboden 
 
Komt ook aan de orde in bijeenkomst 
Onderwijs van 5 maart 2008 
 

 
 
Zwiers 

 
 
Binnenkort en 
jan. 08 
 
 
Raad jan/febr. 

2. 07-06-07 
28-07-07 
 
 
 
20-09-07 
 
 
18-10-07 
 
 
17-1-08 

Afwikkeling 
privatisering 
basisonderwijs 
(o.a. bruidsschat) 
 
 
 
 
N.a.v. 3e PM 

De raad wordt hierover geïnformeerd bij 
de 3e Programmamonitor 2007 
 
 
 
Vanuit fractie D66/GL benadrukt dat 
informatie niet alleen cijfermatig moet zijn 
 
Informatie wordt gegeven bij voorstel 
actualisatie IHP 
 
Komt ook aan de orde in bijeenkomst 
Onderwijs van 5 maart 2008 
 

Zwiers 
 
 
 
 
 
 
 
Zwiers 

Oktober ‘07 
 
 
 
 
 
 
 
Dec 07/jan 08 
 
 

3. 20-09-07 Juridische 
Kwaliteitszorg 

De resultaten van het in 2008 uit te 
voeren onderzoek periodiek meten 
worden meegedeeld. Over vorm voeren 
mw. Hermans en griffier overleg. 
 

Hermans 2008 

4. 20-09-07 Overdracht 
brandweer 

Vóór de raadsvergadering zal meer 
informatie worden verstrekt over de 
versnelde afschrijving van activa 

Hermans Vóór raad 4 
oktober 
 
 

5. 18-10-07 Veiligheid De raad ontvangt een afschrift van het 
benw-besluit van 12 september 2007 
over het keurmerk Veilig Wonen 
 

Hermans  

6. 18-10-07 3e PM Verschijning evaluatie ESF 
 

V.d.Berg 1e kw 2008 

7. 18-10-07 3e PM Afzonderlijk raadsvoorstel zwembad De Koning 21 feb 2008 in 
raad 
 

8. 18-10-07 
 
 

3e PM Nota Armoedebestrijding ter 
besluitvorming raad 

V.d.Berg 21 feb 2008 in 
raad 

9. 17-1-08 Evenementen- 
beleid 

Vóór de raadsvergadering ontvangen de 
raadsleden een overzicht van de in 2007 
vergunde evenementen. 
 

Hermans Vóór raad  
31-1-08 

10. 17-1-08 Begroting 2008  
3 Primair 
 

Wethouder gaat na of algemene reserve 
echte algemene reserve is, of 
bestemmingsreserve en zal onder de 
aandacht brengen het belang van een 
meerjarenperspectief in de begroting 
 

Zwiers  

11. 17-1-08 Programma en 
overzicht 
Huisvesting 
Onderwijs 2008 

De raad ontvangt het programma voor 
volgend jaar vóór de begrotingsraad 
2008 

Zwiers Vóór 6-11-08 
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LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

Nr.  Datum 
 

Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 29-11-07 PM Verzoek commissie om informatie relatie 
gemeente en SRS ook op schrift te 
ontvangen. 
 

Zwiers  

 
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  

 
 
 
 
 


