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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 18 oktober 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. J. Hermans en Mw. H. van den Berg en de heren De Koning en 
Zwiers. J. van Straalen, griffier. 
 
 
1. Opening 
Mw. Ripmeester opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Mededelingen  
Geen. 
 
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Niemand heeft zich gemeld. 
 
4. Verslag van de vergadering van de commissie Samen leven van 20 september 2007 
 
T.a.v. de Lijst van toezeggingen worden geschrapt de toezeggingen: 
- 3.  Motie crisisopvang. In de afdoeningsmededeling raadstoezegging 39 is het opgevangen 

aantal Ridderkerkse jongeren genoemd. Voor dhr. Van Abeelen blijft wel een punt van 
discussie of crisisopvang in Ridderkerk gerealiseerd dient te worden. 

- 5. Relatie gemeente en SRS. Dhr. Vroegindeweij zal binnen het gemeentehuis contact leggen 
om hierover te worden geïnformeerd. 

- 6. Beleidsplan Sociale Zaken 
 
T.a.v. 2. Notitie kostenbeheersing huisvestingslasten onderwijs deelt wethouder Zwiers mee dat de 

raad over de stand van zaken binnenkort een brief ontvangt. Een door het college opgestelde 
startnotitie over dit onderwerp wordt in november in het OOGO besproken en wordt mogelijk 
in januari aan de raad voorgelegd. 

 
T.a.v. 7. Juridische Kwaliteitszorg merkt de griffier op dat het college het item Juridische zaken in de 

ontwerpbegroting heeft opgenomen als onderdeel van de Pagraaf Bedrijfsvoering. Informatie 
hierover zou dus via de penc-instrumenten kunnen verlopen. Hij neemt dit nog verder op met 
de burgemeester. 

 
5. Besluitvorming afdoening raadstoezegging nr. 331 over subsidieplafonds 
 
Dhr. Den Ouden is van mening dat de toezegging niet is afgedaan, maar niet is nagekomen. Hierover 
wordt enige discussie gevoerd. Wethouder Zwiers zegt toe dat de raad vóór 8 november a.s. een 
overzicht zal krijgen van de verdeling van de subsidies per begrotingsprogramma. In de 
ontwerpbegroting 2009 zal dit als bijlage zijn opgenomen. Besloten wordt de toezegging als vervallen 
te beschouwen. 
 
6. Eventuele mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen 
 
Mw. Hermans deelt mee dat veel gemeentebesturen in de regio hun brandweer inmiddels hebben 
overgedragen aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het besluitvormingsproces op de 
eilanden loopt nog. 
Het algemeen bestuur van de VRR heeft zich solidair verklaard met het standpunt zoals een aantal 
burgemeesters eerder had ingenomen over het ambulancevervoer. Er wordt nog steeds op ingezet de 
tijdsoverschrijdingen terug te brengen. Zo worden o.a. motorambulances ingezet en zijn afspraken 
gemaakt met ziekenhuizen om het werk van ambulancepersoneel eerder te laten overnemen door 
verplegend personeel. In de discussie spelen de gegevens over het besteld vervoer ook een rol. 
Er ligt nog steeds een claim bij de minister om het aantal ambulancewagens te vergroten. Minister 
Klink zal binnenkort het referentiekader herijken. Mw. Hermans roept fracties op hun invloed op hun 
partij te blijven te gebruiken om aandacht te vragen voor dit probleem. Met de inspecteur van de 



 2 

volksgezondheid is gesproken. Hij heeft toegezegd het onderwerp op de agenda te zetten bij zijn 
gesprekken met de minister. 
De ambulancedienst is geen onderdeel meer van de RHRR, maar van de VRR. De dienst valt 
bestuurlijk niet meer onder een bestuurscommissie, maar direct onder het dagelijks bestuur. 
 
Mw. Van den Berg deelt mee dat binnen de GGD de discussie over de contourenbegroting 2008 nog 
niet is afgerond. Over het basispakket bestaat daarom nog geen zekerheid. In de discussie is het voor 
Ridderkerk het uitgangspunt dat sprake is van budgettaire neutraliteit. Mogelijk zal dit niet lukken als 
de jeugdmonitor aan het pakket wordt toegevoegd. De wethouder heeft gevraagd om een duidelijk 
beeld van wat de wettelijke taken zijn en welke taken behoren tot het zogenaamde pluspakket. De 
keus welke taken de GGD zal verrichten, zal uiteindelijk ter besluitvorming aan de raad worden 
voorgelegd. 
 
7. Veiligheid, waaronder ontwikkelingen rond de horeca, het horecahandhavingsbeleid en het 
keurmerk Veilig Wonen 
 
Mw. Hermans geeft aan dat het, na de sluiting van een horecabedrijf, rustiger is geworden in de 
weekenden in de St. Jorisstraat. Regelmatig wordt met de horecaondernemers uit deze straat overleg 
gevoerd, samen met politie, gemeente en Horeca Nederland. De opkomst is wisselend. Het overleg is 
er ook op gericht de kwaliteit te verhogen. Ook Horeca Nederland zet hier op in. Onlangs zijn een 
aantal afspraken tussen de deelnemers vastgelegd in een convenant. Horeca-ondernemers van 
elders kunnen zich aansluiten. De ondernemers zullen ook betrokken worden bij het op te stellen 
evenementenbeleid. Als het overleg een goede basis heeft dan wil het gemeentebestuur dit ook voor 
andere locaties instellen. 
 
Een aantal malen heeft de burgemeester n.a.v. een aanvraag voor een horecavergunning een 
zogeheten BIBOB-onderzoek laten instellen. Gebleken is dat dit ook een preventieve werking heeft. 
De situatie in de St. Jorisstraat geeft naar de mening van de burgemeester beslist geen aanleiding 
extra toezicht in te zetten in de vorm van de toezichthouders. 
 
De situatie rond de horeca-ondernemingen in de Irisstraat is van andere orde. Bouwtechnische en 
stedebouwkundige aspecten spelen daar een rol. 
 
Bij de handhaving op basis van het horeca-handhavingsbeleid worden altijd meegewogen de eerdere 
overtredingen die zijn geconstateerd. 
 
Op 12 september jl. heeft het college besloten het keurmerk Veilig Wonen in de voeren, samen met 
Barendrecht en Albrandswaard. Stichting Woonvisie brengt haar nieuw te bouwen woningen en 
vrijkomende woningen al op het niveau van het keurmerk. Het gaat dan om ongeveer 300 woningen 
per jaar. De particuliere woningmarkt wordt gestimuleerd aan het keurmerk te voldoen, o.a. door het 
aanbieden van een gratis advies. Toegezegd wordt het besluit van 12 september ter kennis te 
brengen van de raad. 
 
Ten aanzien van het keurmerk Veilige bedrijven merkt mw. Hermans op dat getracht wordt bedrijven 
te laten overgaan tot collectieve beveiliging. De gemeente zet er op in dat ook de omgeving veilig 
wordt. 
 
Op een vraag antwoordt mw. Hermans dat het jaarplan voor de politie als concept in het komende 
Bestuurlijk Justitieel Overleg aan de orde komt. Daarna zou het de route naar de raad kunnen 
doorlopen. Mogelijk is dat een goed moment de nieuwe districtschef voor te stellen. 
 
8. VNG-standpunt inzake schaalgrootte gemeenten 
Gelet op het resultaat van het VNG-congres is de brief van de gemeente Opmeer volgens mw. 
Hermans inmiddels achterhaald. Het college heeft over de schaalgrootte geen standpunt ingenomen. 
Volgens haar eigen mening heeft dhr. Pans in de uitzending van Buitenhof de discussie ingezet via de 
kwaliteit en niet via de kwantiteit. Naar haar mening is dit een juiste keus. De gewenste schaalgrootte 
is afhankelijk van de bestuurlijke context en het takenpakket. Zij verwijst naar het Rapport De Eerste 
Overheid van Van Aartsen. De eerste insteek is die van samenwerking om de krachten te bundelen. 
Volgens spreekster ligt er voor alle gemeenten een enorme opgave gelet op het takenpakket nu en 
voor de toekomst. Mw. Hermans antwoordt op een vraag dat het college er voor kiest de 
samenwerking vorm te geven binnen de BAR-gemeenten, overeenkomstig het collegeakkoord. 
Herindeling is voor het college geen optie.  Over genoemde samenwerking is inmiddels het 
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Koersdocument opgesteld dat de raadsleden hebben ontvangen. Mw. Hermans zegt toe dat de raad 
voor de behandeling van dat Koersdocument nog een procedurevoorstel ontvangt en over het 
document een raadsvoorstel. 
 
9. 3e Programmamonitor 2007 (PM) 
 
Over het overzicht stand van zaken moties merkt de voorzitter op dat moties niet via de PM worden 
afgedaan en het overzicht daarom ter kennisname is.  
 
Naar de mening van dhr. Vroegindeweij zijn er vaak grote verschillen tussen de optelling van de 
bedragen genoemd in de “toelichtingen nog te verwerken wijzigingen 3e monitor” en van de bedragen 
genoemd in de overzichten Stand van zaken lasten en baten. Dhr. De Koning zal berichten hoe dit zit 
(is gebeurd). 
 
In de commissie zal nog een keer worden toegelicht de toewijzing van de verschillende percelen aan 
verschillende re-integratiebureaus (blz. 8, bovenaan). 
 
Op blz. 10, onder de 3e bullit, is weggevallen de zin .. daarbij hoe..het de centrale gemeentelijke regie 
inzet. Met de Stadsregio,….. 
 
N.a.v. blz. 15 merkt dhr. Onderdelinden op dat zijn fractie mogelijk met een amendement komt om het 
bedrag van € 30.000,- te behouden voor de veiligheid op scholen. Mw. Hermans schetst wat het 
standpunt van de politie is en geeft aan dat het college probeert het toezicht op andere wijze te 
organiseren, bijv. met ouders of ouderejaarsleerlingen. 
 
Dhr. Den Ouden is van mening dat de gemeente niet het goede voorbeeld geeft nu een aantal 
gemeentelijke gebouwen nog niet beschikt over een gebruiksvergunning. Mw. Hermans zegt dat het 
college uitvoering geeft aan de prioriteiten die de raad heeft gesteld. Die prioriteit had niets te doen 
met de eigendom van de gebouwen maar met het gebruik van gebouwen door mensen. 
 
Mw. Hermans laat weten dat de Wijkveiligheidsrapportage voortaan eens per twee jaar verschijnt. 
Daarnaast verschijnt om het andere jaar de Politiemonitor met daarin gegevens over de objectieve 
veiligheid. Elk verschijnt in een ander jaar. 
 
De Tarievennota is nagenoeg in concept gereed. Het college verzoek de raad de nota in de 
decemberraad te behandelen. Wethouder De Koning zal proberen of het op korte termijn mogelijk is 
een overleg te plannen met vertegenwoordigers van de fracties om te bespreken of het concept aan 
de wensen vanuit de raad voldoet.  
 
Wethouder Zwiers verwacht dat de actualisatie van het IHP in december/januari naar de raad kan 
worden gestuurd en dat de situatie rond De Burcht daarin is opgenomen. Hij zegt tevens toe dat 
daarbij wordt gevoegd een nadere uitleg over de afwikkeling van de verzelfstandiging van het 
openbaar basisonderwijs (blz. 24). Welke informatie hierover wordt gewenst is de wethouder duidelijk. 
 
Vóór de raadsvergadering van 1 november a.s. krijgt de raad van wethouder Zwiers nog bericht 
over/met: 

- een nadere uitleg over het bestemmingsplan Slikkerveer en de uitspraak van de rechter op de 
vertraging huisvesting De Burcht; 

- de bevestiging dat de raad het geactualiseerde deel van het IHP in december of januari 
ontvangt; 

- het aantal VAVO-leerlingen 
- uitleg over het op blz. 24 genoemde bedrag van € 2.000.000,- met beantwoording van de 

vraag of de voorziening voldoende is. 
 

Wethouder Van den Berg zegt toe dat de evaluatie ESF (blz. 21) in het eerste kwartaal van 2008 
verschijnt. 
 
Wethouder De Koning zal nog laten weten of er een raadsvoorstel noodzakelijk was voor de 
overboeking van het op blz. 25 genoemde bedrag van € 177.300,- (is gebeurd). 
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Na enige discussie zegt wethouder De Koning toe dat er voor de inhoudelijke discussie over het 
zwembad nog een afzonderlijk raadsvoorstel zal verschijnen voor de raad van december of januari. Bij 
de begrotingsbehandeling neemt de raad een besluit over de budgettaire ruimte. 
 
Wethouder Van den Berg zegt toe dat de raad voor besluitvorming in december kan verwachten de 
conceptnota Armoedebestrijding (de benaming Nota Minimabeleid is niet juist). 
 
Dhr. Vroegindeweij meent dat er in het overzicht op blz. 52 in de kolom 1-1-2010 nog bedragen 
opgenomen moeten worden bij Grondkosten Praktijkschool en bij Gevolgen rekening 2006.  Als dit zo 
is, laat wethouder De Koning dit vóór de raad van 1 november a.s. weten (is gebeurd). 
 
Wethouder De Koning laat weten wat het grondbedrijfproject is, zoals genoemd bovenaan blz. 50 
(€ 450.000) (is gebeurd). 
 
Over de duidelijkheid van het overzicht op blz. 54 wordt gediscussieerd. Er zijn ideeën dit voortaan 
anders aan te geven. De uitvoering van de PM is een onderwerp van gesprek voor de nog te plannen 
vergadering van de Auditcommissie in januari 2008. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.50 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 november 2007 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 18 oktober 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. 15-03-07 
 
 
 
 
20-09-07 
 
 
18-10-07 
 
 

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 
aandachtspunt mee naar het college 
 
Raad ontvangt over stand van zaken 
binnenkort bericht. Een startnotitie wordt 
aan de raad voorgelegd. 
 

Zwiers 
 
 
 
 
Hermans 
 
 
Zwiers 

Mei/juni ‘07 
 
 
 
 
 
 
 
Binnenkort en 
jan. 08 

3. 07-06-07 
28-07-07 
 
 
 
20-09-07 
 
 
18-10-07 
 

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

De raad wordt hierover geïnformeerd bij 
de 3e Programmamonitor 
 
 
 
Vanuit fractie D66/GL benadrukt dat 
informatie niet alleen cijfermatig moet zijn 
 
Informatie wordt gegeven bij voorstel 
actualisatie IHP 
 

Zwiers 
 
 
 
 
 
 
 
Zwiers 

Oktober ‘07 
 
 
 
 
 
 
 
Dec 07/jan 08 
 
 

4. 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 
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5. 20-09-07 Overdracht 
brandweer 

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

Hermans Vóór raad 4 
oktober 
 
 

6. 18-10-07 Veiligheid De raad ontvangt een afschrift van het 
benw-besluit van 12 september 2007 
over het keurmerk Veilig Wonen 
 

Hermans  

7. 18-10-07 Schaalgrootte 
gemeenten 

De raad ontvangt nog een 
procedurevoorstel en raadsvoorstel over 
het Koersdocument BAR 
 

Hermans Vóór 13 dec 
07 

8. 18-10-07 3e PM Diverse openstaande vragen worden per 
mail beantwoord (zie verslag) 
 
 

Zwiers Vóór raad 
1 nov a.s. 

9. 18-10-07 3e PM Verschijning evaluatie ESF V.d.Berg 1e kw 2008 
10. 18-10-07 3e PM Afzonderlijk raadsvoorstel zwembad De Koning Dec 07 

Jan 08 
 

11. 18-10-07 3e PM Nota Armoedebestrijding ter 
besluitvorming raad 

V.d.Berg Dec 07 

 
 

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/  
V.d.Berg 
Griffier 

Vóór de 
zomer 

2. 18-10-07 Veiligheid Bezien of Districtsjaarplan langs 
commissie kan (+voorstellen nieuwe 
districtschef) 

Hermans/ 
griffier 

 

3. 18-10-07 3e PM Toewijzing percelen aan verschillende re-
integratiebureaus wordt nog een keer 
toegelicht in de raadscommissie 

griffier  

 
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  

 
 
 
 
 


