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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 19 oktober 2006 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mw. A. Ripmeester (voorzitter),  
Alle fracties zijn vertegenwoordigd, behalve Nieuw Rechts en Lokaal Sociaal. 
Van de zijde van het college: mw. H. van den Berg en de heren P. de Koning en H. Zwiers. 
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 aanmeldingen. 
 
4. Verslag vergadering commissie Samen leven op 21 september 2006 
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Met betrekking tot de aandachtspunten merkt wethouder De Koning op dat: 

- het college hard werkt aan een voorstel voor een gedragscode voor het college en dat 
gestreefd wordt het voorstel toe te zenden aan de commissie rond de jaarwisseling; 

- het college in de 3e monitor verslag doet van de uitvoering van de adviezen die de accountant 
heeft gedaan in zijn rapport van bevindingen bij de controle van de programmarekening 2005. 
In elke programmamonitor zal het college hier in meer of mindere mate op ingaan (De 
accountant zal in zijn volgende rapport van bevindingen aangeven wat het college met 
eerdere adviezen van de accountant heeft gedaan; de griffier). 

 
Besloten wordt dat de fractievoorzitters onderling nog zullen overleggen over de wenselijkheid een 
gesprek aan te gaan met de accountant. De griffier geeft aan dat de accountant mag verwachten dat 
hij vooraf op de hoogte wordt gesteld van doel en de inhoud van het gesprek. 
 
5. Afdoening toezeggingen college in de vorige commissieperiode 
Toezeggingen 
  
1. Reserve centrumplan. Financieel is dit nog niet afgewikkeld. Wethouder Den Boef zou hier meer 
over kunnen vertellen.  
 
2. Verslag stand van zaken juridische kwaliteitszorg. Voor een volgende vergadering zal de 
burgemeester worden uitgenodigd om te bespreken welke informatie de raad wil ontvangen en of 
deze moet worden opgenomen in de programmamonitor (zie ook actiepunt). 
 
3. Onderhoud- en vervangingsinvesteringen. Dit is opgenomen op blz. 40 van de 3e 
Programmamonitor en kan daarom als toezegging vervallen. 
 
4. Spelregels participatie. De burgemeester heeft bij brief van 30 mei jl. de commissie geïnformeerd. 
Toezegging is afgedaan. 
 
Actiepunten 
 
1. Verslagen gemeenschappelijke regelingen. De griffier meldt dat gebleken is dat het niet mogelijk is 
dat hij de concept-verslagen krijgt die binnenkomen bij de vergaderstukken. Hij verzoekt de commissie 
hem te machtigen om namens de raad een brief te schrijven naar de gemeenschappelijke regelingen 
om de concept-notulen in het vervolg digitaal naar de griffie te sturen. De commissie is verbaasd dat 
het niet mogelijk is dat de griffie de concept-notulen krijgt. Wethouder Zwiers wil hierover ruggespraak 
en verzoekt om met het versturen van de brief 2 weken te wachten. De commissie besluit twee weken 
te wachten, daarna mag de griffier namens de raad brieven versturen. 
2. Overzicht aanrijtijden ambulances. Wordt ter herinnering als gemaakte afspraak in aparte categorie 
opgenomen. 
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3 en 4 zijn behandeld bij het verslag van 21 september jl. 
 
De geactualiseerde toezeggingen en aandachtspunten worden in een nieuw overzicht opgenomen dat 
elke keer bij de notulen zal worden gevoegd. 
 
6. 3e Programmamonitor 2006 
Het college zegt toe vragen die het in de vergadering niet kan beantwoorden nog vóór de 
raadsvergadering schriftelijk te zullen beantwoorden (Aangemerkt met een (A); de griffier) 
 
Algemeen 
 
Verzocht wordt de leesbaarheid in het vervolg te vergroten door de mededelingen in de kolommen 
“Wat gaan wij daarvoor doen” en “Korte toelichting stand van zaken” horizontaal te laten lijnen. 
 
De heer Onderdelinden is verbaasd dat als motivering soms wordt vermeld dat er geen of 
onvoldoende capaciteit is. Als dat de oorzaak is van het niet halen van een resultaat, dan dient het 
college naar zijn mening hierover te overleggen met de raad. Het is dan aan de raad hiervoor wel of 
geen middelen ter beschikking te stellen.  
 
Werk en economie 
 
N.a.v. het Programma Werk en economie blijkt dat de commissie informatie-achterstand ervaart t.a.v. 
de ontwikkelingen bij Drechtwerk. Wethouder Van den Berg erkent dat de terugkoppeling vanuit het 
college beter had gemoeten. Zij verkeerde in de veronderstelling dat de raad via het werkgroepje van 
raadsleden op de hoogte zou worden gehouden. Dhr. Plaisier spreekt uit dat dit niet de taak van de 
werkgroep was. Wethouder Van den Berg deelt mee dat de raad mogelijk nog het idee heeft dat 
Ridderkerk uit de regeling kan treden. Dit is niet het geval. Zeven van de tien deelnemers zouden 
hiermee moeten in stemmen. Ridderkerk staat op dit punt echter alleen. Over de keuzes die t.a.v. 
Drechtwerk gemaakt kunnen worden, wil het college met de commissie overleggen in november a.s. 
Het college heeft de partners laten weten in 2008 nog eens te willen praten over de mogelijkheid tot 
uittreding. De huidige cijfers van het bedrijf zijn gunstig, maar de wethouder waarschuwt dat er alweer 
fors gesneden is in de rijksbijdrage en dat dit ook voor Ridderkerk gevolgen zal hebben.  
 
Veiligheid 
 
(A) Wethouder Zwiers zegt toe aan dhr. Van Abeelen schriftelijk te zullen ingaan op zijn vraag hoe de 
Veiligheidsregio wordt gefinancierd en wat de positie van de coördinerend secretaris is. 
 
Bestuur en participatie 
 
(A) Wethouder Zwiers zegt dhr. Plaisier toe dat de trend op blz. 17 over de juridisering duidelijker zal 
worden omschreven. Dat zal worden aangegeven waar het om gaat en wat de gemeente op dit punt 
te wachten staat. 
 
Educatie 
 
Onduidelijk is of de voor de praktijkschool op blz. 20 genoemde bedragen wel of niet in de  
(ontwerp-)begroting zijn opgenomen. Dhr. Den Ouden verwijst naar een schriftelijke vraag die zijn 
fractie hierover voor de begrotingsbehandeling heeft gesteld.  
 
Deze vraag leidt tot een discussie over de status van de Programmamonitor. Wat beslist de raad 
straks als hij de monitor vast stelt? Neemt de raad door vaststelling besluiten met financiële gevolgen, 
waarop later niet kan worden teruggekomen? Behoren begrotingswijzigingen als apart voorstel aan de 
raad te worden gedaan? Mogen bij vaststelling van de monitor reserves en voorzieningen worden 
ingesteld? Afgesproken wordt dat de status van de programmamonitor een onderwerp is voor een 
eerstvolgende vergadering. 
 
(A) Toegezegd wordt dat het college vóór de raadsvergadering duidelijkheid zal geven wat de raad 
door vaststelling van de monitor beslist over de praktijkschool. 
 
Wonen 
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Afsluiting van de St. Jorisstraat heeft voor de raad geen prioriteit. Het onderzoek, waarvoor geld nodig 
is, richt zich op eventuele andere verkeersmaatregelen die nodig zijn.  
 
Dhr. Plaisier vraagt aandacht voor de nog te voeren discussie over de medewerking aan RR2020 als 
het gaat om de polder Nieuw Reyerwaard en Bolnes-Zuid. 
 
(A) Wethouder Zwiers zegt toe dat er schriftelijk uitleg komt over de € 70.000 voor de inhuur van een 
bureau t.b.v. de herstructurering Vlietplein in relatie tot genoemd voordeel op salariskosten (blz. 24). 
 
Financiering  
 
(A) Wethouder De Koning zegt toe nadere uitleg te zullen geven over de behoedzaamheidsreserve 
(blz. 43, onderaan). 
 
Voorstel: voor DEBAT naar de raad. 
 
7. Ontwerpbegroting Drechtwerk 2007 
De griffier deelt mee over het voorstel nog enige vragen te hebben gesteld, o.a. over de dekking. 
Mochten de antwoorden daartoe aanleiding geven, dan zal hij de raadsleden vóór de 
raadsvergadering daarvan op de hoogte stellen. 
 
Voorstel: voor DEBAT naar de raad. 
 
8. Ontwikkelingen Veiligheidsregio e.d. 
Als loco-burgemeester deelt dhr. Zwiers mee dat binnen de Veiligheidsregio de BAR-gemeenten nauw 
samenwerken. Indien gewenst dan kan er bij de Veiligheidsregio uitgebreider worden gesproken over 
de stand van zaken en de ontwikkelingen.  
De overdracht van het brandweerpersoneel aan de Veiligheidsregio, zowel beroeps als vrijwilligers, 
wordt door het Ridderkerkse korps als redelijk positief ervaren. Met het personeel is hierover uitvoerig 
gesproken. Uitgangspunt is en blijft dat het huidige kwaliteitsniveau blijft gehandhaafd. Van dat niveau 
heeft de Veiligheidsregio inmiddels een beeld gevormd.  
 
Ten aanzien van de ambulancezorg brengt dhr. Zwiers nogmaals het belang onder de aandacht dat 
fracties de problemen via de landelijke kanalen onder de aandacht blijven brengen. Hij vraagt ook 
aandacht voor de aanrijtijden van het niet-spoedvervoer. Van belang is dat klachten daarover ook 
binnenkomen.  
 
9. Gebruiksvergunningen 
Dhr. Den Ouden is verbaasd over de mededeling in de 3e Programmamonitor dat de gemeentelijke 
gebouwen als laatste aan de beurt zijn. Hij wil weten of hij als raadslid eerder had kunnen weten, bijv. 
bij de beschikbaarstelling van diverse bedragen, dat deze keus was gemaakt. Naar zijn mening is de 
raad hierover nimmer op deze wijze gerapporteerd.  
Dhr. Onderdelinden meent dat als dit een gevolg is van het niet beschikbaar zijn van financiële 
middelen, het college de raad meer geld had moeten vragen. Dhr. Zwiers zegt toe dat hierop nog 
schriftelijk zal worden gereageerd. Dhr. Onderdelinden wil daarbij uitdrukkelijk opgenomen zien of er, 
gelet op eerder gehouden scans, al dan niet sprake is van een gevaarlijke situatie.  
 
10. Jaarverslag 2005 bezwarencommissies 
Aangezien de in brief genoemde wensen ook de bevoegdheden raken van het college, wordt 
opgenomen de zin dat een afschrift naar het college is verzonden. 
 
Voorstel: voor DEBAT naar de raad. 
 
1. Rondvraag 
Geen 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur. 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van ……………………. 
De griffier,   de voorzitter, 
 



 4 

 
LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 

 
Bijgewerkt tot 19 oktober 2006 

 
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 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

Nr.  Datum 
 

Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 30-05-02 
10-10-02 
07-10-04 
10-03-05 
 
19-10-06 
 

Verslagen 
gemeenschappelij
ke regelingen 

Ter kennis brengen notulen AB 
vergaderingen gemeenschappelijke 
regelingen/ verslagen stadsregio 
 
 
Als benw binnen twee weken niet kunnen 
garanderen dat de verslagen naar de 
griffie gaan, zal de griffier namens de 
raad de gmr’s verzoeken de verslagen 
digitaal naar hem toe te zenden. 
 

Hermans 
 
 
 
 
Hermans, 
griffier 

 
 
 
 
 
6 nov 2006 

2. 01-06-06 
 
 
19-06-06 

Rekening/ 
Integriteit 
 
 
 

Voorstel college aan raad over 
gedragscode voor wethouders en 
burgemeester 
 
Streven is voorstel rond jaarwisseling 
naar commissie te kunnen sturen 
 

De Koning 
 

 
 
 
 
Jaarwisseling 

 
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  

 


