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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op maandag 21 januari 2008 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mw. A. Ripmeester (voorzitter),  
Alle fracties, behalve Ridderkerks Belang, zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: wethouder mw. H. van den Berg en mw. M. Zeldenrust (SPO). 
Dhr. J. van Straalen, griffier. 
 
 
1. Opening 
Mw. Ripmeester opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Presentatie door de directeur van de GGD, mevrouw M. Donker 
Van de presentatie wordt een hand-out uitgereikt.  
 
De taak die gemeenten hebben t.a.v. de gezondheidszorg ligt vast in een aantal wetten. Genoemd 
worden de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet infectieziektenbestrijding, de 
Quarantainewet en de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV). Deze laatste wet verplicht 
gemeenten een GGD in stand te houden. 
 
De GGD Rotterdam-Rijnmond werkt voor 10 gemeenten met een totaal van meer dan 1 miljoen 
inwoners. De GGD is een tak van dienst van de gemeente Rotterdam. Het financiële risico binnen 
deze dienst is voor de gemeente Rotterdam. Als dienst heeft het een eigen begroting die de raad van 
Rotterdam vaststelt. Alle producten die de GGD levert zijn opgenomen in het nieuwe Productenboek. 
Behalve aan de stad Rotterdam levert de GGD ook producten aan de deelnemende gemeenten 
binnen de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond.  
 
In overleg met alle deelnemende gemeenten is een basispakket samengesteld. Hierin is opgenomen 
het wettelijk vereiste minimum niveau aan producten. De kosten voor deze producten worden betaald 
via de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast kunnen met 
gemeenten individuele afspraken worden gemaakt over pluspakketten. Die afspraken betreffen ook de 
prijs. 
 
Afgesproken is dat de totale prijs voor het basispakket de komende jaren gelijk zal blijven en alleen 
gecorrigeerd wordt met de door de gemeenten toegestane index en beïnvloed wordt door het 
inwonertal per gemeente. Afspraak is dat over de samenstelling van het basispakket 
overeenstemming moet bestaan tussen alle deelnemende gemeenten. 
 
De kosten voor het basispakket voor Ridderkerk in 2008 bedragen, na correctie, € 448.233,-. Aan 
aanvullende plusproducten heeft Ridderkerk een budgettaire ruimte van € 67.018,-. 
Deze mededeling leidt tot verwarring omdat in de brief van het college aan de raad staat dat de kosten 
voor het basispakket € 535.125,- zijn. Wethouder Van den Berg zegt toe dat de raad hierover vóór de 
raadsvergadering duidelijkheid krijgt. Verzocht wordt in de toelichtende informatie uit te gaan van het 
genoemde bedrag van € 448.233,-. 
 
Over het gebruik van de pluspakketten zal naar de gemeenten worden gerapporteerd. Dit kan 
desgewenst meer dan eens per jaar. Of deze, per gemeente verschillende gegevens, ook in de 
rekening van de gemeenschappelijke regeling worden opgenomen, is nog een punt van overleg met 
de gemeenten. 
 
De voorzitter dankt mevrouw Donker voor de uitleg en de beantwoording van de vragen. 
 
Met wethouder Van den Berg wordt verder gesproken over de ontwerp-begroting 2008 van de 
OGZRR. 
 
De wethouder laat weten dat de raad zich uitspreekt over de samenstelling van het basispakket voor 
2008 en de volgende jaren en voor het af te nemen pluspakket bestaande uit “handhaving 
kinderopvang” en “spreekuren VO” voor 2008 en volgende jaren. 
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Bij behandeling van de komende Nota Gezondheidszorg zal bezien worden of en zo ja welk 
pluspakket verder afgenomen zou moeten worden. Of de aandacht zich ook of meer zou moeten 
richten op bijvoorbeeld ouderen kan de raad dan overwegen. Als de ontwerpbegroting van de OGZRR 
voor een zienswijze aan de raad wordt voorgelegd, kan de raad zich uitlaten over het gekozen 
pluspakket. 
 
Advies: VOOR DEBAT naar de raad 
 
3. Spreekrecht 
Geen aanmeldingen. 
 
 
4. Presentatie Re-integratie-WWB 
Mw. Zeldenrust verzorgt de presentatie. Een hand-out zal door de griffie worden verspreid onder de 
raadsleden. 
 
Bij de aanbesteding van de re-integratietrajecten heeft het college willen voorkomen dat alles in 
handen van één bureau zou komen, met het risico dat sprake zou zijn van belangenverstrengeling en 
cliënten zouden worden “rondgepompt” binnen één bureau. De  verschillende instrumenten zijn 
daarom verdeeld over vier percelen en per perceel zijn er resultaatvereisten opgenomen.  De offertes 
zijn, conform de procedure, door de beoordelingscommissie beoordeeld. Uiteindelijk zijn de 
percelen 1,2 3, op basis van deze beoordeling gegund aan drie verschillende bureau's.  
Cliënten kunnen gelijktijdig gebruik maken van  verschillende instrumenten bij verschillende bureaus. 
Over de onderlinge  informatie-uitwisseling zijn afspraken gemaakt met de bureaus. Over het werken 
met meerdere bureaus is het college tevreden. 
 
Wethouder Van den Berg geeft aan dat over 2007 een tekort is op de Werkdeel-gelden (uitkeringen) 
en wederom een overschot op de Integratiegelden. Voor de precieze bedragen verwijst zij naar de 
komende rekening. 
 
De voorzitter dankt mw. Zeldenrust voor haar uitleg en sluit de vergadering om 22.20 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van                        
de griffier,          de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


