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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 30 november 2006 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mw. A. Ripmeester (voorzitter),  
Alle fracties, behalve Nieuw Rechts, zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: mw. H. van den Berg en de heren H.Zwiers en P. Glas (agendapunt 4) 
en J.W. Steeman (agendapunt 6) en de dames C. van Rijswijk en M. van der Hoff (agendapunt 5).  
J.G. van Straalen, griffier. 
 
1. Opening 
Mw. Ripmeester opent de vergadering en heet iedereen welkom. Als agendapunt wordt toegevoegd 
het raadsvoorstel inzake kosten Praktijkschool. 
 
De volgorde van de agendapunten wordt tussentijds een aantal keren gewijzigd. 
 
2. Mededelingen  
 
In de commissievergadering van 23 november jl. heeft wethouder De Koning laten weten dat het 
college deze avond zal terugkomen op de toezegging over de toezending van de notulen van 
gemeenschappelijke regelingen. Wethouder Zwiers deelt mee dat hierover binnen de ambtelijke 
organisatie afspraken zijn gemaakt en dat de griffie in het vervolg de notulen van de algemeen 
bestuursvergaderingen mag verwachten. Blijkt in de praktijk dat de griffier deze stukken niet ontvangt 
uit de organisatie, dan zal hij zich wenden tot de gemeenschappelijke regelingen. De toezegging kan 
als afgedaan worden beschouwd. 
 
Wethouder Van den Berg heeft de raad verzocht het voorstel inzake de Startnotitie Ridderkerk werkt 
niet te behandelen. Het college wil voor de raad van februari a.s. een nieuw voorstel doen. De 
commissie adviseert de raad aan dit verzoek te voldoen. 
 
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld  
Geen aanmeldingen. 
 
4. Eigen bijdrage onder de Wmo 
 
Wethouder Zwiers toont de gewonnen wisselbokaal van het Regionaal Platform Cliënten Participatie. 
Het college heeft deze prijs gekregen voor de wijze waarop het college vorm heeft gegeven aan de 
participatie in het kader van de invoering van de Wmo. Wethouder Zwiers geeft aan dat dit onverlet 
laat dat er een moeilijke verhouding is met de Wmo-adviesraad en dat hij hiervan bij de uitreiking van 
de bokaal in alle openheid mededeling heeft gedaan. Tijdens een bijeenkomst zijn aan drie 
genomineerden, waaronder Ridderkerk, vragen gesteld. De aanwezigen hebben de antwoorden van 
wethouder Zwiers als beste beoordeeld. De ontvangst van de bokaal verplicht het college over een 
jaar verantwoording af te leggen aan het RPCP. 
 
Het raadsvoorstel gaat over het jaar 2007. Dat jaar zal geëvalueerd moeten worden. In het voorstel is 
daarom opgenomen het woord “vooralsnog”. 
 
De wethouder licht toe dat het college als uitgangspunt voor het nieuwe beleid heeft gekozen dat de 
situatie zo min mogelijk wijzigt en dat de zwaarste lasten worden gedragen door de sterkste 
schouders. Dit leidt tot de keus voor variant 3.  
 
Daar waar nu ook een eigen bijdrage wordt gevraagd, wordt deze ook in 2007 gevraagd. Het 
genoemde percentage van 15% is het hoogste dat de wet toestaat, bijstellen naar beneden mag wel.  
Bezwaren tegen de vaststelling van de eigen bijdrage moeten niet worden ingediend bij het 
gemeentebestuur maar bij het Centraal Administratie Kantoor. 
 
De heer Glas laat weten dat er voor een individueel persoon berekeningen zijn te maken en dat daar 
geen onzekerheid over is. Wel zijn er over het totaal nog een groot aantal onzekerheden. Zo is nog 
niet bekend om hoeveel klanten het gaat. Of het in het voorstel genoemde overschot ook 
daadwerkelijk zo hoog zal zijn, is daarom nog maar de vraag.  
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Wethouder Zwiers gaat in op de contacten met de Wmo-adviesraad. Een eerder gepland overleg is 
afgelast. Hedenmorgen is er contact geweest met de voorzitter van de adviesraad. De afspraak is 
gemaakt dat er mediation zal worden toegepast. De mediation is bindend voor beide partijen. Doel 
van de mediation is o.a. dat er een gezamenlijk convenant kan worden vastgesteld. Hierin zal o.a. zijn 
opgenomen waar de adviesraad wel en niet over gaat. Voor het afsluiten van een convenant is 
onderling vertrouwen nodig.  
 
Wethouder Van den Berg zegt toe dat zij in december mededeling kan doen over de uitvoering van de 
motie inzake het meldpunt Wmo (motienr. 2006-8, vastgesteld 5 oktober 2006). 
 
Op diverse per mail gestelde vragen, geeft wethouder Van den Berg het antwoord. Zij zal deze 
antwoorden vóór de raadsvergadering nog mailen naar de griffie voor verspreiding. 
 
Voorstel TER DEBAT naar de raad.  
 
5. Verzelfstandiging en fusie basis onderwijs 
 
Ter verduidelijking worden diverse vragen gesteld. Enkele leden hadden het prettiger gevonden als de 
raad tussentijds met behulp van een A4-tje op de hoogte was gehouden van de laatste 
ontwikkelingen. 
 
De mogelijkheid van inzet van vakleerkrachten voor het bijzonder onderwijs behoeft regeling. De heer 
Den Ouden doet de suggestie dit bij verordening te regelen.  
 
Enige discussie ontstaat er over inzake het bedrag van € 83.000,- dat voorheen bedoeld was voor de 
overschrijdingsregeling. Naar de mening van wethouder Zwiers heeft de raad bij amendement alleen 
bepaald dat dit bedrag voor het basisonderwijs behouden blijft, zonder dat daar een specifieke 
bestemming aan gegeven is.  
 
(het ter visieliggende rapport Bestuurlijke fusie PO, is digitaal beschikbaar ( 777kB) en kan bij de 
griffier worden opgevraagd) 
 
Voorstel TER DEBAT naar de raad.  
 
6. OLOVO 
 
In de raadsvergadering van 14 december a.s. zal het college de namen noemen van de kandidaten 
voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. De raad wordt dan voorgesteld deze leden te 
benoemen. 
 
Voorstel TER VASTSTELLING naar de raad 
 
7. Verordeningen Wet Werk en Bijstand 
 
Op een vraag van de voorzitter laat wethouder Van den Berg weten dat het voorstel besproken is met 
een vertegenwoordiging van het Klantenplatform sociale dienstverlening. Het overleg werd voldoende 
geacht en men is het eens met de voorgestelde lijn.  
 
In de Verordening maatschappelijke participatie dient geschrapt te worden de zin “Het gezinsinkomen 
bevindt zich gedurende minimaal 2 jaar op het in artikel 2 lid 2 genoemde niveau”. Deze zin is te 
vinden in artikel 2, onder 2 en in het derde lid van artikel 2 (het derde lid wordt in zijn geheel 
geschrapt). 
 
 
Voorstel TER VASTSTELLING naar de raad 
 
8. Kosten praktijkschool 
 
Discussie ontstaat er met name over de jaarlijkse exploitatiekosten. De wethouder laat weten dat een 
besluit over de bijdrage aan de exploitatiekosten niet los gekoppeld kan worden van het besluit over 
de bouw. Aangegeven wordt dat het bedrag van € 240.000,- het minimum is dat de gemeente aan de 
exploitatiekosten moet bijdragen. Van de scholen kan op dit punt niet meer worden verwacht.  
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Voorstel TER DEBAT naar de raad 
 
Besproken wordt of de raad behoefte heeft aan een aparte presentatie over het fenomeen 
praktijkschool. Dat is niet het geval. Voldoende wordt geacht als raadsleden ook worden uitgenodigd 
voor de informatiebijeenkomst die wordt gehouden voor omwonenden van de te bouwen 
praktijkschool.  
 
9. Gemeenschappelijke regeling volwasseneducatie 2007-2010 (OLIVER) 
 
Voorstel TER VASTSTELLING naar de raad. 
 
 
10. Rondvraag 
 
Dhr. Den Ouden zal zijn vraag over het Programma en Overzicht Huisvesting Onderwijs 2007 per mail 
stellen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van ……………………. 
De griffier,   de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
 

Bijgewerkt t/m 30 november 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 

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. 30-11-06 Eigen bijdrage 
Wmo 

De raad wordt in dec 2006 geïnformeerd 
over de uitvoering motie meldpunt Wmo  
( motienr. 2006-8; 5 oktober 2006) 
 

V.d. Berg Vóór 1 jan 
2007 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

Nr.  Datum 
 

Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


