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Verslag van de openbare vergadering van de 
commissie Samen leven, gehouden op donderdag 
22 september 2011 
 
Aanwezig:  
Mevrouw A. Ripmeester (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier). 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd met uitzondering van D66/GroenLinks.  
Van de zijde van het college: wethouders H. Dokter en A. den Ouden. 
Tevens is aanwezig de voorzitter van de Rekenkamercommissie Ridderkerk, de heer M.P. van der 
Hoek, bij agendapunt 2. 
 
1. Opening en vaststellen agenda  
De agenda wordt vastgesteld met verwisseling van de agendapunten 5 en 7. 
 
2. Rapport van de Rekenkamercommissie “Onderwijshuisvesting in Ridderkerk” 
De heer Van der Hoek geeft een toelichting op het rapport. De eerste 8 pagina’s bevatten de 
oplegnotitie van de commissie en bevatten de essentie van het rapport. Daarna volgen 3 pagina’s met 
de stukken van het bestuurlijk wederhoor en daarna volgt het nawoord van de commissie. De 
rekenkamercommissie heeft voor het onderzoeksonderwerp gekozen vanwege het groot 
maatschappelijk belang van onderwijs en het financiële belang van onderwijshuisvesting. In 
Ridderkerk gaat het om een bedrag van 5 mln. 
 
Het onderzoek is verricht aan de hand van de schakels in het beleidsproces. Voor de drie 
vastgestelde doelen (blz. 7 rapport) is het van belang dat met de onderwijspartners besproken wordt 
wat als gevolg van deze doelen tot stand moet worden gebracht. 
 
Met de onderwijspartners zijn interviews gehouden. Gevraagd is hoe het overleg met het 
gemeentebestuur is ervaren. Zij waren daar positief over. Zij hebben wel hun twijfels bij de nieuwe 
structuur zoals vormgegeven in het LEA. Een aanbeveling is dat te evalueren. De heer Van der Hoek 
merkt op dat hij heeft begrepen dat er inmiddels een visie-stuk over het LEA in voorbereiding is. 
 
Het onderwijsveld vindt de uitvoering van het 4-jarig Onderhoudsplan niet doelmatig. De commissie 
heeft een aanbeveling gedaan dit doelmatiger te maken. Uit de reactie van het college op het 
bestuurlijk wederhoor, blijkt dat het college dit niet noodzakelijk vindt. De commissie ziet op dit punt 
echter wel kansen. 
 
De vorderingen van nieuwbouwprojecten zijn voor de raad niet goed zichtbaar. Het is een aanbeveling 
dat de raad hierover wordt geïnformeerd per nieuwbouwplan en per fase. De raad kan echter ook zelf 
informatie vergaren, presentaties vragen en werkbezoeken afleggen in het veld. 
 
Over het verminderen van leegstand zijn weinig concrete doelstellingen geformuleerd. De commissie 
kan daarom hierover weinig opmerken. 
 
Naar aanleiding van vragen uit de commissie laat de heer Van der Hoek het volgende weten. 
 
Het rijk stelt de norm voor de grootte van lokalen. Deze zijn verlaagd. Scholen zijn daarom helemaal 
niet happig op nieuwbouw. Waar men oudere lokalen heeft is men veelal tevredener. 
 
De uitvoering van het onderhoudsplan kan volgens de commissie efficiënter. Gelet op de reactie van 
het college in het wederhoor, doet de commissie de suggestie een pilot uit te voeren. Dat wil zeggen 
een proef, waarbij in de praktijk zal blijken of er al of niet efficiencywinst is te behalen. 
 
De commissie vindt het leuk dat er ook interviews zijn gehouden met kinderen. 
 
De gegeven financiële cijfers zijn traceerbaar in de begroting. De vraag wat iets kost is een lastige. 
Gemeenten werken met verschillende toerekeningsmethodieken en daarmee zijn de kosten onderling 
moeilijk vergelijkbaar. 
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Op het OOGO is tijdens de interviews weinig kritiek geuit. Wel op het LEA. Het nakomen van 
gemaakte afspraken is wel een punt. Er is tevredenheid over de wijze waarop het onderwijsveld door 
het gemeentebestuur betrokken wordt  bij de diverse vraagstukken. 
 
Ten aanzien van de prognoses ziet de commissie dat deze enorm verschillen met de werkelijke 
ontwikkelingen. Het is daarom zinvol om aan betere prognoses te blijven werken. Prognoses zijn soms 
te hoog en soms te laag. De commissie beveelt aan er nog eens goed naar te kijken en ook gebruik te 
maken van de informatie waarover scholen beschikken. Vanuit de commissie wordt opgemerkt dat het 
van belang kan zijn te weten of de cijfers zich over een aantal jaren uitmiddelen. De heer Van der 
Hoek laat weten dat dit niet zo is.  
 
De voorzitter dankt de heer Van der Hoek voor zijn toelichting en beantwoording van de vragen. Ze 
geeft de commissie gelegenheid vragen te stellen aan wethouder Den Ouden. 
 
De wethouder geeft aan dat het college geen andere mening heeft gekregen over de aanbeveling 
rond het onderhoudsplan. De door de rekenkamercommissie voorgestelde werkwijze kan ook nadelen 
voor de scholen hebben.  
 
De  wethouder laat weten dat er gewerkt wordt aan een notitie overcapaciteit. Met alle schoolbesturen 
is daarvoor over de prognoses gesproken en is hen gevraagd of zij over andere prognoses 
beschikken. Over de getallen in die visie bestaat ongeveer 95% overeenstemming met de scholen. 
Ten aanzien van die getallen is met elkaar dus uitvoerig gesproken. 
 
Mevrouw Van Gink wijst op de schriftelijke vragen die haar fractie over onderwijshuisvesting heeft 
gesteld. Deze gaan verder dan alleen dit voorliggende rapport. Zij verzoekt de antwoorden naar alle 
raadsleden te mailen (griffie zorgt hiervoor). 
 
Advies: voor debat 
 
3. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 25 augustus 2011  
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 
Toezegging 3. BAR-samenwerking. Brieven zijn gemaild bij weekmail nr. 35. Is afgedaan. 
  
Toezegging 5. Evenementenbeleid. Bij weekmail nr. 37 is schriftelijk op de vragen van de heer 
Onderdelinden gereageerd. Is afgedaan. 
  
Toezegging 6. Evenementenbeleid. Wethouder Dokter gaat na of gegevens voorhanden zijn over 
aanvragen zondagse activiteiten. In de commissie van 10 november a.s. zal hij hierover mededeling 
doen. 
 
Ten aanzien van de lijst met actie- en aandachtspunten 
 
Actie 1. Werkbezoek Wijzerplaats. Is geweest. Is afgedaan. 
 
4. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Er hebben zich geen insprekers gemeld.  
 
5. (was 7.) Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 14 juli 2011, inzake sluitende aanpak voor 
jongeren tot 27 jaar 
 
Naar aanleiding van vragen van mevrouw Mans laat wethouder Den Ouden weten dat de sanctie 
inhouding op Kinderbijslag nog niet is toegepast. Toepassing is nog niet nodig gebleken. Deze sanctie 
is sinds kort mogelijk. Het is het uiterste middel om in te zetten. In de raadsinformatiebrief wordt 
ingegaan op de groep 0 tot 18 jarigen. Ten aanzien van de 18 tot en met 23 jarigen hebben we alleen 
een drangmogelijkheid. Dwang kan niet worden toegepast. Effect bereiken bij deze groep is heel 
lastig.  
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De wethouder wijst er op dat het niet bezitten van een startkwalificatie betekent dat men mislukt is 
voor de arbeidsmarkt. Met het bezit van een VMBO-opleiding heeft men nog geen startkwalificatie. 
 
De groep 18+ is een lastige. Er zijn erbij die niet ingaan op verzoeken om een gesprek. Daar zijn niet-
willers bij. Komen zij een uitkering aanvragen, dan kunnen we het gesprek aangaan. De heer Van Nes 
(ChristenUnie) brengt de sociale media onder de aandacht om de jongeren te bereiken. 
 
De registratieproblemen die er waren bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt zijn voorbij. 
Meldingen moeten nu bij de gemeente worden gedaan en die geeft ze door aan de RMC-subregio 
Zuid-Oost waarin Ridderkerk zit.  
 
De heer Van Nes bepleit meer aandacht te geven aan preventie. Hij ziet een rol voor de ouders en 
vraagt zich af of ook zij kunnen worden opgeleid. De wethouder laat weten dat er al veel geld naar 
preventie gaat.  
 
 6. Beleidsnotitie Arbeidsmarkt Albrandswaard en Ridderkerk 2011 – 2014  
 
Wethouder Dokter laat weten dat de gesprekken met de Roteb inmiddels voortvarend verlopen. Dit in 
afwijking van het gestelde op de laatste bladzijde van de notitie. 
 
De streefcijfers genoemd op blz. 5 van de notitie zullen niet in de begroting worden opgenomen.  
 
Albrandswaard houdt in de begroting rekening met een aantal besparingen (blz. 12). Worden deze 
niet gehaald dan is het niet zo dat Ridderkerk bijpast. 
 
De heer Onderdelinden benadrukt het grote belang van contacten met werkgevers. De wethouder laat 
weten dat hier nu behoorlijk in geïnvesteerd is. Er wordt gewerkt aan de voorbereidingen van een 
driedaagse voor het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen zich dan voor hun relaties in het gemeentehuis 
presenteren. 
 
De wethouder laat weten dat met Barendrecht steeds meer wordt gedeeld en afgestemd. Over de 
verdergaande samenwerking binnen BAR-verband zal de raad steeds worden geïnformeerd.  
 
Advies: ter vaststelling 
 
7 (was 5). Afstemming informatievoorziening rond invoering Wet Werken Naar Vermogen 
Besloten wordt dit agendapunt te agenderen voor de volgende vergadering. Het bijgevoegde stuk sluit 
niet aan bij de omschrijving van het agendapunt. Voor de volgende keer wordt het agendapunt 
omschreven als “Format informatievoorziening over sociale zaken”. 
 
8. Rondvraag leden 
Geen. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering tegen 23.00 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 november 2011, 
De griffier,                 de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 22 september 2011 

 
Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1.  2-12-10 Notitie Participatie Mogelijkheden van e-participatie worden 
in 2011 onderzocht. 

Vroeginde
weij 
 

Vóór 1 jan 
2012 

2. 10-03-11 Evaluatie  
Spreidingsplan 
door AZRR 
 

Als uitkomsten evaluatie bekend zijn, 
worden deze ter kennis van de raad 
gebracht. 

Attema  2011/2012 

3. 09-06-11 Jeugdwerkloos- 
heid 

De commissie zal op de hoogte worden 
gesteld van de cijfers die nu bekend zijn. 
 

Dokter  In 
Beleidsnotitie 
jongeren okt 
2011 

4. 25-08-11 Evenementen- 
Beleid 

Het aantal vergunningaanvragen voor 
zondagse evenementen in 2010 en 2011 
wordt nagegaan en meegedeeld. 
 

Dokter 10 nov 2011 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

1. 10-03-11 Bijtende honden Het onderwerp wordt weer geagendeerd 
voor maart 2012. Dan wordt informatie 
verstrekt over aantallen meldingen, 
aangiften etc. (zie verslag 10 maart 
2011) 
 

Griffier/ 
Attema 

Maart 2012 

2. 22-09-11 Format 
informatievoorzie-
ning sociale zaken 

Agenderen voor 10 november a.s. Griffier 10 nov ‘11 

 
 
 

 
 
 


