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Verslag van de openbare vergadering van de 
raadsvoorbereidende commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 10 mei 2007 in het Gemeentehuis. 
 
 
Aanwezig:  
De heer V.A. Smit (voorzitter) 
De heer B.S.M. Sepers (commissiegriffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd m.u.v. de fractie van Lokaal Sociaal. 
Mevrouw Hermans (burgemeester) 
De heer P. de Koning (wethouder) 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De heer Smit opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
De heer Los vraagt of de onderwerpen Startbrief Slikkerveer Zuidoost en parkeren Jan Luykenstraat 
kunnen worden toegevoegd aan de agenda. Op voorstel van de voorzitter wordt besloten deze 
onderwerpen op de agenda van de volgende commissie Samen wonen te plaatsen als ook wethouder 
Den Boef aanwezig zal zijn. 
 
2. Mededelingen  
Er zijn geen mededelingen. 
 
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld  
De heer Blaauw maakt gebruik van het spreekrecht (zie bijlage). 
 
De commissieleden stellen aan dhr. Blaauw diverse verduidelijkingsvragen. Dhr. Blaauw geeft aan dat 
enkele pogingen van de kant van de erven Pronk zijn gedaan om contact te leggen met het college. 
Om zich te verdiepen in de situatie heeft de heer Van der Roest geprobeerd een gesprek aan te gaan 
met de wethouder tevens partijgenoot om meer te weten over de redenen waarom de woonboot weg 
moet. Tot een gesprek is het niet gekomen. 
Verder geeft de heer Blaauw aan dat hij de familie Stein af zou raden om te onderhandelen over de 
(verkoop)prijs van de woonboot. Dit komt pas in de laatste plaats aan de orde. De door de raad 
vastgestelde motie gaat uit van 3 stappen, waarvan verkoop de laatste is.  
  
4. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 12 april 2007  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Van de lijst van toezeggingen wordt toezeggingnummer 3 (ESF-project jeugdwerkloosheid) geschrapt.  
 
5. Uitvoering motie 2006-11 inzake woonboot Annemarij 
Naar aanleiding van vragen van de heer Dijkhuizen antwoordt mevrouw Hermans onder meer dat het 
college de motie wil uitvoeren. Het gegeven dat er door de erven Pronk een bemiddelaar was 
aangetrokken ervoer het college als een positieve verrassing. Het college heeft het eerste 
gedachtestreepje van de motie uitgevoerd en bevestigt de vraag van de heer Los dat afgezien is van 
het innen van de dwangsom. Tot de uitvoering van het tweede gedachtestreepje is het college niet 
gekomen. Mevrouw Hermans verduidelijkt n.a.v. vragen van de heer Japenga dat het in de loop van 
de maanden helder werd dat de partijen niet in staat zijn geweest tot een gesprek te komen. Dit 
ondanks de ruimte die gegeven is aan de bemiddelaar. De gesprekspartijen zijn niet aan de inhoud 
toegekomen. Naar aanleiding van vragen van de heer Den Ouden legt mevrouw Hermans uit dat het 
college er niet in is geslaagd de motie uit te voeren. De opdracht wordt teruggegeven aan de raad en 
het is aan de raad om te oordelen over de uitvoering van de motie door het college en over de vraag 
hoe nu verder te gaan.  
 
Het voorstel gaat VOOR DEBAT naar de raad van 24 mei 2007.  
 
6. Ontwerpbegroting 2008 Stadsregio Rotterdam 
Op verzoek van de heer Van der Spoel wordt de brief van het college als volgt aangepast: “Gelet op 
de uiterste datum, waarop u van de gemeenteraad een reactie verwacht, nl. 15 mei 2007 is het helaas 
niet mogelijk de gemeenteraad voor die datum een reactie te vragen”.  
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Wethouder De Koning en burgemeester Hermans zeggen toe schriftelijk antwoord te geven op de 
volgende vragen.  
 

1) schatting van de lasten van de Tramplus voor de stadsregio en de verdeling over de jaren 
(pagina 13 activiteitenbegroting); 

2) verklaring van de meerjarenraming regionaal groen (pagina 18 programmabegroting), mede in 
relatie met de genoemde bedragen op pagina 23 activiteitenbegroting; 

 
Pagina 8, activiteitenbegroting, ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk: Wethouder De Koning 
zegt toe dat de commissie Samen wonen de uitvoeringagenda RVVP 2007-2011 ter kennisname 
krijgt. Eventueel kunnen de commissieleden tijdens de volgende vergadering opmerkingen maken.  
 
In antwoord op een vraag van de heer Den Ouden geeft wethouder De Koning aan dat onder de in de 
activiteitenbegroting op pagina 31 genoemde bedrijfsterreinen in de Zuidflank niet de Ridderster 
(Nieuw Reijerwaard) valt.  
 
7. Veiligheid, waaronder bestuurlijke acties t.a.v. de overschrijdingspercentages ambulance 
Mevrouw Hermans geeft aan dat vandaag een nieuw overzicht van de overschrijdingspercentages is 
ontvangen. De commissie zal deze ook ontvangen. Ridderkerk gaat langzaam de goede richting op, 
maar het gaat erg langzaam. Mevrouw Hermans heeft recentelijk met collega burgemeesters en de 
regionale inspecteur volksgezondheid een gesprek gehad over de overschrijdingspercentages. De 
inspecteur toonde begrip voor de zorgen en herkende en erkende de problemen. Het gesprek geeft 
een goede basis in de strijd voor de ambulancevoorziening.  
 
Op een vraag van de heer Dijkhuizen bevestigt mevrouw Hermans dat burenhulp de percentages 
beïnvloedt, maar dat deze zeer beperkt zal zijn. Het beter registreren van burenhulp zal dus niet leiden 
tot een (aanzienlijke) daling van de overschrijdingspercentages.  
 
De reistijd van de ambulance valt uiteen in twee delen. Ten eerste de melding en ten tweede de 
opkomsttijd. Mevrouw Hermans antwoordt op een vraag van de heer Vroegindeweij dat het melden 
soms tijd kost, bijvoorbeeld indien de melding in een andere taal wordt gedaan.   
 
8. Rondvraag 
Op verzoek van de heer Van Abeelen zal op de agenda van de volgende commissievergadering 
Samen leven worden geplaatst: de brief van burgemeester en wethouders d.d. 11 april 2007 inzake 
de voortgangsrapportage ESF-project Bestrijding Jeugdwerkloosheid Ridderkerk. 
 
De heer Onderdelinden vraagt met welke reden de voorzitter heeft besloten een vijftal onderwerpen 
direct naar de raad door te sturen. De voorzitter geeft aan dat het onderwerpen zijn waarover geen of 
zeer weinig vragen worden verwacht. De heer Onderdelinden geeft aan dat de raadsvergadering 
korter zou kunnen duren indien de vragen over deze onderwerpen in een commissie gesteld kunnen 
worden.  
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van 7 juni 2007. 
De commissiegriffier,   de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 12 april 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. 03-11-05 
 
 
19-10-06 

Verslag stand van 
zaken Juridische 
kwaliteitszorg 

Wordt opgenomen in 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. 15-02-07 1e Programma-
monitor 

Bij de 2e Programmamonitor zal worden 
ingegaan op de stand van zaken rond de 
Reserve Strategisch Investeringsbudget 
 

De Koning Mei/juni 

4. 15-03-07 Notitie 
kostenbeheersing 
huisvestingslasten 
onderwijs 
 

Het concept wordt in april aan het college 
aangeboden en wordt daarna aan de 
raad voorgelegd 

Zwiers Mei/juni 2007 

5. 12-04-07 Stand van zaken 
Ridderkerk werkt 
 

Het plan van aanpak project Gesmeerd 
werk kan naar verwachting in mei aan de 
raad worden aangeboden. 
 

V.d. Berg  

6. 12-04-07 Motie crisisopvang 
Jongeren 

Nogmaals zal bureau Jeugdzorg worden 
benaderd voor cijfers en nagegaan wordt 
of cijfers via andere kanalen (bijv. 
onderwijs) zijn te achterhalen 

V.d. Berg  

 
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/ 
Griffier 

Vóór de 
zomer 

2. 12-04-07 Overschrijdingsper
centage 
ambulance 

De griffier gaat na wat de relatie is tussen 
de kolom meer dan 13 minuten en de 
andere kolommen in het overzicht 

Griffier 10 mei 2007 

 
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  

 
 


