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 Verslag van de openbare vergadering van de 
 Commissie Samen wonen, gehouden op  
 dinsdag 11 november 2008 in het Gemeentehuis. 
  
 Aanwezig:  
 De heer V.A. Smit (voorzitter) 
 De heer J.G. van Straalen (griffier) 
 Alle fracties zijn vertegenwoordigd m.u.v. de fractie van Ridderkerks Belang en Lokaal 

Sociaal 
 Wethouders H.R. van den Berg, E.M. den Boef en P.J.H.M. de Koning 
  
 Tevens aanwezig:  
 Mw. L. van Urk, mw. I. Jager en de heer P. Naeijé. 
  
 1. Opening 
 De heer Smit opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agendapunten 8 en 9 

worden in volgorde gewisseld. Conform de afspraak wordt Slikkerveer Z-O als punt 4a. 
aan de agenda toegevoegd. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld. 

  
2. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen wonen van 30 september 
2008 
Op blz. 2 wordt genoemd de “bereikbaarheid van de hulpdiensten”, dit moet zijn “de 
bereikbaarheid van de brandhaard door de hulpdiensten”. 
 
Ten aanzien van de toezeggingen worden de volgende opmerkingen gemaakt: 

- Toezegging 3 over de gegevens luchtkwaliteit: het onderwerp “milieu” komt in de 
commissievergadering van 9 december a.s. uitvoerig aan de orde, de toezegging 
wordt daarbij meegenomen 

- Toezegging 8 Duurzaam beheer is uitgevoerd en vervalt. 
 

- 3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld voor agendapunt 4  
 Ingesproken wordt door: 

- de heer P. Plaisier 
- de heer W. Jongenotter, namens LTO Noord afdeling IJsselmonde 
- de heer A. Penning 

Hun inbreng is bijgevoegd. 
 

 4. Bestemmingsplan Natuurgebied Crezeépolder 
 De commissie wil graag weten wanneer er voor insprekers duidelijkheid zal zijn. 

Wethouder Den Boef laat weten dat de gemeente een ondergeschikte rol heeft als het 
gaat om de werving van de gronden. De onderhandelingen daarover worden gevoerd 
door de dienst Landelijk gebied (bureau beheer landbouwgronden). Het 
gemeentebestuur is wel alert op signalen als de onderhandelingen niet vlotten. De 
wethouder geeft aan samen met de burgemeester in een eerder stadium ook met de 
partijen rond de tafel te hebben gezeten. Inzet voor de werving van de gronden is dat dit 
op minnelijke wijze geschiedt. Eerst wordt gekeken of er elders een mogelijkheid is, zo 
niet dan gaat het om geld en dat is een punt van onderhandeling. Als men niet uit de 
onderhandelingen komt, dan komt tot slot onteigening aan de orde. De rechter zal daarbij 
wel toetsen of al het mogelijke is gedaan om tot minnelijke verwerving over te gaan. Hij 
zal ook  nagaan of er redelijke biedingen zijn gedaan. Met de heren Plaisier en Penning 
is nog geen overeenstemming bereikt. Met de heer Penning wordt thans gesproken over 
vervangende gronden. Het vinden van vervangende gronden voor zo’n groot bedrijf als 
van de heer Plaisier valt niet mee. 
 
De aanwezige dijk zal worden verzwaard. De wethouder verwacht dat het waterschap, 
als deskundige bij uitstek, daarbij alert zal zijn op en rekening zal houden met allerlei 
inwerkingen, zoals t.a.v. het kwelwater. 
 
De heer Ros acht een opmerkelijk verschil aanwezig tussen de beleving en emotie van 
de heer Plaisier en die van de gemeente. 
Wethouder Den Boef laat weten goed te beseffen welke enorme impact de realisering 
van het natuurgebied heeft op de mensen die daar nu werken. Hij is er echter van 
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overtuigd dat ook voor de verdere toekomst nu een goede keus voor het gebied wordt 
gemaakt. Met die keus is ook het groene karakter verzekerd. Zoals eerder genoemd is 
het de inzet van het gemeentebestuur dat beide partijen tot elkaar komen en tot 
overeenstemming komen.  
 
De commissieleden onderstrepen het belang dat tot minnelijke verwerving kan worden 
overgegaan en geven aan dat als het gemeentebestuur daarin een rol kan spelen deze 
rol moet worden opgenomen. De wethouder deelt dit en geeft aan dat als dit nodig is het 
college zich er weer voor in wil zetten partijen bij elkaar te brengen. Er kan echter een 
moment komen dat partijen niet meer tot elkaar kunnen komen en dan is het oordeel aan 
de rechter.  
 
Op vragen laat de wethouder weten dat de gemeente verantwoordelijk is en blijft voor het 
bestemmingsplan. Aanvragen voor planschade zal men dan ook moeten indienen bij de 
gemeente. Nadat de gronden zijn verworven door de dienst Landelijk gebied, zullen zij in 
beheer van een ander worden gegeven (Stichting Zuid-Hollands landschap). 
 
De heer Van Noordenne stelt het verlies van de werkgelegenheid aan de orde. Naar de 
mening van de wethouder is hierover eerder discussie gevoerd. Bij verplaatsing blijft 
werkgelegenheid behouden, niet hier, maar ontstaat deze elders. De vorming van het 
natuurgebied biedt mogelijkheden t.a.v. de recreatie en deze kan werkgelegenheid 
bieden in andere vormen. 
 
Advies: TER VASTSTELLING naar de raad 
 

 4a. Slikkerveer Zuid-Oost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten aanzien van de stand van zaken laat wethouder De Koning weten dat er inmiddels 
wordt gesloopt. Daarna kan snel met de bouw worden gestart. Vandaag hebben benw 
een vrijstellingsbesluit genomen, zodat de bouwvergunning snel kan volgen. De tussen 
de gemeente en Woonvisie te sluiten exploitatieovereenkomst is bijna rond. 
 
Het college is er alert op dat Woonvisie oog heeft voor de mensen met beperking die er 
wonen en terug willen. Inzet is dat niemand tussen wal en schip raakt. 
 
Er wordt vastgehouden aan de mogelijkheid dat er weer winkels komen. 
 
Voor de Zabo is er een potentiële huurder. Bezien wordt of hij zijn activiteiten op die 
plaats mag verrichten. 
 
Eind deze maand, begin december verschijnt er een nieuwe nieuwsbrief. 
 

 5. Advies over uitvoering diverse moties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van het overzicht aangenomen moties beschouwt de commissie motie 2007-48 
“Vlinderstroken” als uitgevoerd en afgedaan. De moties 2007-61 “Startersplein” en 2007-
63 “Woonkeur”, staan nog open. 
 
Ten aanzien van de volgens het college uitgevoerde moties is de commissie van mening: 
12. Motie 2006-23 “Speelbos”: de heer Van Houcke had graag een rapportage over de 
uitvoering ontvangen. Wethouder Den Boef deelt mee dat er bezwaren zijn gediend en 
beroep is aangetekend bij de Raad van State. Dit geeft vertraging. De motie is naar de 
mening van de commissie uitgevoerd en afgedaan. Dat laatste geldt ook voor 13. Motie 
2006-25 “Snippergroen” en 17. Motie 2008-76 “ondernemers Slikkerveer ZO”. 
Motie 2008-89 (18) “Ridderkerklijn” is nog niet uitgevoerd, er is geen informatie dat er al 
een plan van aanpak is. Dit zal in de raad aan de orde worden gesteld. 
 
De moties die als “openstaand” zijn gekwalificeerd, zijn dit naar de mening van de 
commissie terecht. 
 
Omtrent 20 Motie 2006-14 “Crisisopvang voor jongeren” en de afdoeningsmededeling 
van 15 oktober 2008 merkt de heer Van Houcke op dat, gelet op de problematiek, het 
niet zo kan zijn dat er een patstelling ontstaat omdat het college meent dat de motie is 
uitgevoerd en de raad niet. Hij pleit voor verdere discussie hierover. 
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Wethouder Van den Berg deelt de zorg. De verdere discussie zou misschien gevoerd 
kunnen worden in de commissie aan de hand van het Stadsregionale Beleidskader 
Jeugdzorg 2009-2012. Dit lijkt dhr. Van Houcke een goed idee. 
 
Als antwoord op de vraag van mw. Van Houwelingen geeft de wethouder aan dat in 
Barendrecht en Albrandswaard wel een crisisopvang aanwezig is. Naar haar mening 
staan wij echter voor de taak de Stadsregionale wachtlijsten weg te werken ongeacht 
waar de jongeren zullen worden opgevangen. 
 

 6. Spreekrecht agendapunt 7 e.v. 
 De Gehandicapten Raad Ridderkerk kon niet vertegenwoordigd zijn. Zijn bijdrage is 

vooraf toegestuurd en is bijgevoegd. 
 

 7. Startnotitie Evaluatie Wmo-verordening 
 Wethouder Van den Berg geeft aan dat bij de evaluatie ook de komende wetswijzigingen 

zullen worden meegenomen. De heer Van Houcke uit zijn zorg dat straks niet inzichtelijk 
zal zijn wat zuiver de evaluatie heeft opgeleverd. Hij pleit er voor dit wel goed zichtbaar te 
maken.  
 
De wethouder antwoordt op een vraag van dhr. Van Houcke dat de conceptstartnotitie 
voor een reactie is voorgelegd aan enkele adviesraden. Deze kunnen zich vinden in het 
in de notitie beschreven proces en in de rol die zij bij de evaluatie zullen hebben. 
 
Dhr. Alderliesten wil weten of de raad nog een rol speelt tijdens de participatie. De 
wethouder geeft aan dat dit zo is en verwijst naar de woorden “Bestuur en raad BAR-
gemeenten” onder “communicatie”. Die betrokkenheid van de raad zal bestaan in de 
mogelijkheid om de werk-en informatiebijeenkomsten bij te wonen. De raad zal daarvoor 
worden uitgenodigd. 
 
De wethouder geeft aan dat er thans weinig verschillen zijn in de beleidsuitgangspunten 
van de drie BAR-gemeenten. De raden hebben echter een eigenstandige 
beslissingsbevoegdheid. 
 
Advies: TER VASTSTELLING naar de raad 
 

 8. Evaluatie De Wijzerplaats 
 Mw. L. van Urk geeft aan de hand van een hand-out een presentatie. Zij geeft daarbij o.a. 

aan dat het primaat van verhuizen onderdeel zal zijn van de evaluatie. 
 
Op vragen van dhr. Alderliesten laat wethouder Van den Berg weten dat het 
vereenvoudigen van de formulieren een continu proces is. Het verstrekkingenboek 2005 
is vernieuwd en zal in de Leeskamer ter inzage worden gelegd. Het is ook onderdeel van 
de evaluatie.  
Het besluit t.a.v. de indicatiestelling wordt altijd door de gemeente genomen. De 
indicering geschiedt niet altijd door het CIZ. De deskundigheid is soms in eigen huis en 
toezending naar het CIZ leidt tot vertraging. Het is de werkwijze van de Wijzerplaats om 
te komen tot integrale indicatiestelling, bijv. door de SWOR. Ook de SWOR heeft kennis 
van de gemeentelijke voorzieningen en zeker als de klant al goed bekend is bij de 
SWOR, is het goed dat de SWOR indiceert. 
 
Dhr. Van den Berg wijst op de in het stuk genoemde drempelvrees en het moeilijk 
vindbaar zijn van de Wijzerplaats. Naar zijn mening laat de invulling van de website te 
wensen over. Op zijn vraag wat het actieplan is om de communicatie te verbeteren, laat 
de wethouder weten dat steeds vaker ook met groepen het contact wordt gezocht en 
gevonden. Daarnaast wijst zij op de uitgebrachte Wmo-krant.  Dhr. Van den Berg vraagt 
wat het standpunt is t.a.v. de vraag waar het Wmo-meldpunt moet zijn. De wethouder 
maakt een verschil tussen klachten en bezwaren. De bezwaren behoren via de 
bezwarenprocedure bij de gemeente te worden behandeld. Er was voor gekozen de 
klachten ook via de gemeente te laten verlopen. De visie is nu dat het toch misschien 
beter is de behandeling daarvan elders onder te brengen. Hier wordt naar gekeken. 
 
De wethouder heeft de indruk dat de mantelzorgers steeds beter worden bereikt. Het blijft 
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echter een continu proces om hen te vinden.  
 

 9. Raadsinformatie en toelichting over het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Als projectleider van het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft dhr. P. Naeijé aan de hand 
van een hand-out een toelichting.  
 
Dhr. Van Houcke is in de brief de zin opgevallen dat “de grenzen van bestaande 
structuren en regelgeving worden opgezocht”. Naar zijn mening heeft dit nogal wat 
gevolgen voor de wijze waarop wij in de samenleving met elkaar omgaan. Ten aanzien 
van de regelgeving constateert hij enerzijds het beroep op de bescherming van de 
privacy en anderzijds een vergaande “betutteling”. 
Wethouder Van den Berg geeft aan dat het handelen altijd is gericht op het belang en de 
veiligheid van het kind. Binnen de Stadsregio is afgesproken dat als wetgeving blokkades 
opwerpt om slagvaardig te kunnen optreden, dit aan Den Haag wordt gemeld.  
 
De wethouder is het eens met dhr. Van Andel dat we niet in “de val” van de bureaucratie 
moeten trappen. We moeten echter wel wat doen.  
 

 
 
A 

10. Jaarrekening 2007 Drechtwerk 
De wethouder gaat na waarom het opgegeven bedrag voor FPU anders is dan de 
verstrekte gegevens in juni. 
 
Advies: TER VASTSTELLING naar de raad 
 

 11. Rondvraag leden en sluiting 
 Geen. 

 
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.00 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 december 2008, 
De griffier,                                                          de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 
Bijgewerkt tot d.d. 11-11-2008 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1 07-02-06 
18-01-07 
 

Verkoop pand 
Noordstraat 56 

De commissie wordt op de hoogte gehouden van 
de ontwikkelingen tav de verkoop en de 
borgstelling én over de mogelijkheid tot verkoop 
met of zonder grond. 
 

Den Boef  

2 01-06-06 Randvoorwaarden 
4e fase 
Centrumplein 

Nagegaan wordt hoezeer een aanpassing van 
het dijktalud noodzakelijk is. 

Den Boef  

3 18-10-07 Divers De commissie schriftelijk te informeren over de 
kosten van de meetgegevens en de rapportages 
luchtkwaliteit.  
 

Den Boef  
Cie 9 dec 
2008 

4 18-10-07 Herziening WOP 
Bolnes 

Bij de herziening van het WOP Bolnes in 2008 
zal reductie van groen als aandachtpunt wordt 
meegenomen. 
 

Den Boef  

5 11-03-08 Locatie 
verpleeghuisvoorzie
ning Bolnes 

De uitwerking van de bouwplannen ter inzage 
leggen voor de commissie op het moment dat 
deze beschikbaar zijn.  
 

Den Boef  

6 11-03-08 Schoolmeesters-
woning Rijsoord 

De (bouw- en renovatie)plannen ter inzage 
leggen voor de commissie op het moment dat 
deze definitief zijn. 
 

Den Boef  

7 17-06-08 2 programmamonitor 
2008 

Nagaan of voor het meten van de effectindicator 
“het veiligheidsgevoel van schoolgaande 
kinderen en hun ouders is toegenomen” een 
nulmeting wordt uitgevoerd. 
 

Den Boef  

8. 30-09-08 Beleidskader 
Duurzaam Beheer 

Nagegaan wordt of de situatie rond de vijver 
achter de Ringdijk betrokken is bij de schouw 

Den Boef  

9. 30-09-08 Evaluatie duurzaam 
veilig verkeer 

De doorgang van de brandweer door de Paul 
Krugerstraat wordt bekeken. 

De Koning  

10. 11-11-08 Jaarrekening 2007 
Drechtwerk 

Nagegaan wordt waarom het bedrag voor FPU 
anders is dan in juni is meegedeeld 

V.d. Berg  

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 19-10-06 Plaatsing 
windturbines 

Bezoek brengen aan een windturbinepark op een 
moment dat het nader onderzoek bekend is.  
 

Den Boef  

2. 07-06-07 
15-01-08 

Startbrief 
Slikkerveer z-o 

Agenderen van de startbrief voor alle 
vergaderingen van deze commissie in 2008.   
 

Griffie Elke 
vergadering 

3 11-11-08 Crisisopvang 
jongeren 

De commissie ontvangt het Stadsregionale 
Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012. Aan de 
hand hiervan wordt over dit onderwerp verder 
gesproken in een volgende 
commissievergadering 

V.d.Berg 
Griffier 

Een volgende 
commissiever
gadering 
Samen leven 

  
 


