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Verslag van de openbare vergadering van  
de commissie Welzijn, Dienstverlening en Middelen  
gehouden op woensdag 8 februari 2006 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mevrouw C. van Dijl (voorzitter) 
alle fracties behalve de PvdA, zijn vertegenwoordigd 
De heer A. van Andel (wethouder) 
De heer H. Zwiers (wethouder) 
 
Andere aanwezigen: 
Mevrouw J. Stuifzand (SPO) 
De heer P. Naije (SPO) 
De heer P. Bakker (F&C) 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
Mevrouw Van Dijl opent de vergadering.  
Agendapunt 11, “verkoop aandelen AVR” wordt behandeld na agendapunt 6. 
 
2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
3. Spreekrecht in eerste aanleg voor hen die zich hebben aangemeld 
Er hebben zich drie insprekers gemeld. 
 
Over het Jeugdbeleid: 
De heer Van Rooijen (zie bijlage voor de volledige bijdrage). 
De heer Japenga (zie bijlage voor de volledige bijdrage). 
 
Over het Integraal huisvestingsplan: 
De heer Dogger: De heer Dogger geeft aan dat tijdens de heisessie waar het IHP is ontwikkeld, 
afgesproken is dat iedereen zich hieraan conformeert. Toch wil de heer Dogger inspreken over de 
verdeling van de peuterspeelzalen over de basisscholen, over de verschillende denominaties. Het 
Protestant Christelijk onderwijs valt daarbuiten. De Wingerd staat er open voor en zou het ook graag 
willen.  
De heer de Haan (OLOVO/Geminicollege) reageert hierop dat er unanimiteit was bij aflloop van de 
heisessie en dat deze inspraak hem verbaast. 
 
4. Vaststellen verslag vergadering WDM van 11 januari 2006  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Lijst van toezeggingen 
De nummer 2 en 5 worden geschrapt. 
 
Actielijst 
Nummer 1 wordt geschrapt. 
 
5. Beleidskader jeugdbeleid 2006-2010  
De wethouder krijgt als eerste het woord en schetst het traject voorafgaand aan het tot stand komen 
van dit kader. De essentie van het kader is dat de gemeente een actieve rol heeft in het ondersteunen 
van de jongeren die dat nodig hebben, naar volwassenheid. Hoe dit gedaan moet worden is niet 
eenvoudig en eenduidig. Dé jeugd bestaat niet. De wethouder geeft aan dat de bijeenkomst van 2 
februari niet heeft voldaan aan de verwachtingen, met name wat betreft het betrekken van de jeugd bij 
de discussie. 
 
Het voorliggende kader is niet financieel uitgewerkt en is niet in tijd uitgezet. De nota jeugdbeleid is 
het beleid dat in principe voor de komende vier jaren als basis zal dienen. In het kader is geen 
prioritering aangebracht in de doelen. Jaarlijks zal een uitvoeringsprogramma worden opgesteld 
waarin de doelen en activiteiten worden uitgewerkt inclusief de financiën. Voor het jeugdbeleid is al 
budget geraamd. Indien de uitvoering niet binnen dit budget past, zal een voorstel aan de raad worden 
voorgelegd.  
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Uitvoerig is gesproken over het ontbreken van inzicht in kosten van het jongerenwerk 16+. Met name 
gaat het om scenario I en II plus. De vaste lasten in scenario I kunnen wel worden gegeven maar de 
variabele kosten, zoals de activiteiten, niet. In scenario II plus kunnen de vaste lasten minder goed 
worden aangegeven omdat bijvoorbeeld de huisvesting niet vaststaat. Zowel voor scenario 1, als voor 
sceanrio 2+ kan de Kuijperschool gebruikt worden. Ook kosten van de activiteiten kunnen niet worden 
aangegeven. De wethouder geeft aan dat na besluitvorming in de raad voor een bepaald scenario, het 
een en ander wordt uitgewerkt. Daarna zal de raad een uitgewerkt voorstel met de diverse varianten 
voor de invulling van de ‘plus’ inclusief de kosten, worden aangeboden.  
 
De commissie acht het stuk gereed voor beraadslaging in de raad.  
 
6. Onderzoek naar de vorming van een Brede welzijnsorganisatie  
De redenen genoemd in het voorstel zijn de enige redenen om een onderzoek naar de vorming van 
een brede welzijnsorganisatie stop te zetten. De vorming van een brede organisatie kan op dit 
moment op geen enkele steun rekenen bij de welzijnsorganisaties. Ook een toekomstige vorming 
wordt uitgesloten.  
 
De commissie acht het stuk gereed voor beraadslaging in de raad. 
 
6a  Verkoop aandelen AVR  
De commissie acht het stuk gereed voor beraadslaging in de raad. 
 
7. Integraal huisvestingsplan gemeente Ridderkerk 2006-2010  
Het IHP is tot stand gekomen naar aanleiding van een motie van de raad. Een afvaardiging van de 
scholen heeft in een tweedaagse heisessie het voorliggende IHP ontwikkeld. Het IHP wordt unaniem 
ondersteund door alle afgevaardigden van de scholen.  
 
Het IHP is een visiedocument waarin huidige en toekomstige knelpunten worden geconstateerd. Ook 
staan in het IHP mogelijkheden zoals het bouwen van een campus. De praktijkschool staat niet 
genoemd in het IHP. Hierover is al besluitvorming geweest en hierin liggen geen knelpunten en 
daarom is het niet opgenomen.  
 
Het IHP zal werkendeweg uitgewerkt moeten worden inclusief de daarbij behorende baten en lasten. 
Voor de komende twee jaar is voldoende budget gereserveerd. Daarna zal naar verwachting een 
hoger budget nodig zijn. 
 
Later dit jaar zal aan de raad een notitie over kostenbeheersing onderwijshuisvesting worden 
aangeboden. Hierin zal onder meer in beeld worden gebracht wat de totale inkomsten (uit het 
gemeentefonds) en uitgaven zijn.  
 
De commissie acht het stuk gereed voor beraadslaging in de raad. 
 
8. Wijziging ESF aanvraag project Jeugdwerkloosheid  
Het project Jeugdwerkloosheid gaat van start op 1 mei onder voorbehoud van goedkeuring van de 
aanvraag. Het opleidingsinstituut en het reïntegratiebureau zullen aanbesteed moeten gaan worden. 
De procedure daarvoor is inmiddels gestart. 
 
De commissie acht het stuk gereed voor beraadslaging in de raad. 
 
9. 1ste programmamonitor begroting 2006 
De monitor geeft alleen de wijzigingen aan in de eerste vier programma’s. In de overige programma’s 
zijn geen wijzigingen te melden. In het overzicht “financiële stand saldi meerjarenbegroting 2006-
2009” is alleen de pm-post “septembercirculaire” opgenomen. De overige pm-posten die in de 
begroting 2006-2010 zijn genoemd zijn hierin nog niet verwerkt. Dit zal pas bij de volgende 
programmamonitor verwerkt zijn.  

 
De commissie acht het stuk gereed voor beraadslaging in de raad. 
 
10. Repressief toezicht op begrotingsjaar 2006   
De commissie acht het stuk gereed voor beraadslaging in de raad. 
 
11. Verkoop aandelen AVR 
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Is behandeld als agendapunt 6a. 
 
12. Aanvulling normenkader voor accountantscontrole rekening 2005 
De commissie acht het stuk gereed voor beraadslaging in de raad. 
 
13.   Rondvraag leden en sluiting 
De leden bedanken de voorzitter voor het leiden van de vergaderingen in de afgelopen vier jaren.  
 

Sluiting commissie 23.00 uur. 
 

Aldus vastgesteld, in de vergadering van …………… 
De commissiegriffier,   de voorzitter, 
 

 
 
 
LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIES WELZIJN DIENSTVERLENING EN MIDDELEN 

Bijgewerkt t/m d.d. 08-02-2006 
 
 

Nr. Datum Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 19-01-05 
09-02-05 
14-03-05 

Klanttevredenheids- 
Onderzoek WVG- 
vervoer 

Kan in juni worden besproken. Samen met totaal 
Verbeterplan WVG 

Zwiers Juni 2005 

2. 29-11-05 Subsidie SWOR Nagegaan wordt op welke subsidieverstrekking 
aan de SWOR een voordeel is behaald 

Zwiers  

3. 29-11-05 Onderhoud- en 
vervangingsin-
vesteringen  

Vertaling afschrijving van vervangings-
investeringen en onderhoud voor de begroting 
van 2006-2009 zal in deze raadsperiode worden 
aangeboden 

Zwiers Voor 7 maart 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1.      
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