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1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter: Het is inmiddels 8 uur geworden, dus iedereen hartelijk welkom. Ik stel voor dat we van start 

gaan met deze digitale vergadering commissie Samen Leven gemeente Ridderkerk. De vergadering is in beeld 

en geluid te volgen. We hebben hier vandaag geen grip op wie er in beeld is, dus houdt u er rekening mee dat 

u te allen tijde in beeld kunt zijn. Met uitzondering van D66 en GroenLinks zijn alle fracties vertegenwoordigd. 

Namens het college, burgemeester mevrouw Attema en wethouder Fransen. Digitaal aangeschoven in deze 

commissie. Ik wil u vriendelijk verzoeken om uw microfoon uit te laten als u niet het woord heeft, want dat is 

om een hoop onnodig gekraak en geschuif te voorkomen. U heeft allen een agenda ontvangen. Is er iemand 

die zich niet kan vinden in de voorliggende agenda? Ik hoop dat dat sneller gaat dan het vragen of iedereen 

het ermee eens is. Ik zie geen handjes. Dus ik ga ervanuit dat iedereen akkoord is met deze agenda.  

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

De voorzitter: Dan gaan wij door met agendapunt 2, dat is het spreekrecht. Daarvoor heeft zich aangemeld 

mevrouw Verdoorn, directeur bestuurder van SKR. Over agendapunt 4, de visie op de integrale kindcentra. 

Mevrouw Verdoorn is ook aanwezig, dat zult u inmiddels wel gezien hebben. Mevrouw Verdoorn, aan u het 

woord. 

Mevrouw Verdoorn: Goedenavond. Ik hoop dat u mij allen kunt verstaan. 

De voorzitter: Uitstekend. 

Mevrouw Verdoorn: Uitstekend, dank u wel. Geachte leden van de commissie Samen Leven, mijn naam is 

inderdaad Marien Verdoorn. Ik ben de directeur van kinderopvang SKR en ik spreek namens kinderopvang SKR 

en onze samenwerkingspartner PZBO. Tijdens het laatste jaar heeft de kinderopvang en het onderwijsveld zich 

unaniem achter de visie van de wethouder geschaard. Wij spreken onze waardering dan ook uit met 

betrekking tot het feit dat de gemeente zich actief inzet om de integrale kindcentra’s de accommoderen. 

Vanuit PZBO en kinderopvang SKR zijn wij zeker blij met de visie zoals deze er nu voor ligt. Blij vanwege het feit 

dat in gezamenlijkheid met alle samenwerkingspartners in Ridderkerk, die zich sterk maken voor een gezond 

en uitdagend leefklimaat voor de kinderen, tot deze visie is gekomen. Als we terugkijken op de afgelopen 

weken, waarin we werden geconfronteerd met een noodsituatie, ons allen bekend als de coronacrisis, hebben 

wij mogen ervaren wat de waarde is van een goede samenwerking. Met name als het gaat om het doorgaan 

van de leerprocessen vanuit de scholen, het digitaal lesgeven, de opvang van de kinderen van ouders met een 

cruciaal beroep en de opvang van de kinderen die zich in een bedreigende thuis dan wel andere situatie 

bevonden. Met elkaar hebben we deze periode goed vorm kunnen geven. Kinderopvang SKR heeft met PZBO 

deze opvang goed kunnen realiseren. Wij hebben de noodopvang op ons genomen, waardoor het onderwijs 

haar aandacht kon besteden aan het thuis lesgeven en zorgen dat dat op een goede manier doorgang kon 

vinden. Daarnaast is er een afstemming geweest met Sabrina van der Brom, die vanuit haar coördinerende rol 

steeds onze gesprekspartner is geweest en actief aanwezig was om ons te ondersteunen, daar waar nodig 

was. Ook is er met onze collega kinderopvangorganisaties en het onderwijs goed contact geweest. Deze 

relaties zijn van essentieel belang als het gaat om het zorgen voor de kinderen van Ridderkerk en hun ouders. 

De visie, zoals deze nu voor ons ligt, geeft kansen en mogelijkheden om de samenwerking verder te 



verstevigen en voor de toekomst duurzaam te bestendigen. In de praktijk betekent dit dat in kindcentra alle 

deskundigheid en faciliteiten aanwezig zullen zijn die ervoor zorgen dat de zorg en ondersteuning nabij is, 

direct in de omgeving van de kinderen. Van opvoedingsondersteuning tot een goed buitenschools 

opvangaanbod en van het signaleren van ontwikkelingsachterstanden vanaf nul tot en met 12 jaar in dit geval. 

De samenwerking in de IKC zorgt ervoor dat wij gebruik kunnen maken van elkaars expertisen. Te denken valt 

dan aan het delen van IB’ers en kijken of we de expertise verder uit kunnen breiden van nul tot 12 jaar, waar 

die nu vaak van 4 tot 12 ingezet wordt. Hierdoor wordt het ook mogelijk om bijvoorbeeld pedagogisch 

medewerkers in te zetten op de groep voor bijvoorbeeld zorgarrangementen, die vanuit de 

samenwerkingsverbanden vaak neergelegd worden bij de scholen. Voor kinderen betekent dit dat er altijd een 

vertrouwd gezicht is, hetgeen voor de sociaal en emotionele veiligheid van belang is om tot leren en tot 

ontwikkelen te komen. Daarnaast biedt het op managementniveau binnen het IKC kansen om de 

verantwoordelijkheid voor de kinderen van nul tot 12 integraal te delen. En hiermee de cultuurverschillen 

tussen de beide sectoren te overbruggen. Daarnaast kunnen wij melden dat van onze beide organisaties de 

inspraakorganen, de IKC ontwikkeling van harte ondersteunen. Nogmaals, ik spreek de waardering uit voor 

deze mooie notitie, zoals die hier nu ligt. En ik hoop dat u hier verder mee aan de slag gaat. Bedankt voor uw 

aandacht. 

De voorzitter: Bedankt voor de vragen. Even kijken of naar aanleiding hiervan vanuit de commissie nog vragen 

zijn voor mevrouw Verdoorn. Mocht dat zo zijn, dan wil ik degene die een vraag heeft verzoeken dat middels 

een handje kenbaar te maken. Ik zie mevrouw Verdiesen, ga uw gang. Mevrouw Verdiesen, u moet uw 

microfoon wel aanzetten als u wilt dat er ook antwoord komt op de vraag. 

Mevrouw Verdiesen: Ja, het is nu wel gelukt, dank u wel. Bedankt voor de heldere inspreekbijdrage, dat draagt 

goed bij aan de beeldvorming voor ons bij dit raadsvoorstel. Ik was wel benieuwd hoe u vanuit uw praktijkrol 

de rol van de gemeente hierin ziet. Dank u wel. 

De voorzitter: Mevrouw Verdoorn. 

Mevrouw Verdoorn: Daar kan ik gelijk op reageren. Wij zien de rol van de gemeente als faciliterend en 

ondersteunend hierin.  

De voorzitter: Anderen nog vanuit de commissie? Dan concludeer ik voorzichtig dat dat niet het geval lijkt. Het 

verhaal was ook denk ik helder en duidelijk, mevrouw Verdoorn, waarvoor dank. Ja, ik zou bijna zeggen: nu u 

toch binnen de vergadering bent, als u de camera en de microfoon dempt kunt u wat mij betreft ook wat 

aanwezig blijven, mocht u dat wenselijk vinden om te kijken hoe de zaken bij agendapunt 4 verlopen, als de 

IKC behandeld wordt. 

Mevrouw Verdoorn: Dank u wel. 

De voorzitter: Voor dit agendapunt hebben we ook een schriftelijke bijdrage ontvangen van de heer Kok 

inzake de APV en meer specifiek de distelverordening. Die kunt u betrekken bij behandeling van agendapunt 3, 

mocht u dat wensen.  

3. Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020 

De voorzitter: En daar komen we nu ook aan, bij agendapunt 3. De algemene plaatselijke verordening 

Ridderkerk 2020. Inzet is ter debat en de meeste fracties hebben aangegeven dat ook wel graag zo te willen. 



Dat betekent dat we ons vanavond beperken tot technische vragen en dan geef ik nu graag het woord aan 

burgemeester mevrouw Attema, mocht die hier nog iets over willen toelichten. 

Mevrouw Attema: Ik geloof dat mijn microfoontje ook al aanstaat. 

De voorzitter: Wij horen u luid en duidelijk. 

Mevrouw Attema: Goed zo, mooi. Ja, een APV maakt altijd heel veel los is mijn ervaring. En ik ben heel blij met 

alle steun en toeverlaat die mij in ieder geval door het hele traject heen heeft geholpen. En Elly is vanavond 

ook bij ons digitaal aanwezig voor de technische vragen. En vandaag hebben wij ook alles gezet om de vragen 

die tot ons zijn gekomen voor deze commissie op tijd beantwoordt te krijgen. En volgens mij is dat ook wel 

goed gelukt. Nou, de nieuwe APV zelf, wij hebben opgehaald dat wat geactualiseerd moet worden. En de VNG 

houdt ons wat dat betreft ook wel goed bij de les. U heeft die ledenbrieven ook allemaal mogen aantreffen. En 

dan is er ook nog een lijstje van dingen die we zelf heel graag willen. Ik denk dat er een heel duidelijk 

raadsvoorstel bij zit, wat nog eens even al die dingen doorloopt. En er zit een duidelijke was wordt lijst bij. En 

we hebben ons voorwerk gedaan, Elly en ik zijn er klaar voor. 

De voorzitter: Kijk eens aan, dat klinkt goed. En inderdaad zijn er vanochtend een aantal vragen gesteld, waar 

aan het eind van de dag ook al weer het antwoord op kwam. Waarvoor denk ik dank, want dat is ook voor u 

en de ambtelijke organisatie natuurlijk snel schakelen. Volgens de gegevens die ik door heb gekregen zijn er 

vanuit de fractie van Echt voor Ridderkerk geen vragen. Ik check even bij de heer Van Wolde of dat juist is. 

De heer Van Wolde: Dat is juist. 

De voorzitter: Mooi. Altijd fijn als het klopt. Vanuit Partij 18PLUs, meneer Westbroek, u heeft een vraag, die 

heeft u schriftelijk ingediend. Daar heeft u inmiddels ook antwoord op gekregen, heb ik gezien. Ik weet niet of 

u het antwoord tot u heeft kunnen nemen of dat dat nog aanleiding gaf tot aanvullende vragen.  

De heer Westbroek: Ik heb het antwoord tot mij kunnen nemen. Maar wij hebben geen aanvullende vragen. 

De voorzitter: Dan komen we bij Partij Burger op 1. De heer Coule die heeft aangegeven een vraag te hebben. 

De heer Coule, aan u het woord. 

De heer Coule: Ik had een vraag, die is reeds beantwoordt. Ik had nog wel een aanvullende vraag erbij 

gekregen, die gaat over het lachgasverbod. Er is een landelijk verbod voor het lachgasverbod. Daar sluit dit op 

aan, of? Dat kan ik niet zo goed eruit halen of dat nou echt daarop aan moet sluiten. 

De voorzitter: Mevrouw Attema. 

Mevrouw Attema: Het lachgasverbod, dat is landelijk in beweging, dat heeft u goed gezien. Dat is zo. Maar 

ondertussen zitten wij zelf ook niet stil. En zodra dit weer in een wet verankerd is en wij moeten onze 

bepalingen daarop aanpassen, dan doen we dat in de volgende actualisatie. Maar hier kunnen we nu goed 

mee uit de voeten. En overigens in elk evenementen vergunning is opgenomen dat het gebruik van lachgas 

verboden is tijdens dat evenement. Dus wij hebben het al aardig in de smiezen. Maar we hebben het nog lang 

niet uitgeroeid.  

De heer Coule: Duidelijk, dank u wel. 



De voorzitter: Mevrouw Ripmeester, PvdA, u had ook twee vragen. 

Mevrouw Ripmeester: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag over de communicatie over de APV, want 

daar staan toch weer wijzigingen in. En sommige dingen zijn wellicht ook wat minder bekend of weggezakt, of 

hoe dan ook. En een van de punten was ook van: hoe communiceert u de APV? Want hoe beter 

gecommuniceerd, hoe beter handhaafbaar. En dan denk ik ook met name aan het verkopen van loten en 

stroopwafels en eigenlijk wat we een beetje als kleine acties zien. Want we willen niet dat deze mensen 

achteraf dan geconfronteerd worden met: dat had eigenlijk anders aangepakt moeten worden. Als die meisjes 

aan de deur staan met stroopwafels. Dat was het. Dus hoe communiceert u de APV en een andere vraag is. De 

APV opstellen is een ding, maar handhaven van de APV is een ander ding. Heeft u nu met deze APV voldoende 

handvatten in het totaal om te handhaven op geluidshinder. Bijvoorbeeld van laden en lossen van buren, van 

bladblazers. Heeft u daar voldoende mogelijkheden toe? Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Mevrouw Attema. 

Mevrouw Attema: Voor een gedeelte is de communicatie voor wat betreft de APV gewoon wettelijk 

voorgeschreven via die kanalen bijvoorbeeld publiceren en bij ons heet dat de blauwe kaai en op de website. 

Dat is ook de gebruikelijke gang van zaken. En we zullen er, als de raad zijn werk heeft gedaan, via de Blauwe 

Kaai ook aandacht voor vragen wat er nou veranderd is in de APV. En zo proberen we dat zo goed mogelijk te 

doen. en ook het klanten contactcentrum wordt geïnformeerd over de wijzigingen, zodat die ook goed de 

mensen kunnen vertellen hoe dat zit. Zo proberen we dat ongeveer te doen. Ja, handhaven, we gaan echt niet 

op bladblazers handhaven. Dan moet die een lekke uitlaat hebben, dan wel, maar dat is allemaal niet zo 

geregeld in de APV als dat u het zegt ook met laden en lossen. Daar zijn wel regels voor, daar wordt ook op 

gehandhaafd, maar we handhaven vooral op signalen. Daar waar mensen er last van hebben en bij ons 

melden, zo werkt handhaving. En we hebben onze Boa’s op straat. Maar de APV is wel heel goed tot stand 

gekomen in goed overleg, vooral ook met onze eigen handhavers en met de politie. Dat heeft u ook kunnen 

zien in het raadsvoorstel. En zo doen we dat ongeveer. 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester, uw vragen daarmee beantwoord? Ik zie een knikje. Dan gaan we door 

met mevrouw De Wolff van de ChristenUnie. U had ook al twee vragen schriftelijk gesteld. 

Mevrouw De Wolff: Ja, en die zijn heel volledig beantwoordt,  waarvoor dank. En ik heb geen aanvullende 

vragen. En ik heb geen aanvullende vragen. 

De voorzitter: Dan kom ik uit bij mevrouw Verdiesen van de VVD die aan heeft gegeven drie vragen te hebben. 

Mevrouw Verdiesen. 

Mevrouw Verdiesen: Ja, dat klopt, dank u wel  voorzitter. Ik heb op drie verschillende onderwerpen een vraag, 

dus wellicht is het handig dat ik die apart stel en dat per vraag een antwoord komt. De eerste is op punt 3 van 

het raadsvoorstel, pagina 2, dat gaat over blaffende honden. Waarbij de eigenaar of houder van de hond 

verplicht is ervoor te zorgen dat het dier niet door aanhoudend geblaf of gejank, wat hinderlijk is voor de 

omgeving en nachtrust verstoort. De burgemeester is net al ingegaan op het handhavingsvraagstuk, dat was 

eigenlijk mijn eerste vraag. Maar wat ik nog wel graag wil weten is welke maatregelen worden er genomen als 

de hond aanhoudend blaft of jankt?  

De voorzitter: Mevrouw Attema, wat doet u met die hond? 



Mevrouw Attema: Bij ons thuis zeggen we dan: we knippen zijn stembandjes door. Maar dat mag echt niet 

hoor. Dat is echt streng verboden, dat doen we niet, dat is dierenmishandeling. Wat zeg je? 

De voorzitter: Ik zeg: dat had u ook wel door. 

Mevrouw Attema: Ja, en we hebben een wethouder dierenwelzijn, dus daar beginnen we echt niet aan. Nee, 

we kunnen werken met last onder dwangsom als een hond echt aanhoudend blaft. En zodanig mensen er last 

van hebben. En wat we ook doen en welke we gesprekken we ook voeren, het helpt niet. Dan gaan we met de 

last onder dwangsom werken en dan gaat het gewoon geld kosten. In de hoop dat het dan wel ophoudt. 

Uiteindelijk helemaal aan het eind van de rit, als niets helpt, kan een hond in beslag genomen worden. Dat 

gebeurt eigenlijk niet. En laten we hopen dat dat zo blijft.  

Mevrouw Verdiesen: Dank u wel. Mijn volgende vraag gaat over punt 7 op pagina 3. In de APV wordt een 

verbod op het oplaten van ballonnen opgenomen. Dit vind ik eigenlijk best opmerkelijk, want in 2017 is 

hiervoor een motie ingediend en in 2018 een amendement. En beide hebben het niet gehaald. Daarnaast 

heeft de VNG een verbod op ballonnen niet in de modelverordening opgenomen. Dus mijn vraag is: op basis 

waarvan wordt dan dit verbod in de APV wel wenselijk geacht? 

De voorzitter: Mevrouw Attema. 

Mevrouw Attema: Net als onze minister president hebben wij ook wel eens te maken met voortschrijdend 

inzicht, laten we het daar op houden. Maar de raad is aan zet, dit is het voorstel van het college. En wij hebben 

ons laten beïnvloeden door de mensen die daar echt verstand van hebben en hebben gezegd: het is wel 

schadelijk voor het milieu. En het is wel echt gebruikelijk bij veel evenementen om veel ballonnen op te laten. 

En dat willen we niet hebben. Er is ook al een vraag gesteld: als een kind zo’n mooie ballon heeft en die per 

ongeluk los laat. Ik kan u wel vertellen, wij deden dat ook al op Koninginnedag voor onze kinderen, zulke hele 

mooie ballonnen kopen voor heel veel geld. Er is er nooit één thuis gebracht, ze zijn allemaal de lucht in 

gevlogen. Maar dat is niet strafbaar, dat is per ongeluk. Maar het heeft te maken dus, mevrouw Verdiesen, 

met voortschrijdend inzicht. Maar de raad is aan zet. We hebben er wel een meerderheid in de raad voor 

nodig.  

De voorzitter: Mevrouw Verdiesen, uw derde vraag. 

Mevrouw Verdiesen: Ja, dank u wel. De derde vraag gaat over punt 11 op pagina 4, over de bewaartermijn van 

opgekochte goederen. In het voorstel staat: in de praktijk wordt deze termijn als te krap ervaren. Dat staat 

bijna onderaan de pagina. Maar door wie wordt dat als te krap ervaren, dat was mij niet helemaal duidelijk. 

Dank u wel. 

De voorzitter: Mevrouw Attema. 

Mevrouw Attema: Door de politie. 

De voorzitter: Dat is kort maar krachtig. Daarmee uw vragen gesteld en beantwoordt, mevrouw Verdiesen? 

Mevrouw Verdiesen: Ja, ze zijn beantwoord. 

De voorzitter: Dan gaan wij door met de heer Overheid van het CDA. U heeft aangegeven ook vier vragen te 

hebben. 



De heer Overheid: Ja, dank u wel, voorzitter. Van die vier vragen zijn er nog twee over. De eerste vraagt 

betreft de exploitatievergunning. De vraag van het CDA is: wat is de meerwaarde om dit uit de APV te halen? 

Want hierdoor hebben we volgens ons geen of minder inzicht op wat er in de gemeente gebeurt. Gelijk de 

tweede vraag doen, dat is misschien handig. De tweede is de colportageverbod. Wat is de reden dat de 

gemeenteraad niet eerder is geïnformeerd over de aangenomen motie, verbieden colportage. Terwijl in de RIP 

van december 2018 wordt aangegeven dat er in het eerste kwartaal van 2019 een voorstel hiertoe naar de 

raad zou komen. Dank u. 

De voorzitter: Mevrouw Attema. 

Mevrouw Attema: Die tweede vraag, dat zegt met zo helemaal niets. Dat kan ik niet plaatsen, ik weet niet 

waar u op doelt en over welke correspondentie dat gaat. Dat zou ik na moeten kijken. Ik hoop dat er iemand 

heeft mee zitten te schrijven. Elly, bijvoorbeeld, zodat we dat nog eens na kunnen zoeken. Maar het is nog niet 

zo lang geleden volop ter sprake geweest in de raad. En daar is dit een reactie op. Nou ja, dan moet u er maar 

van vinden wat u er van vindt. Elly, ben je in de buurt. Wil je die vragen over de exploitatievergunning 

beantwoorden?  

De voorzitter: Mevrouw Heun. 

Mevrouw Heun: Ja, dat zal ik doen. Voor alle duidelijkheid, de exploitatievergunning blijft gewoon in de APV 

staan. Hij wordt alleen niet meer van toepassing op logies. En dat heeft te maken met het feit als het gaat om 

dat een exploitatievergunning in de praktijk overlastvergunning genoemd. En zelden of nooit overlast is vanuit 

een Bed & Breakfast of een hotel. Maar de exploitatievergunning voor een horecabedrijf blijft gewoon 

bestaan. 

De voorzitter: Uw vragen daarmee beantwoord, meneer Overheid? En wellicht is het handig om uw tweede 

vraag nog een keer te mailen, dat kan kwaliteit van het antwoord alleen maar ten goede komen. Dan gaan we 

door naar de heer Kranendonk van de SGP, die ook vier vragen schriftelijk heeft ingediend en daar inmiddels 

ook antwoord op heeft gekregen. Ik weet niet of dat nog aanleiding geeft tot aanvullende vragen. Meneer 

Kranendonk. 

De heer Kranendonk: Dank u wel, voorzitter. Ja, dat gaf toch wel reden tot een aanvullende vraag. Het is net 

ook al een beetje naar voren gekomen, maar ik ga even terug naar het lachgas, met uw goedvinden. U gaf aan 

dat lachgas nog steeds legaal verkrijgbaar is. En kort samengevat komt daarom deze tekst, zoals u die heeft 

gekozen, nu in de APV. Wat wij als fractie dan wel vreemd vinden, is dat er wel een veel steviger stuk 

opgenomen is over het oplaten van ballonnen.  Terwijl we volgens mij die ballonnen nog veel makkelijker 

legaal te verkrijgen zijn. Hoe kunt u dit rijmen? Dat is mijn eerste vraag. Zal hij die eerst beantwoorden, 

voorzitter, want die ander is wat uitgebreider. 

De voorzitter: Laten we dat doen dan. Mevrouw Attema. 

Mevrouw Attema: Elly, ik ben heel blij dat jij er bent. Wil jij die doen? Waarom zijn wij zo streng met ballonnen 

en zo niet met lachgas? Ik heb hem zo niet verzonnen, maar het is meneer Kranendonk opgevallen. Weet jij 

daar het antwoord op? 

Mevrouw Heun: Nou ja, ballonnen dat is natuurlijk allemaal een keuze. Ballonnen zijn inderdaad ook legale 

producten. Maar in het kader van milieu wordt voorgesteld door vele inwoners of ook milieu organisaties om 



de vervuiling en plastic soep tegen te gaan en ballonnen te verbieden. Lachgas is inderdaad ook een op dit 

moment nog legaal product. Maar op Rijksniveau zijn ze natuurlijk wel bezig om de opiumwet daarop aan te 

passen. Dus dat zou zomaar kunnen zijn dat dat over een jaar, ik weet niet precies hoe lang dat nog gaat 

duren, want dat roepen ze al een poosje in Den Haag. Over een jaar niet meer een legaal verkrijgbaar product 

is. Dus daar zit toch wel verschil tussen. Maar het blijft uiteindelijk een keuze, dat geldt ook voor alcohol 

bijvoorbeeld. 

De voorzitter: Meneer Kranendonk, uw tweede vraag. 

De heer Kranendonk: Dank u wel. Over die ene beantwoording komen we in de raad nog wel op terug, daar 

zullen we nog op terugkomen in onze raadsbijdrage. De tweede vraag, die gaat over de distelverordening. 

Nou, over de vraag hoe groot dat dan moet zijn, dat terzijde. Maar spreekt u nog wel eens externe instanties 

aan die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van bepaalde groengebieden of het nakomen van die APV? 

U geeft aan: ja, ik heb maar een keer een handhavingsverzoek ontvangen. Maar bijvoorbeeld het Waterschap 

komt gewoon niet na als daar om gevraagd wordt. Wat doet u dan? Want ik neem aan dat als iemand anders, 

die hond die u net aangaf, daar gaat u ook mee in gesprek. En in het uiterste geval neemt u die hond in beslag. 

Gaat u ook het Waterschap dan in beslag nemen? Even als gek voorbeeld, mevrouw de voorzitter. Meneer de 

voorzitter, bedoel ik. 

De voorzitter: Ja, dat is inderdaad wel een gek voorbeeld. Maar ik denk dat de vraag helder is. Mevrouw 

Attema. 

Mevrouw Attema: Ja, uiteraard ga ik het Waterschap in beslag nemen. Dat lijkt me wel een goed plan. Dat 

willen we al jaren. Nee, wij reageren op signalen. En ik denk dat het verduidelijkend kan werken om in de APV 

op te nemen zo’n brandhaard, zo’n vierkante meter. Dat valt dan ook goed te handhaven. Het is ons echt  

opgevallen, ook de vorige keer toen de AVP moest worden vastgesteld, dat de politieke strijd gestreden wordt 

om die distels. Ondertussen is Ridderkerk de enige gemeente in de omgeving die nog zoiets in zijn verordening 

heeft staan. Op zich vind ik dat helemaal niet erg, want dat kan en wat moet, dat moet. Maar wij hebben 

gedacht, wij hebben eerst gedacht: wij halen hem eruit. Dit op verzoek van een natuurvereniging en andere 

vanwege de biodiversiteit, dat het de bijtjes en de beestjes aantrekt. Juist die distel, die is heel geurig en trekt 

echt heel veel aan. En daar waren wij heel gevoelig voor, daar zijn we nog steeds heel gevoelig voor. Want 

biodiversiteit is een heel belangrijk iets. Maar we zijn ook niet ongevoelig voor de overlast die dat geeft. Ik 

vind ook wel dat mensen in hun eigen omgeving zelf heel waakzaam moeten zijn en op moeten letten en dat 

ze vooral in de buurt van hun eigen kassen zelf moeten weghalen. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. 

En daar waar er een melding bij ons komt, dan zullen we ook handhaven. En dan zullen we ook het 

Waterschap daarop aanspreken. Maar spreek vooral zelf het Waterschap erop aan, als u er last van heeft. Dat 

is de beste en snelste weg.  

De voorzitter: Uw vragen gesteld, meneer Kranendonk? Dan gaan wij door naar de heer Nugteren van 

Leefbaar Ridderkerk. De heer Tom Nugteren in dit geval. Meneer Nugteren, u had zes vragen. Als dat er nog 

steeds zes zijn, is dat wellicht handig om dat in twee porties van drie te doen. 

De heer Nugteren: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat ik ongeveer aan zes vragen kom, dat klopt inderdaad. 

Dan doe ik ze wel gewoon per punt, misschien dat dat het makkelijkste is. Dan begin ik bij de verruiming van 

de sluitingstijden terrassen. Ik had het antwoord op de vragen van de ChristenUnie gezien. Maar wat ik me 

dan afvraag, dan wordt daar over een muziekinstallatie gesproken en de geluidsnormen die daarbij horen. 



Maar tot hoe laat mag er dan bijvoorbeeld muziek gedraaid worden? En ja, hoe wordt dat dan gecontroleerd? 

Wordt dat op basis van meldingen dat er dan iemand langsgaat, of wordt er preventief gecontroleerd? 

De voorzitter: Mevrouw Attema. 

Mevrouw Attema: We doen het per vraag, begrijp ik. 

De voorzitter: Ja, dat was het voorstel van de heer Nugteren. We gaan er hierna twee achter elkaar doen, 

mevrouw Attema. En daarna nog een keer drie, dan bouwen we het een beetje op. 

Mevrouw Attema: In deze APV maken wij het mogelijk dat terrassen net zo lang open zijn als het restaurant of 

de horecagelegenheid zelf. Dat is een afspraak geweest in dit nieuwe, dit is inmiddels niet meer nieuw, in het 

collegeakkoord. En dat hebben we nu opgenomen. Tot hoe laat mag je dan muziek maken? Ik meen tot 11 

uur. En daarna mag het niet meer, zeker geen muziek. Moet het ook rustig en stil zijn. En daar houdt men zich 

in Ridderkerk over het algemeen ook wel heel goed aan. En als daar overlast is, dan acteren we daar ook wel 

snel op, want dat willen we niet. Maar aan de andere kant, wanneer zitten mensen tot laat op terrassen, als 

het echt van die hele mooie zwoele zomeravonden zijn. En daar zijn er eigenlijk maar een paar van. Dus het is 

niet echt een groot probleem wat we te tackelen hebben. 

De voorzitter: Meneer Nugteren, wilt u de volgende twee vragen stellen? 

De heer Nugteren: Jazeker. Bij de gevaarlijke honden en blaffende honden, hoeveel bijtincidenten zijn er in 

2020? En hoeveel zijn daarvan op eigen terrein gemeld? Dan moet ik heel even verder zoeken. En dan ook nog 

over het lachgas, over de verkoop in de openbare ruimte. Er worden bijvoorbeeld ook risicogebieden 

aangewezen waar extra toezicht wordt gehouden. Denk aan het Rijpark bij voetbalvereniging Slikkerveer en 

KCR.  

De voorzitter: Mevrouw Attema. 

Mevrouw Attema: Ik weet echt niet hoeveel bijtincidenten er zijn geweest in 2020. Dat weet ik in ieder geval 

niet uit mijn hoofd. En het jaar is ook nog niet om. Wij hebbe onlangs besloten, verleden jaar, om daarover de 

commissie niet meer specifiek te informeren. En als er echt grote incidenten zijn, dan melden we het al dan 

niet via een RIP of mededelingen in de commissie. Dat hebben we met elkaar afgesproken. En grote 

incidenten hebben zich niet voorgedaan in 2020. Lachgas risicogebieden, dat is eigenlijk niet goed te 

definiëren die risicogebieden. We hebben het over jongeren, daar duidt u ook op. en er zijn wel hot spots die 

we goed in de gaten houden en waar we ook jonge mensen aanspreken op het gebruik van lachgas. Ik heb u 

zojuist verteld dat ook in alle evenementenvergunningen het gebruik van lachgas verboden is. En we doen er 

nu nog een schepje bovenop. Maar risico gebieden, die kan de burgemeester aanwijzen op aangeven van de 

politie, zodat er preventief gefouilleerd kan worden, niet om daar te controleren op lachgas. Daar zijn die 

risicogebieden niet voor bedoeld. 

De voorzitter: Meneer Nugteren, wilt u de laatste vragen ook nog stellen? 

De heer Nugteren: Nou, ik zag eigenlijk dat dit het was, dus dat scheelt weer zo te zien. Dus dan laat ik het 

hierbij. 



De voorzitter: Oké, dan rest ons te bepalen hoeveel tijd wij hieraan willen besteden in de raadsvergadering. 

Een aantal fracties hebben een opgaaf gedaan, alleen dat loopt van een aantal partijen geven twee minuten 

aan en een aantal drie. Burger op 1 heeft 5 minuten gevraagd en een aantal partijen hebben geen tijd 

doorgegeven. Zo naar mijn lijstje kijkend zou ik zeggen dat drie minuten, tenzij Burger op 1 per se 5 minuten 

wilt voor de behandeling.  

De heer Coule: Nee hoor, meneer de voorzitter. 

De voorzitter: Kunnen Echt voor Ridderkerk, de Partij van de Arbeid en Leefbaar Ridderkerk zich ook vinden in 

drie minuten? Dank u wel. Dan gaat dit voor een eerste termijn van drie minuten met een beantwoording van 

het college in de tweede termijn. Dan lijkt het mij wel reëel om hier dan 60 minuten voor in te plannen. De 

eerste termijn en de reactie zal al gauw drie kwartier bij elkaar zijn. En ik denk dat daar in de tweede termijn 

ook nog wel iets komt. Dus dat is 60 minuten. Ik zie naast mij ook niemand kijken van: wat doet die nu. Dus 60 

minuten zal het zijn.  

4. Visie op Integrale Kindcentra 

De voorzitter: Dan gaan wij door met agendapunt 4. De visie op de integrale kindcentra. Daarvan is de inzet 

ter debat en een aantal fracties hebben aangegeven dat inderdaad te willen. Een aantal hebben ook 

aangegeven dat de vaststelling zou mogen. En een aantal hebben geen opgaaf gedaan. Maar gezien het feit 

dat we debat willen is de inzet dan ook ter debat. Wethouder Franzen, wilt u nog iets met ons delen met 

betrekking tot dit onderwerp? 

De heer Franzen: Ja, kort. We hebben een mooi proces doorlopen met de partners in het veld, met de 

peuteropvang organisaties en met de scholen. We zien dat er IKC vorming in Ridderkerk plaatsvindt. Vijf 

groepjes hebben zich gevormd. Die zijn op eigen kracht aan de gang gegaan en die liepen tegen 

belemmeringen aan. En dat betekent ook dat de rol van de gemeente aan herziening toe is. En daarom is de 

IKC visie willen we vaststellen, om ook die nieuwe rol van de gemeente te bevestigen en de nieuwe rol van de 

gemeente zou dan worden dat we kiezen voor de rol regisseren variant B, zoals in hoofdstuk 4 op pagina 16 

van de IKC visie staat beschreven. En dat betekent dat de gemeente in gesprek gaat met kinderopvang en 

onderwijs over hoe de kinderopvang een plek kan krijgen in het gebouw. Maar denkt indien nodig ook mee 

over de mogelijkheden van de financiering van de ruimte voor de kinderopvang in de vorm van borg, 

garantstelling, lening en dergelijke. Niet zijnde besturende rol die daaronder genoemd is. Dus zo hebben we 

die rol ook proberen af te kaderen. De IKC visie heeft voorgelegen in commissieverband. Daar zijn 

opmerkingen vanuit uw commissie gekomen, die hebben we proberen te verwerken. En we hebben ook de 

visie afgestemd met de partners en ook zij kunnen zich hierin vinden.  

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. U heeft voor dit onderwerp ondersteuning van mevrouw Van der Brom. 

Ook welkom. Ja, goed, u kwam in de bijdrage van mevrouw Verdoorn ook al voorbij. Dus blijkbaar is uw rol vrij 

prominent op dit onderwerp. Vanuit de stukken die mij zijn toegereikt heb ik doorgekregen dat er vanuit 

Burger op 1 geen aanvullende vragen zijn. Meneer Coule, is dat juist? 

De heer Coule: Dat is helemaal juist. 

De voorzitter: Vanuit Echt voor Ridderkerk ook geen aanvullende vragen. Meneer Van Wolde, is dat ook 

correct? 



De heer Van Wolde: Dat is correct, ja. 

De voorzitter: Vanuit het CDA ook niet. Mevrouw Kleiker, is dat juist? Ja, ik zie het. Partij 18PLUS, geen vragen. 

Meneer Westbroek, klopt dat? 

De heer Westbroek: Dat klopt. 

De voorzitter: Dat zelfde geldt voor Leefbaar Ridderkerk, meneer Nugteren. 

De heer Nugteren: Klopt. 

De voorzitter: Dank u. Meneer Kranendonk, SGP, ook geen vragen? 

De heer Kranendonk: Dat klopt helemaal. Vandaar de vaststelling, voorzitter. 

De voorzitter: Mevrouw Verdiesen ook niet. 

Mevrouw Verdiesen: Nee, ik heb ook geen vragen. Mevrouw Ripmeester, u heeft aangegeven drie vragen te 

hebben bij dit onderwerp. Gaat uw gang. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp uit de uitleg van … 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester, uw microfoon. 

Mevrouw Ripmeester: Nu beter? 

De voorzitter: Veel beter. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp uit de beantwoording van de wethouder dat de 

gemeente vooral een taak heeft ten aanzien van de huisvesting, of een taak ziet vanuit de huisvesting. Maar 

tegelijkertijd steunen ze ook de IKC visie. Is er dan ook nog een rol voor de gemeente, of op welke manier kan 

de gemeente bijdragen aan de goede samenwerking in een IKC? Want een kinderopvang is een commerciële 

instelling, in tegenstelling tot de school. En dat geeft soms botsende belangen bij gebruik van de ruimte of 

uren van de coördinator. Zijn daar afspraken over gemaakt? Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is. 

Kunt u motiveren waarom naar uw mening de brede school nog steeds, of de doelstellingen van de brede 

school nog steeds bestaan of doorgang vinden. Nou ja goed, dat. Want de brede school heeft een goede 

evaluatie gekregen, maar gaat dit nog wel door? Want het krijgt een ander etiquette en het zakt dieper in de 

organisatie. Dus mijn vraag aan het college is: bestaat de brede school nog? Of in ieder geval de 

uitgangspunten. En de laatste vraag is, wij willen integraal kindcentrum omdat we dan die leerlijnen beter 

kunnen doortrekken. Zijn er dan nog doelstellingen vanuit de gemeente neergelegd voor het terugbrengen 

van de laaggeletterdheid voor 15 jarigen? En hoe wordt dat dan gemeten? Het schuurt een beetje met het 

onderwerp, maar ik zou toch heel graag een reactie van het college willen hebben. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, ik zal vraag 1 en 2 proberen te beantwoorden. En straks na afloop kijk ik even naar 

mevrouw Van der Brom voor de vragen over de brede school. Wat betreft de samenwerking tussen u zegt 

commerciële peuteropvang en basisonderwijs. Het klopt dat peuteropvang commercieel is, maar ze voeren 



wel een taak voor ons als gemeente uit. Namelijk de VVE, dus kinderen met een taalachterstand van onder de 

4 die bieden ze straks 16 uur per week hulp aan. En dus zo kan je zeggen: peuteropvang, kinderopvang is 

commercieel. Maar je hebt ze wel nodig om die wettelijke taken uit te oefenen en die taalachterstanden 

vroegtijdig aan te pakken. Want als je die niet vroegtijdig aanpakt, dan gaan die kinderen met die 

taalachterstand direct door naar groep 1 en dan is het een probleem van de school geworden en houdt zo’n 

kind de rest van de klas op. Dus door en het kind vroegtijdig te helpen, help je het kind zelf, maar je helpt ook 

de kinderen daaromheen. U zegt terecht van: de wijkteam professionals, zo heb ik hem begrepen, die zijn nu 

voor 4 tot en met 12 jaar. Voor kinderen en ouders van 4 tot 12 jaar. En in principe niet beschikbaar voor 

kinderen van de peuteropvang. Nou, zo zit het nu. Maar als we straks IKC vorming gaan stimuleren op deze 

manier, dan ligt het wel voor de hand dat dat uitgebreid wordt op IKC’s, zodat ook kinderen onder die 4 jaar 

bij dezelfde contactpersoon van het wijkteam terecht kunnen. En ook zie je dat de scholen heel flexibel zijn 

met die IB’ers. Basisschool en peuteropvang werken zo goed met elkaar samen, dat ook die IB onderling goed 

geregeld wordt indien nodig. Wat betreft laag geletterdheid. Laag geletterdheid staat eigenlijk los van de IKC. 

We doen veel aan laag geletterdheid en taalachterstanden. Dat was zo en dat blijft zo, ongeacht of de IKC visie 

wordt aangenomen. En dan vraag 2 over de brede school, de ambtelijke ondersteuning. 

De voorzitter: Ja, mevrouw Van der Brom die vraag zal beantwoorden. 

Mevrouw Van der Brom: Ja. Nou, u zei het al, de brede school heeft inderdaad een mooie evaluatie gekregen. 

Dat is door de partners op deze wijze geëvalueerd. Dat is ook tijdens de IKC dag die we hebben georganiseerd 

met alle partners, daar was ook zeker de oproep om de brede school zoals die nu bestaat, om die op deze 

manier te behouden. En we zijn op dit moment bezig met de partners en waaronder dus ook Facet onderwijs, 

kinderopvang, om te kijken hoe de brede school doorgang kan vinden ook binnen de bestaande IKC’s. En de 

IKC’s die nu gevormd zullen gaan worden. 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester, uw vragen daarmee beantwoord? 

Mevrouw Ripmeester: Een aanvullende vraag nog, voorzitter, over de brede school. Er wordt aangegeven dat 

we de brede school gaan behouden. Tegelijkertijd hebben we hem ondergebracht op een andere plek in de 

organisatie van Facet. We hebben hem een andere naam gegeven en we hebben de doelstellingen wat 

aangepast. Kunt u dan aangeven wat u precies van de brede school gaat behouden? 

De heer Franzen: Ik weet niet of ik dat moet doen. Het lijkt me even handig dat de ambtelijke ondersteuning 

die vraag beantwoordt. Maar ik weet niet of ze dat nu kunnen doen of daar liever schriftelijk op terug willen 

komen. Dus ik kijk even naar mevrouw Van der Brom. 

Mevrouw Van der Brom: Ik kan daar wel op reageren. De brede school heeft op dit moment nog steeds 

dezelfde naam, dus daar is niks in gewijzigd. Waar we wel naar aan het kijken zijn is dat de huidige visie van de 

brede school is dat het vooral wijkgericht is. En de IKC, dat is natuurlijk voornamelijk op de school gericht. Dus 

we zijn nu wel met Facet ook aan het kijken hoe we in combinatie met de wijk naar de activiteiten binnen de 

brede school, daar voor iedereen de beste manier kunnen gaan opstellen. En daar zijn we nu op dit moment 

met Facet en het onderwijs zijn we bezig om dat voor elkaar te krijgen. 

De voorzitter: Oké, dank u wel, voor dat antwoord. Mevrouw Ripmeester, heeft u nog aanvullende vragen? Ik 

zie nee. Dan gaan we door naar mevrouw De Wolff, ChristenUnie. Die had al een aantal vragen schriftelijk 

gesteld en ook antwoord gekregen. 



Mevrouw De Wolff: Klopt, waarvoor dank. Bij antwoord 2, het tabelletje wat verkeerd staat, neem ik ook aan 

dat dat even rechtgezet wordt. Dat was een verkeerde taalfout. Ik ben blij met de reactie van wethouder 

Franzen over de IKC en de VVE en dat we daarmee eigenlijk zien dat we als gemeente een steeds belangrijkere 

rol krijgen. En ook met de reacties van mevrouw Van der Brom over de brede school en het behouden 

daarvan. Wat mij betreft zou dit hiermee ook daardoor ter vaststelling mogen. Ik had eerst aangegeven dat 

het ter debat moest. Dank. 

De voorzitter: Als daarmee de vragen gesteld zijn en uiteraard beantwoord, dan is dat ook het punt waar we 

op aankomen, de behandeling in de raad. Naast de ChristenUnie hebben ook de SGP en het CDA aangegeven 

dat het eventueel ter vaststelling mocht. 18PLUS heeft 1 minuut ter debat opgegeven en Burger op 1 vijf 

minuten. Ik ben blij dat meneer Coule, dat u alleen de feiten deed gisteren. Klopt dat? 

De heer Coule: Dat klopt wel een beetje. Want ik had zoiets van: dan moet ik gaan zitten inschatten nu wat ik 

dadelijk pas te horen krijg hoe ik daar in moet gaan zitten.  

De voorzitter: Ja, ik begrijp het. Bent u nog steeds die mening toegedaan? 

De heer Coule: Nee, in het geheel niet. Mag zelfs gewoon 1 zijn desnoods, dat vind ik ook goed. 

De voorzitter: Dan loop ik toch even de partijen maar langs waar ik geen reactie op heb. Echt voor Ridderkerk, 

meneer Van Wolde. 

De heer Van Wolde: Wat ons betreft kan het ter vaststelling. 

De voorzitter: Dat is helder. Mevrouw Kleiker, CDA. 

Mevrouw Kleiker: Wat ons betreft kan het ook ter vaststelling. 

De voorzitter: Dat had u al aangegeven, sorry.  Partij 18PLUS, de heer Westbroek. 

De heer Westbroek: Wat ons betreft kan die ook wel ter vaststelling. Maar misschien dat wij nog een 

uitgebreide stemverklaring willen doen. Maar dat zal ik even bij een collega moeten navragen. 

De voorzitter: Meneer Westbroek, we doen niet aan uitgebreide stemverklaring.  Dus u heeft of een 

stemverklaring of u heeft een debat. En dan moeten anderen de mogelijkheid hebben om daar op te reageren.  

De heer Westbroek: Laten we het dan maar ook ter vaststelling houden voor nu. 

De voorzitter: De heer Nugteren, Leefbaar Ridderkerk. 

De heer Nugteren: 1 minuut is goed. 

De voorzitter: SGP heeft ter vaststelling doorgegeven. Mevrouw Verdiesen, VVD. 

Mevrouw Verdiesen: Ter debat graat, 2 minuten. 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester, PvdA. 



Mevrouw Ripmeester: We hebben ook aangegeven ter debat, 2 minuten. 

De voorzitter: Mevrouw De Wolff gaf aan dat een 1 minuut ter vaststelling. Zo zie ik dat er een aantal partijen 

zijn die er toch een debat van 2 minuten over wilt voeren, dat zijn een viertal partijen. Dan tel ik de heer 

Westbroek voor het gemak nog maar even mee. Dus dan doen we dit voor 2 minuten in de eerste termijn, 

maar lijkt me een totale behandeltijd van 20 minuten, gezien de reacties, voldoende. Dan gaan wij door met 

agendapunt 5. 

5. Wijziging Verordening Jeugdhulp Ridderkerk 

De voorzitter: Dat is de wijziging verordening jeugdhulp Ridderkerk 2020. Inzet is ter vaststelling, waarbij de 

PvdA heeft aangegeven dat het afhangt van de beantwoording van de vragen. En dat Leefbaar Ridderkerk in 

principe met een ter vaststelling kan leven. Maar die hebben ook nog wel een aantal vragen die de mening op 

dat punt nog kunnen doen wijzigen. Allereerst het woord dan aan wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Dank, voorzitter. Voor ons ligt een hele verordening. Volgens gebruik in deze raad dient een 

verordening te worden ingetrokken en opnieuw te worden vastgesteld. Nou ja, het is een vrij groot middel. 

Waar het om gaat is dat er een artikel iets toevoegen, stellen wij voor een artikel toe te voegen in de 

verordening. En dat is het mogelijk maken van het aanwijzen van toezichthouders voor de lokale jeugdzorg. Ja, 

het is technische wijziging betreft gewoon de mogelijkheid om toezichthouders te kunnen aanwijzen straks. Ja, 

het is niet meer en het is ook niet minder. Tot zover, voorzitter. 

De voorzitter: Dat is helder, dank u wel. Dan even voor de zekerheid, de heer Coule, ik had begrepen dat 

Burger op 1 hier geen vragen over had. Is dat juist? 

De heer Coule: Ja, dat is juist. Het hele voorstel is redelijk duidelijk. 

De voorzitter: Dank u. Dat zelfde geldt voor Echt voor Ridderkerk, meneer Van Wolde? 

De heer Van Wolde: Dat is correct, we hebben geen aanvullende vragen.  

De voorzitter: Dat is ook het geval voor de ChristenUnie, mevrouw De Wolff. 

Mevrouw De Wolff: Correct. 

De voorzitter: En 18PLUS ook niet, meneer Westbroek? 

De heer Westbroek: Klopt. 

De voorzitter: SGP ook niet, de heer Kranendonk? 

De heer Kranendonk: De VVD ook niet, mevrouw Verdiesen? 

Mevrouw Verdiesen: Nee, ik heb geen vragen. 

De voorzitter: Mevrouw Kleiker, CDA, u had een vraag als ik het goed heb begrepen. 

Mevrouw Kleiker: Nee hoor, wij hebben ook geen vragen meer. Dank u wel. 



De voorzitter: Mevrouw Ripmeester, PvdA, u had vier vragen volgens mijn administratie. 

Mevrouw Ripmeester: Ja, dat klopt, uw administratie. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een verordening 

om een toezichthouder mogelijk te maken, terwijl er geen beleidsplan is nog met een analyse van de oorzaak 

en de omvang van het probleem. En dus is een beetje onduidelijk waarop gebaseerd is waarom we deze grote 

stap, de wethouder zei het al, moeten nemen. Zeker ook met de wetenschap dat er op dit moment een 

nieuwe beleidsplan toezicht en handhaving in het sociaal domein wordt ontwikkelt, snappen wij niet precies 

de volgorde van eerste verordening en daarna pas beleid. Meestal of het is gebruikelijk of zorgvuldig om het 

andersom te doen. dus die vraag. Mijn tweede vraag is van: waarop gaat de toezichthouder precies letten? Als 

het niet is de kwaliteit van de jeugdhulp aanbieders, waarop dan wel? Mijn derde vraag is: waarom is er geen 

advies gevraagd aan het maatschappelijk burgerplatform? En mijn vierde vraag is: welke checks en balances 

zijn er voor de cliënt om te zorgen dat die positie, want het is toch allemaal vrij precair, dat die goed geborgd 

is. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, om met die eerste vraag te beginnen, waarom nu. Als je geen toezichthouder hebt, dan 

weet je ook niet of de regels worden nageleefd. Dus het is wel van belang om een toezichthouder te kunnen 

aanwijzen. Want die toezichthouder gaat nu inderdaad, zoals mevrouw Ripmeester zegt, niet letten op de 

kwaliteit maar op de rechtmatigheid. Dus dat betekent als er een beschikking is afgegeven aan een 

zorgaanbieder om bepaalde zorg te leveren, dat die toezichthouder vooral gaat kijken of het geld wat beschikt 

is ook aan zorg is uitgegeven. En als je geen toezichthouder hebt, dan kan je er wel op laten controleren door 

ambtenaren, maar je kan nooit handhaven. Je kan nooit dat geld terug vorderen. En in het kader van 

voorkomen is beter dan genezen is het wel van belang om die toezichthouder achter de hand te hebben, stel 

het gebeurt. Je maakt ook richting aanbieders duidelijk dat je wilt dat het geld rechtmatig wordt besteed. Als 

je laat zien richting zorgaanbieders dat je toch als puntje bij paaltje komt dat geld niet kan terughalen. Ja, dan 

laat je de touwtjes wat ons betreft als college iets te ver vieren. Wat betreft de derde vraag, advies NBR. Het 

NBR is om advies gevraagd, daar is meerdere malen op gerappelleerd. En het advies zit ook bij de stukken. Het 

NBR heeft diverse vragen gesteld in zijn advies. En die zijn beantwoord door ons. Ik heb hier het NBR 

antwoord bericht van 30 maart 2020. En tot slot, wat merkt de cliënt ervan. De cliënt merkt hier niet zo heel 

veel van, als het zorg en natura betreft. Als het PGB betreft, dan wordt wel de cliënt gecontroleerd, omdat die 

de beschikking heeft gekregen. En ook die het geld heeft, zo moet je het zien.  

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Als ik de brief lees wat het maatschappelijk burgerplatform, dan 

stellen zij vragen zodat ze antwoorden krijgen zodat ze uiteindelijk een advies kunnen opstellen. Dus zij 

hebben de antwoorden gekregen en het advies is niet gekomen. Maar ik heb nog geen antwoord gehad op de 

vraag van: waarom doet u deze verordening nu, terwijl er ook een nieuw beleidsplan toezicht en handhaving 

in sociaal domein bijna afgerond is? Waarom doet u dan niet eerst dat beleidsplan, om vervolgens die 

verordening aan te passen.  

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Omdat stel een zorgaanbieder besteedt het geld niet waar het aan besteed zou moeten zijn. 

Dus er is een rechtmatigheidsprobleem. Dan moeten we dat nu ook al kunnen terugvorderen. En daarvoor 

heb je een toezichthouder nodig. Als we nog een aantal maanden wachten en aan het eind van het jaar pas 



die bevoegdheid in de verordening zetten, kan op dat moment ook pas die toezichthouder worden benoemd 

en geldt dat alleen voor gevallen vanaf dan. Dus het is voor iedereen van belang dat die bevoegdheid om een 

toezichthouder nu al te kunnen aanwijzen, nu al in die verordening belandt. 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Voorzitter, dan nog een vraag. Ik begrijp uw rechtmatigheidsprobleem. Maar dan kom 

ik toch ook weer terug op de positie van de cliënt. Hoe zie ik die dan terug, waar zijn de checks en balances en 

hoe worden de rechten en plichten van de cliënt dan geborgd? 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Primair gaat het om de beschikkingen die aan zorgaanbieders zijn gegeven. Als het een PGB 

betreft, dan kan het ook een cliënt zijn. Nou ja, bij handhaving werkt het zo. Er wordt een handhavingsbesluit 

genomen en daar staat bezwaar en beroep tegenover. En dat kan dan via die rechtsgangen gaat het. Dus het is 

nooit zo dat wij als college iets kunnen opleggen en dat er geen bezwaar of beroep tegen mogelijk is.  

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag dit onderwerp toch voor debat naar de raad willen 

laten gaan.  

De voorzitter: Goed, dat komt zo inderdaad nog even. Maar dat kan uiteraard. Dan gaan we nu door naar de 

heer Tom Nugteren van Leefbaar Ridderkerk. U heeft aangegeven nog zes vragen te hebben. 

De heer Nugteren: Dank u wel, voorzitter, dat klopt.  

De voorzitter: Doe ze per drie maar even, meneer Nugteren. 

De heer Nugteren: Dat is goed. Ik had een vraag bij het stukje bijna 18-jarigen. Daar staat er in het kader van 

de Wmo 2018 houdt dit dus in dat er een potje in gemaakt. En zo ja, hoe veel gaat er jaarlijks naar dit potje, ho 

lang wordt dit arrangement aangeboden en hoeveel bijna 18-jarigen maken hier gebruik van? 

De voorzitter: Dat waren denk ik gelijk drie vragen. 

De heer Nugteren: Ja, zeker. 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, voorzitter. Ik heb me alleen voorbereid om over het artikel wat wijzigt. Dus ik stel voor 

dat ik op al die vragen schriftelijk terugkom. 

De voorzitter: Ja, ik denk dat het beter is om een gedegen schriftelijk antwoord te krijgen dan nu iets wat nu 

niet … Kunt u zich daarin vinden, meneer Nugteren? 

De heer Nugteren: Jazeker, dan ga ik die schriftelijk stellen. Ja, dan zal de rest denk ik ook schriftelijk komen, 

maar ik zal ze toch even stellen. Bij de kwaliteitseisen wordt er gesproken over steekproeven. Hoeveel 



steekproeven zijn er per jaar? En dan over het stukje klachtenregeling. Hoeveel klachten zijn er jaarlijks, hoe 

wordt dit geëvalueerd en wat doet de gemeente ervoor om de klachten zo minimaal te houden? 

De voorzitter: Wethouder Franzen, u voegt deze antwoorden schriftelijk erbij vermoed ik? 

De heer Franzen: Graag. En als het paginanummer ook even vermeld kan worden door de heer Nugteren, dan 

zou dat de beantwoording versnellen. 

De voorzitter: Meneer Nugteren, u levert uw vragen nog even schriftelijk aan bij de wethouder via de griffie? 

De heer Nugteren: Jazeker, ga ik doen. Bedankt. 

De voorzitter: Dan de inzet, mevrouw Ripmeester heeft aangegeven hier het debat over te willen voeren. 

Mevrouw Ripmeester, hoeveel tijd wilt u daarvoor? 

Mevrouw Ripmeester: Twee minuten, voorzitter. 

De voorzitter: Andere partijen hebben aangegeven dat dit ter vaststelling kan. Daar zijn geen spijt? Zo ja, of u 

dat dan middels een handje kenbaar wilt maken. Ik zie geen handje. Dan gaat dit ter debat met een eerste 

termijn van twee minuten. En aangezien het lijkt dat alleen de PvdA daarover het debat wilt voeren, lijkt mij 

10 minuten in totaliteit voldoende. Ja, de griffier is het met mij eens. Dus dat geeft voldoende vertrouwen om 

het zo te doen. Dan gaan wij door met agendapunt 6. 

6. RIB Voortgang 'Integraal Beleid Sociaal Domein' 

De voorzitter: Dat is de raadsinformatiebrief over de voortgang van het integrale beleid sociaal domein. Het is 

zojuist ook al genoemd. Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Dank, voorzitter. December vorig jaar heeft de raad een startnotitie vastgesteld voor het 

integraal beleid sociaal domein. En daar is ook een planning opgenomen. Vanwege de coronacrisis lukt het ons 

niet om ons aan die planning te houden. En volgens goed gebruik sturen wij daar dan een raadsinformatiebrief 

over. En die wordt hier in deze commissie geagendeerd. En de nieuwe planning staat ook vermeld en het een 

en ander schuift maximaal drie maanden op. 

De voorzitter: Dan even maar voor de zekerheid dat ik niemand tekort doe. Als ik het goed heb begrepen zijn 

er vanuit Partij 18PLUS geen vragen. Is dat juist, meneer Westbroek? 

De heer Westbroek: Dat klopt. 

De voorzitter: Vanuit de VVD ook niet. Is dat correct, mevrouw Verdiesen? 

Mevrouw Verdiesen: Dat klopt. 

De voorzitter: Uit Burger op 1 ook niet. Is dat juist, meneer Coule? 

De heer Coule: Dat is helemaal juist, voorzitter. 

De voorzitter: Mevrouw De Wolff, ChristenUnie ook geen vragen? 



Mevrouw De Wolff: Correct. 

De voorzitter: Meneer Nugteren, Leefbaar Ridderkerk ook niet? 

De heer Nugteren: Dat klopt. 

De voorzitter: SGP, meneer Kranendonk, ook geen vragen? 

De heer Kranendonk: Klopt. 

De voorzitter: En dan de heer Overheid van het CDA heeft aangegeven hier nog een vraag over te hebben. 

Meneer Overheid, gaat uw gang. 

De heer Overheid: Dank u, voorzitter. Klopt, maar ik heb geen vragen meer. Dus die vervalt.  

De voorzitter: Ik ben benieuwd waar dat antwoord vandaan is gekomen. Mevrouw Ripmeester, PvdA, u heeft 

aangegeven nog een viertal vragen te hebben op dit onderwerp. Gaat uw gang. 

Mevrouw Ripmeester: Ja, dank u wel, voorzitter. Als niemand vragen stelt, dan raak ik zo mijn vragen niet 

kwijt vooraf. Een vraag aan de wethouder. De normale beleidsprocedure is dat er eerst beleid wordt gemaakt 

en dan verordeningen. Steunt u dat uitgangspunt? En het tweede is: wanneer komt het nieuwe gemeentelijke 

beleidsplan toezicht en handhaving in het sociaal domein naar de raad? Of wat is de planning? En de derde 

vraag is: er heeft een analyse plaatsgevonden van de knelpunten in het sociaal domein. En in het najaar 

worden veel problemen verwacht op het gebied van schulden en zorg. Bent u daar nu klaar voor of zijn er 

knelpunten die voor die tijd opgeruimd moeten worden of verminderd moeten worden? En de laatste vraag, 

dat is niet zo zeer een vraag als wel een verzuchting. Dat op de een of andere manier, waar u mee bezig bent 

is een hele grote operatie. En dat is heel arbeidsintensief, er zijn heel veel spelers bij betrokken. Maar we 

hebben toch het idee dat het heel lang duurt voordat we concrete resultaten zien. En ik weet niet of u daar 

iets aan kunt doen. we worden een beetje moe van het wachten. Misschien kunt u zich daar iets bij 

voorstellen. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, wat betreft eerst beleid, dan verordening. Dat klopt, het integraal beleid sociaal domein 

zal eerst door de gemeenteraad vastgesteld worden en daarna zullen we een voorstel doen voor de 

verordeningen, om die te herzien conform het vastgestelde beleid. Dus die volgordelijkheid zit erin. Toezicht 

en handhaving beleid, dat is inderdaad in de maak. Dat zat uit mijn hoofd als ik het goed zeg, maar dat staat 

ook in de bestuurlijke planning eind dit jaar op de rol voor vaststelling. En dus dat komt eraan. Er heeft een 

evaluatie plaatsgevonden, conform de eerdere toezegging. En die evaluatie wordt meegezonden bij het 

concept integraal beleidskader sociaal domein aan de raad wordt aangeboden ter bespreking. Zodat de raad 

ook goed kan zien van: jongens, dit is er geëvalueerd, dit zijn de ervaringen van de cliënten, dit zijn de 

ervaringen van de professionals, dit zijn de ervaringen van de eigen ambtenaren. En zo hebben we dat 

verwerkt in het integraal beleid. Tot slot, ja, het wachten. Ik had persoonlijk ook liever gezien dat ik dit bericht 

niet had hoeven te versturen. Maar binnen het sociaal domein, zoals u weet, door corona heeft iedereen 

moeten bijspringen. En er is gewoon onvoldoende ambtelijke capaciteit om de oorspronkelijke planning te 

halen. Vandaag dat we met dit vertragingsbericht zijn gekomen. En als het sneller kan, dan kan het altijd 



sneller. En ik hoop ook dat het bij een golf corona blijft. Maar wij doen daar alles aan om dat integraal beleid 

sociaal domein zo snel mogelijk aan de raad aan te bieden.  

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Nog een aanvullende vraag. Ik vroeg, er heeft een analyse 

plaatsgevonden, ik ben blij dat die naar de raad wordt toegestuurd. Maar mijn vraag keek eigenlijk meer naar 

het praktische. Uit die analyse kwamen knelpunten en daar wordt best wel een inspanning verwacht in het 

najaar. Er worden veel problemen verwacht in het najaar. Bent u klaar om die problemen op te lossen of zijn 

er nog obstakels die versneld moeten worden opgelost? En kan de raad daar iets bij betekenen of moet de 

raad daar iets bij betekenen? 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, wij hebben een onderscheid gemaakt bij die evaluatie van: jongens, dit is iets wat in het 

beleid aangepast moet worden, dit is iets wat in de verordening aan moet worden gepast en dit is iets 

operationeels. Als het iets operationeels betreft, dan hoeft dat niet tot definitieve besluitvorming te wachten. 

Maar dan kan daar meteen ambtelijk aan de slag worden gegaan. Dus dat onderscheid maken we wel. 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester, nog aanvullend. Of zijn uw vragen hiermee beantwoord? Oké. Dan 

constateer ik dat deze raadsinformatiebrief is behandeld en dat er is kennis genomen van de aangepaste 

planning. En dan gaan wij door met agendapunt 7. 

7. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

De voorzitter: Mededelingen gemeenschappelijke regelingen. Zijn er leden van deze commissie die iets 

hebben mee te delen over een gemeenschappelijke regeling? Dat lijkt niet het geval. 

8. Mededelingen college 

De voorzitter: Mededelingen vanuit het college? Wethouder Franzen, nog mededelingen vanuit het college? Ik 

zie wethouder Franzen nee schudden en u waarschijnlijk met mij. Volgens mij heeft burgemeester mevrouw 

Attema ons enkele seconden terug verlaten. Ik concludeer daar maar uit dat die ook geen mededelingen had. 

9. Rondvraag leden 

De voorzitter: Dan komen we bij agendapunt 9, rondvraag leden. Een van de leden iets voor de rondvraag? Of 

u dat middels een handje kenbaar wilt maken. Dat lijkt niet het geval te zijn. Dan komen we bij de 

raadsinformatiebrieven. 

10. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

De voorzitter: Een aantal raadsinformatiebrieven zijn ter uwe kennis gestuurd. Mocht u een van die 

raadsinformatiebrieven willen agenderen voor bespreking, dan kunt u dat nu kenbaar maken. En dan wil ik u 

verzoeken om als dat het geval is even contact op te nemen met de griffie om te kijken voor welke termijn een 

gespreknotitie dan ingeleverd moet worden, dat die dan ook in een commissie behandeld kan worden. Zijn er 

leden die een raadsinformatiebrief willen agenderen? Ook dat lijkt niet het geval te zijn. En mocht u er 

achteraf nog spijt van hebben, dan kunt u dat altijd nog laten weten bij de griffie. 



11. Ter kennisneming: overige stukken  

De voorzitter: Dat zelfde geldt voor agendapunt 11, ter kennisname van de overige stukken. Waar we een 

nieuwsbrief hebben aangetroffen. Ook daarvoor lijkt niemand zich op voorhand te melden. Waarbij mij dan 

nog rest u allen hartelijk te danken voor uw digitale aanwezigheid en inbreng. En dan wens ik u verder nog een 

prettige avond en tot ziens. 
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