Verslag van de vergadering van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken,
gehouden op 18 mei 2009 om 20.30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis te Ouderkerk aan den IJssel
Aanwezig:
Voorzitter
De leden
Griffier
Op verzoek
Ambtenaar

: de heer R.C.M. Timmermans
: mevrouw A. Voorbach-Trouborst en de heren F. Brouwer, T. van Doeland, J.W. van der Ham,
T. Hoogerwaard, A. Maat, J.H. Peters en J.H. Verkerk
: mevrouw M. Metz
: wethouder mevrouw M.G. Boere-Schoonderwoerd
: mevrouw I. Pott

Notulist

: mevrouw P. Heijne-Geels

Afwezig (m.k.) : de heren M. Advocaat, L.F. Mudde en C.J. Tazelaar

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De heer Maat vervangt de heer Mudde.
Wethouder mevrouw Boere vervangt burgemeester De Prieëlle.
2.
Vaststellen agenda
•
Agendapunt 8, Raadsvoorstel dienstverlening, vervalt gezien de brief van het college.
De agenda wordt met inachtneming van deze wijziging vastgesteld.
3.
Inventarisatie en agendering inspreekrecht burgers
Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht.
4.
Vaststellen verslag 2 maart 2009
4.a. Vaststellen verslag tekstueel 2 maart 2009
Het verslag van 2 maart 2009 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.
4.b. Behandeling actiepunten
•
02-03-09, 3, Deregulering
De heer Brouwer: Ik stel voor twee keer per jaar dit onderwerp te agenderen voor de vergadering van de
commissie ABZ zodat de voortgang ten opzichte van de uitvoering kan worden gevolgd.
De heer Van der Ham: Ik sluit mij aan bij de ChristenUnie inzake een regelmatige rapportage maar dit kan
gebeuren tijdens één van de vaste rapportagemomenten zoals het voor- of najaarsverslag. Gelet op de geringe
omvang van het aantal voorstellen dat voor onze gemeente is opgenomen, is het naar mijn gevoel teveel om hier
twee keer per jaar over te spreken.
De heer Verkerk: De woorden van de SGP zijn gelijk aan die van het CDA.
De commissie besluit tot een regelmatige rapportage Deregulering tijdens één van de vaste
rapportagemomenten.
Zie overzicht actiepunten en toezeggingen.
5.
Ingekomen stukken
5.a. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, rapport Diversiteit bij de politie
5.b. Min. BZK, Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, nrs. 3 en 4
De ingekomen stukken worden ter kennisgeving aangenomen.
6.
Mededelingen college
Er zijn geen mededelingen vanuit het college.
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7.
Ontwikkelingen K5
De heer Brouwer: Een K5-werkgroep zal een rapport opstellen om, kennis genomen hebbende van het rapport
Leemhuis, een procedurevoorstel te ontwikkelen.
8.
Raadsvoorstel Dienstverlening
Dit agendapunt is vervallen.
9.
Kadernota 2009
De heer Brouwer:
1.
Pagina 5, Voorwoord: Het voorwoord is geschreven door de secretaris, hetgeen niet eerder is
voorgekomen. Wat houdt de bestuurlijke vertraging in?
2.
Pagina 9, Dorpsvisies: Ik stel voor de Dorpsvisies te evalueren in bijzijn van beide stuurgroepen waarbij de
inspanningen, zowel ambtelijk als van de leden van de Dorpsvisies, in relatie tot de resultaten worden
beschouwd.
3.
Pagina 13 en 14, Aanbod van SMART geformuleerde stukken: Wellicht is het mogelijk op korte termijn
SMART gericht de zaken te presenteren? Wat is de status van de workshop die zou worden georganiseerd?
4.
Pagina 16, Kwaliteitshandvest: Op welke manier denkt het college het cijfer 7 te gaan halen?
Wethouder mevrouw Boere:
1.
De vertraging is veroorzaakt door de ziekte en het overlijden van burgemeester Van de Wouw. Het was
eerder niet bekend op welke termijn een nieuwe burgemeester zou worden benoemd. Met de snelle komst
van burgemeester De Prieëlle zijn de portefeuilles op een goede manier verdeeld.
2.
Het is een goede suggestie om te bespreken wat iedereen doet en wat de resultaten daarvan zijn.
3.
Het is van belang op bepaalde gebieden eerst de SMART-doelstellingen te beschrijven. De workshop zou
op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Informatie hierover volgt.
4.
De dienstverlening en service aan de burgers wordt in ieder onderzoek hoog gewaardeerd.
De heer Van der Ham: De SGP-fractie heeft de vraag betreffende de evaluatie van de Dorpsvisies ruim een half
jaar geleden gesteld tijdens de begrotingsbehandeling. Wij zijn voorstander om kritisch naar de functie van de
Dorpsvisies te kijken. De wethouder reageert op dit moment welwillender dan destijds. Welke overwegingen
liggen ten grondslag aan het maken van deze beweging?
Wethouder mevrouw Boere: De Dorpsvisie Ouderkerk aan den IJssel en Lageweg is stroef gestart en bevond zich
op dat moment in een pril stadium. Het was prematuur op dat moment te spreken over verwachtingen en
ervaringen. Wij zijn nu verder in de tijd en nu is het mogelijk om vanuit de Dorpsvisie een beeld te krijgen.
De heer Peters: Het lijkt de VVD-fractie verstandig om op bepaalde momenten te evalueren.
De heer Brouwer: In de concept raadsagenda staat dit onderwerp geagendeerd. Een goede evaluatie dient plaats
te vinden tijdens een commissievergadering in bijzijn van beide stuurgroepen.
Griffier mevrouw Metz: Op dringend verzoek is het onderwerp geagendeerd voor de raadsvergadering.
Wethouder mevrouw Boere: Na de laatste begrotingsbehandeling is besloten dit onderwerp nog één keer te
agenderen voor de vergadering van de commissie W&O en daarna in de raadsvergaderingen.
De heer Brouwer: In de begrotingsbehandeling is gevraagd de Dorpsvisies raadsbreed te evalueren. Raadsbreed
betekent niet dat de bespreking van het onderwerp in de raadsvergadering moet plaatsvinden.
De voorzitter: In een raadsvergadering vindt geen discussie plaats met de Dorpsvisies terwijl een evaluatie bij
uitstek een onderwerp is om over te discussiëren.
De heer Verkerk: De evaluatie van de werkwijze van de Dorpsvisies achten wij nuttig en kan wat ons betreft aan
het einde van dit jaar plaatsvinden.
De heer Maat: Wij stellen een overleg voor op reguliere basis maar niet tijdens een raadsvergadering.
De heer Brouwer: Deze evaluatie kan plaatsvinden in een raadsbijeenkomst.
De voorzitter: Een raadsbijeenkomst is een goede suggestie. Het agenderen van dit onderwerp wordt besproken
in het Presidium.
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10.
Handhaving openbare orde in geval van dronkenschap bij jeugdactiviteiten
De heer Van der Ham: In een vorige raadsvergadering is dit onderwerp aan de orde geweest naar aanleiding van
mondeling gestelde vragen. Het college sprak haar bezorgdheid over de gang van zaken uit maar noemde geen
concrete maatregelen ter voorkoming van dergelijke situaties. De inspanningen van de beheerder van De Drie
Maenen zijn besproken en het is zichtbaar dat de beheerder veel aandacht heeft om de overlast te voorkomen.
Het college kan sturend optreden door voorwaarden te stellen bij het verlenen van een vergunning. Wellicht kan
op deze manier de negatieve wijze waarop de jeugd zich manifesteert, worden voorkomen in een festiviteit
waarvoor de gemeente vergunning heeft verleend.
De voorzitter: De overlast van de jeugd heeft niet in het gebouw plaatsgevonden. De beheerder heeft er alles aan
gedaan om een en ander in goede banen te leiden. Een deel van de jeugd is niet woonachtig in gemeente
Ouderkerk en drinkt zich op andere locaties in.
De heer Van der Ham: Op welke manier kan meer preventief gericht beleid vorm worden gegeven?
De heer Peters: Tijdens het laatste feest in De Drie Maenen werd bij de entree preventief een alcoholcontrole
gehouden.
De heer Hoogerwaard: Er is ter plaatse waarschuwend opgetreden. Wellicht is het wettelijk mogelijk om te
verbaliseren.
Wethouder mevrouw Boere: De beheerder neemt telefonisch contact op met ouders als kinderen teveel hebben
gedronken. De alcoholcontrole bij de ingang was een succesvolle preventieve maatregel. De overlast begint op
het moment dat de jeugd na sluitingstijd naar buiten gaat. Het is mogelijk om te verbaliseren bij openbare
dronkenschap.
Mevrouw Pott: De mogelijkheden zijn uitgebreid besproken met de wijkagent. De politie zou de preventieve
drankcontroles moeten uitvoeren maar de bezetting van de politie is hiervoor niet toereikend. Dit geldt eveneens
voor het verbaliseren bij openbare dronkenschap of het bezit van alcohol op de openbare weg. De politie heeft
de afgelopen feesten extra inzet geleverd voor gemeente Ouderkerk.
De heer Maat: In de afgelopen maand heb ik bij herhaling openbare dronkenschap gezien. De politie gedoogde
de situatie, trad niet handhavend op aangezien de politie van mening was dat er weinig aan de hand was.
Mevrouw Pott: In de gesprekken wordt aangegeven dat in geval van overlast handhavend wordt opgetreden. In
Gouderak heeft de politie strak gehandhaafd tegen de jeugd bij winkelcentrum Kranenpoort. Op dat moment
ontstaat een verharding van de situatie waarmee de overlast niet wordt opgelost. Door de extra inzet van de
jongerenwerker, met een opvoedende in plaats van handhavende taak, wordt getracht de overlast terug te
dringen.
De heer Maat: Sinds anderhalf jaar worden in het Dorpshuis feesten voor de Gouderakse jeugd georganiseerd. Er
is daarbij geen sprake van overlast, openbare dronkenschap en de aanwezigheid van de politie is nooit
noodzakelijk geweest. Het is frustrerend dat wij in gemeente Ouderkerk regelmatig op negatieve wijze over de
jeugd spreken. Hoeveel gelegenheid krijgt de jeugd om een activiteit te organiseren? Gemeente Ouderkerk zou
de positieve zaken moeten waarderen want het is mogelijk jeugdactiviteiten zonder overlast plaats te laten
vinden. Wij staan onvoldoende tussen de Ouderkerkse jeugd. Als het gaat om het gebruik van alcohol in de
gemeente Ouderkerk dan dienen andere prioriteiten te worden gesteld dan enkel de jeugd.
De heer Van der Ham: Het is onze zorg voor gedrag dat de jeugd manifesteert en waarvoor wij ander gedrag in
de plaats willen zien. Ik kan mij iets beters voor de jeugd voorstellen dan dat zij bij tijd en wijle dronken worden
en overlast veroorzaken in de omgeving. Het gaat er om dat de SGP-fractie wil voorkomen dat tijdens
georganiseerde activiteiten sommigen zich het recht menen voor te behouden om in niet aanspreekbare
toestand allerlei overlast buiten de deur te veroorzaken. De SGP-fractie is van mening dat deze misstanden niet
zouden moeten voorkomen.
De heer Maat: Aangezien dit onderwerp is geagendeerd zonder onderliggende stukken, zijn de feitelijke
gegevens niet bekend.
De heer Peters: De overlast is veroorzaakt op een eerder tijdstip dan bij sluitingstijd. Er is geconstateerd dat
kinderen van dertien of veertien jaar in beschonken toestand over straat zwalkten, flesjes kapot gooiden op de
straat en overlast veroorzaakten. Wij zouden dit gedrag niet moeten tolereren. Als het Krimpenerwaard College
een discoavond organiseert dan drinkt men zich bij de dierenkooi in Ouderkerk in. Op weg van Ouderkerk naar
Krimpen zijn zij een gevaar voor zichzelf en de gemeenschap en zorgen zij voor overlast. Hiertegen moet
worden opgetreden.
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De heer Maat: Moet de te organiseren activiteit hiermee worden opgezadeld? De politie dient de wet te
handhaven.
De heer Peters: Het gaat om het feit dat de overlast die wordt veroorzaakt, moet worden aangepakt. Op welke
manier gaat de gemeente dat aanpakken? Wij moeten niet accepteren dat de jongeren overlast veroorzaken. Het
moet andersom zijn. Volgens een krant krijgen de buurtbewoners van een bepaalde gemeente een cursus
omgaan met hangjongeren aangeboden.
De heer Van der Ham: Ik kan mij vinden in de woorden van de VVD. Aan de ene kant staat de PvdA voor een
handhavingsbeleid terwijl aan de andere kant wordt gesteld dat wij hier spreken over maar een paar jongeren die
af en toe dronken op straat lopen.
De heer Maat: Het probleem wordt zeer serieus genomen. Ik spreek de jongeren aan. Wij hebben meermalen te
horen gekregen dat de politie niet op kan treden vanwege het gebrek aan capaciteit. Het kan niet de bedoeling
zijn, dat als de gelegenheid wordt gegeven om een activiteit te organiseren, om regels te stellen waarvan in de
praktijk blijkt dat die voor de organisator en politie niet zijn na te komen.
De heer Hoogerwaard: De discussie moet erover gaan dat wij geen genoegen nemen met een onderbezetting van
de politie.
De voorzitter: In de K5 worden de activiteiten op elkaar afgestemd waardoor voldoende politiecapaciteit
beschikbaar zou moeten zijn.
Wethouder mevrouw Boere: Wij spreken hier over jongeren van dertien of veertien jaar, politie en gemeente
terwijl hier een grote taak voor de ouders aanwezig is. Het is ouders bekend in welke toestand hun kinderen
thuiskomen. De ouders dienen hun verantwoordelijkheid te nemen. Hier is sprake van een groot landelijk
probleem. In de krant staan regelmatig artikelen over jongeren die met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis
zijn opgenomen.
De heer Maat: Vorige maand stond in het AD Rotterdams Dagblad het resultaat van een onderzoek over
drankgebruik in de Krimpenerwaard uitgevoerd door het Trimbus instituut. Jongeren drinken in de
Krimpenerwaard aanzienlijk minder dan het landelijk gemiddelde. Acht procent van de volwassenen maakt zich
schuldig aan overmatig drankgebruik in huiselijke kring. Drankmisbruik onder de jeugd wordt voor een groot
deel hierdoor veroorzaakt aangezien het goede voorbeeld ontbreekt, de jeugd niet wordt gecorrigeerd en de
drank beschikbaar is.
Wethouder mevrouw Boere: Op korte termijn wordt met de wijkagent en de eigenaar van de Plus gesproken over
onder meer de verkoop van drank en het signaal dat ouderen drank kopen voor jongeren onder de zestien.
De heer Brouwer: In plaats van enerzijds en anderzijds stel ik voor het een te doen en het ander niet na te laten.
Er dienen voor de jeugd activiteiten te worden georganiseerd. Op het moment dat er sprake is van uitwassen,
dan dienen deze hard te worden aangepakt. De overlastgevenden dienen te worden verbaliseert waarbij de
ouders moeten worden betrokken. Er moet een eind aan komen dat agenten weigeren op te treden terwijl er
voldoende agenten aanwezig waren. Kortom, enerzijds veel doen voor de jeugd en anderzijds excessen hard
aanpakken.
De heer Verkerk: Het betreft hier een combinatie van repressie en regressie. Wij moeten dit probleem niet
bagatelliseren maar ook niet groter maken dan het is.
Mevrouw Voorbach: De jongerenwerker zou in het gemeentenieuws aan kunnen geven dat deze problemen in
gemeente Ouderkerk spelen en dat de ouders hierin een duidelijke taak hebben. In een laatst gehouden
onderzoek werd vooral ontkend dat het probleem aanwezig is.
De heer Brouwer: Het is belangrijk dat inwoners overlast en vandalisme melden.
Mevrouw Pott: De meldingsbereidheid in de gemeente is laag. De politie stemt haar beleid af op de meldingen.
Een aantal maanden geleden heeft een uitgebreid artikel op de gemeentepagina gestaan over het doen van
meldingen waarna het aantal meldingen in Gouderak iets is toegenomen.
De voorzitter: Inwoners doen geen melding vanwege het gevoel dat geen actie volgt naar aanleiding van de
melding of de angst op represailles.
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12.
Rondvraag
Mevrouw Voorbach: Inzake het rapport Leemhuis pleit ik voor het zorgvuldig omgaan met de mensen van de
brandweer gezien de K5-samenvoeging die onlangs heeft plaatsgevonden en de voorliggende plannen. Tevens
dienen er geen onomkeerbare stappen te worden genomen in de regionalisering richting Midden-Holland.
Wethouder mevrouw Boere: Deze opmerking neem ik ter harte.
13.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Bijlage:
•
Actiepunten
Actiepunten en toezeggingen commissie ABZ, bijgewerkt na commissievergadering dd. 18 mei 2009
Datum

02-03-09

02-03-09

18-05-09

Onderwerp

Actie en/of Voortgang

Actie door Termijn

1 Bespreking bestuurlijke
boetes

Agenderen op het moment dat de stukken zijn Griffier
ontvangen

4 (actiepunt uit
raadsvergadering 13-11-08)
EGEM in combinatie met
elektronische dienstverlening
5 (actiepunt uit
raadsvergadering 13-11-08)
Loket in Gouderak

Agenderen

College

Invulling loket Gouderak volgens begroting

College

1 Overlast en ordehandhaving
bij (jeugd)evenementen

Wijkagent en Jongerenwerker en
commissieleden W&O uitnodigen

Griffier

z.s.m.

z.s.m.
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