
  
  

 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK  
1 DECEMBER 2015 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  mw. C. van Vliet 

Griffier dhr. J. van Straalen 
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Burgerleden mw. M. van der Schoor en dhr J. Visser 
Van de zijde van het college de wethouders mw. T. Keuzenkamp en dhr. M. Japenga 
Ondersteuning 
bij agendapunt 4  
bij agendapunt 5  
bij agendapunt 6 

 
dhr. R. Toes (Concerncontrol) 
dhr. R. Sluiskes (Bedrijfscontactfunctionaris) 
dhr. K. Djodikromo (Financiën) 

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
Agendapunt 5. Gespreksnotitie RIB Uitvoeringsregelingen in openbare ruimte achtergebleven 
fietsen, is geagendeerd als agendapunt 2. 
 
De agenda is gewijzigd vastgesteld. 
 
 

2. Gespreksnotitie RIB Uitvoeringsregelingen in openbare ruimte achtergebleven fietsen 
op verzoek van het raadslid F. Romeijn 

 
De gespreksnotitie is besproken en hiermee naar tevredenheid behandeld. 
 
 

3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

 
Er zijn geen aanmeldingen. 

 
 

4. Benoeming accountant/vaststellen controleprotocol voor de jaarrekeningcontrole 2016 
t/m 2019 

 
Er zijn geen vragen en zonder discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
 
 

5. Verordening BIZ Dillenburgplein e.o.  

 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
 
 

6. Vaststelling belastingtarieven en –verordeningen Ridderkerk 2016 

 
Wethouder Keuzenkamp zegt toe te zullen nagaan of kwijtschelding aan kleine ondernemers een 
onderwerp is dat wordt meegenomen bij het opstellen van het armoedebeleid. 
 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
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7. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 

 
Wethouder Keuzenkamp heeft een mededeling gedaan over TSN Thuiszorg. 
 
 

8. Mededelingen college 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 
 

9. Rondvraag leden 

 
Er zijn geen vragen. 
 
 

10. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

 
De raadsinformatiebrief, d.d. 13 november 2015, inzake Bijtincidenten wordt geagendeerd voor de 
commissievergadering van 7 januari 2016. Een gespreksnotitie is niet nodig. Voortaan zal dit 
onderwerp direct worden geagendeerd. 
 
De raadsinformatiebrief, d.d. 15 oktober 2015, inzake Inzet op economie wordt geagendeerd. De 
fractie van Echt voor Ridderkerk zal de gespreksnotitie schrijven. Uiterlijk gespreksnotitie inleveren 
maandag 21 december vóór 9.00 uur voor de commissie van 7 januari en maandag 18 januari vóór 
9.00 uur voor de commissie van 4 februari a.s. bij de griffie. 
 
 

11. Ter kennisneming: overige stukken 

 
De Bestuursrapportage Sociaal Domein 2015 eerste halfjaar wordt geagendeerd voor een 
volgende vergadering. De fracties van Echt voor Ridderkerk en de PvdA schrijven de 
gespreksnotitie. Uiterlijk gespreksnotitie inleveren maandag 21 december vóór 9.00 uur voor de 
commissie van 7 januari en maandag 18 januari vóór 9.00 uur voor de commissie van 4 februari 
a.s. bij de griffie. 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.12 uur 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 januari 2016, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
mr. J.G. van Straalen    mw. C. van Vliet 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 1 december 2015 

 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 19-6-14 
11-6-15 
27-8-15 
1-10-15 
12-11-15 

Drank- en 
horeca-
verordening 2014 
 

Beleid wordt na één jaar geëvalueerd. Attema Eerste 
kwartaal 2016 
 

2. 13-11-14 Wmo beleidsplan 
en verordeningen 
 

Het vrijwilligersbeleid wordt onderdeel 
van het Integraal Jeugdkader 
 

Keuzen- 
kamp 

December 

3. 5-2-15 Beleidsregels 
Wmo 
 

Het beleid t.a.v. mantelzorg wordt 
onderdeel van het integraal Jeugdkader 
 

Keuzen- 
kamp 

December 

4. 16-4-15 Veiligheid 
vaarwegen 
 

Bezien wordt welke kanalen gebruikt 
kunnen worden om kennis te geven aan 
de door Rijkswaterstaat/de gemeente te 
nemen maatregelen. 
 

Smit November  
 

6. 27-8-15 Ontwerpbegro- 
ting Jeugdzorg 

Als de resultaten van het onderzoek van 
de GR naar mogelijke wachtlijsten is 
ontvangen, wordt de raad op de hoogte 
gesteld. 
 

Keuzen 
kamp 

Eind 2015 

7. 12-11-15 Zienswijze 
werkplan 2016 
MRDH 
 

Aan de zienswijze wordt het tekstvoorstel 
van de VVD toegevoegd 

Griffier Is gebeurd 
13-11-15 

8. 1-12-15 Belasting- 
verordeningen 
 

Nagaan of kwijtschelding voor kleine 
ondernemers als onderwerp wordt 
meegenomen bij armoedebeleid 

Keuzen 
kamp 

Ja, mail 3 
december 

 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 

1. Blijvende 
afspraak 
 

Bijtincidenten De raad ontvangt jaarlijks een 
raadsinformatiebrief met een overzicht 
van de bijtincidenten van het voorgaande 
jaar. Na ontvangst direct voor commissie 
agenderen. 
 

Attema Juni 2016 

2. 26-6-14 Tussenrappor- 
tages BAR 

Worden voortaan standaard 
geagendeerd voor de commissie Samen 
leven 
 

Griffier 2 x per jaar, 
juni en nov 

3. 1-10-15 Jaarverslag en 
trendberichten 
SenW 
 

Stuurt het college na ontvangst door aan 
de raad 

Keuzen 
Kamp 

 

4. 12-11-15 De Loods/SenW Evaluatie activiteiten SenW staan altijd in 
haar jaarverslag. Als dat is ontvangen, 
zou dat in bijzijn directeur in commissie 
kunnen worden behandeld. 
 

Keuzen 
Kamp en 
griffier 

Cie maart 
2016 

5.  12-11-15 RIB 2015-10-06 
Schuldhulpverle- 
ning Ridderkerk 

Agenderen een volgende keer. 
Gespreksnotitie wordt geleverd door 
SGP en PvdA 
 

SGP, LR, 
CU en 
PvdA 

Cie jan 2016 

6. 12-11-15 RIB 2015-09-18 
Stand van zaken 
huishoudelijke hulp 
 

Agenderen een volgende keer. 
Gespreksnotitie wordt geleverd door 
PvdA 

PvdA  
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