
  
  

 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK  
7 APRIL 2016 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  mw. C. van Vliet 

Griffier dhr. J. van Straalen 
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Burgerleden mw. M.v.d. Schoor en de heren J. Visser, W. v.d. Berg, J. Stip, E. van 

Wolde en L. Westbroek 
Van de zijde van het college De wethouders mw. T. Keuzenkamp en de heren M. Japenga en 

H. Dokter  
Ondersteuning 
bij agendapunt 4, 6 en 7 
 

4. dhr. A. Lay  
6. dhr. D. te Winkel 
7. mw. Z. Kortleve 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

 
Er zijn geen aanmeldingen. 

 
 

3. Vaststellen van het verslag van de vergadering 3 maart 2016 

 
Het onder agendapunt 8 genoemde commissielid de heer Van Nes, is de heer A. van Nes. 
Het verslag is voor het overige ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de Toezeggingen: 
1. Drank- en horecaverordening 2014. Raadsinformatiebrief Evaluatie toepassing Drank- en 
Horecaverordening over het jaar 2015, d.d. 11 maart 2016, staat bij agendapunt 12. Is afgedaan. 
2. Ontwerpbegroting Jeugdzorg, wachtlijsten. Wethouder heeft nog geen nadere informatie 
ontvangen. 
4. Jeugdkader, ‘Veilig thuis’. Raadsinformatiebrief is gemaild op 30 maart jl. Is afgedaan. 
5. Jeugdkader, input Minimaplatform. Is per mail verstrekt. Is afgedaan. 
 
Ten aanzien van de actie- en aandachtspunten: 
6. Raadsinformatiebrief rekenkamerrapport Barendrecht. Als de fractie van Echt voor Ridderkerk 
haar gespreksnotitie uiterlijk maandag 2 mei 9.00 uur a.s. kan aanleveren bij de griffie, kan het nog 
geagendeerd worden voor de commissie van 19 mei a.s. 

 
 

4. Minimabeleid Ridderkerk (1040988) 

 
Wethouder Dokter zegt toe, nadat het college met partners afspraken heeft gemaakt, in 
commissieverband van gedachten te willen wisselen over de doelstellingen en resultaten van de 
afspraken. Dit zou kunnen in een vorm als de periodieke commissiebijeenkomsten over de drie 
Decentralisaties. 
 
Wethouder Dokter bevestigt dat de raad niet hoeft te beslissen om de conceptnota ‘Beleidsplan 
Schulddienstverlening’ ter advies voor te leggen aan het Maatschappelijk Burgerplatform. Dat is de 
gebruikelijke werkwijze. De commissie adviseert de raad geen beslissing te nemen over  
beslispunt 6 in het raadsbesluit. 
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In overleg met de betrokkenen zal wethouder Dokter een lijstje verstrekken met de namen van de 
12 kledingbanken in Ridderkerk. 
 
De wethouder zegt toe dat er vóór de raadsvergadering van 21 april a.s. een schriftelijke reactie 
komt op de gestelde fiscale vragen van de heer A. van Eijsden. 
 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 
 

5. Convenanten wijkoverleggen (1048438) 

 
De fractie van Echt voor Ridderkerk deelt mee een amendement te zullen indienen ten aanzien van 
het lidmaatschap van raadsleden. 
Zonder verdere vragen is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te behandelen. 
 
 

6. Overleg Cultuureducatie 

 
Na een presentatie is vrijelijk kort van gedachten gewisseld over enkele scenario’s.  
De presentatie zal ter beschikking worden gesteld en door de griffie bij de vergaderstukken worden 
geplaatst. 
 
 

7. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2016-2019 (1042523) 

 
Wethouder Keuzenkamp zegt toe dat in het actieplan ook aandacht zal worden besteed aan de 65-
plussers. Het preventiebeleid zal verder worden uitgewerkt in het actieplan, Het actieplan wordt 
aangevuld met het middelengebruik en wil de wethouder vóór de zomer ‘op tafel’ hebben.  
 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 
 

8. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 
 

9. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 
 

10. Mededelingen college 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 
 

11. Rondvraag leden 

 
Er zijn geen vragen. 
 
 

12. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

 
Deze zijn ter kennisneming aangenomen. 
 
 

13. Ter kennisneming: overige stukken 

 
Deze zijn ter kennisneming aangenomen.  
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De voorzitter sluit de vergadering rond 24.00 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 mei 2016, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen    mw. C. van Vliet 

 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 4 april 2016 

 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 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. Wethouder heeft GR 
meegedeeld dat raad op de hoogte wil 
worden gesteld. 
 

Keuzen 
kamp 

 

2. 07-01-16 ToBe Vóór de zomervakantie kan de raad een 
voorstel verwachten over de keus voor 
de definitieve invulling van de 
cultuureducatie 
 

Japenga Vóór de 
zomervakan-
tie 

3. 07-04-16 Minimabeleid Nadat het college met partners afspraken 
heeft gemaakt, zal in commissieverband 
van gedachten worden gewisseld over de 
doelstellingen en resultaten van de 
afspraken. Dit zou kunnen in een vorm 
als de periodieke 
commissiebijeenkomsten over de 3 
Decentralisaties. 
 

Dokter  

4. 07-04-16 Minimabeleid In overleg met de betrokkenen zal een 
lijstje worden verstrekt met de namen 
van de 12 kledingbanken in Ridderkerk. 
 

Dokter Verzonden 
mail 15 april 

5. 07-04-16 Minimabeleid Schriftelijke beantwoording fiscale vragen 
de heer A. van Eijsden 

Dokter Vóór raad 21 
april 2016 
 

6. 07-04-16 Preventieplan  
Alcohol 

In het actieplan uitwerking 
preventiebeleid, ook aandacht voor 65-
plussers en middelengebruik. 

 Vóór de 
zomer ‘op 
tafel’ 
 

 
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 2017 

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 
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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 

Mei 2016 

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

Agenderen een volgende keer. 
Gespreksnotitie ontvangen van SGP en 
PvdA 
 

SGP, LR, 
CU en 
PvdA 

Wordt 
geagendeerd 
als ook 
Schuldhulpver
leningsbeleid 
is 
geagendeerd 
 

6.  04-02-16 RIB 2016-01-08 
Reactie op 
rekenkamerrapport 
Barendrecht 
inzake 
onrechtmatigheid 
 

Agenderen een volgende keer in 
combinatie met het rapport van de 
rekenkamer Barendrecht ‘Samen en nog 
steeds apart’.  
Gespreksnotitie wordt geleverd door 
EvR.  

EvR Cie mei 2016 

 
 
 


