
 
  

 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK  
15 JUNI 2017 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  mw. C. van Vliet 

Griffier dhr. J. van Straalen 
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd tot agendapunt 2, daarna is Partij 

18PLUS niet meer vertegenwoordigd 
Burgerleden mw. M. van der Schoor en de heren L. Westbroek en J. Visser 
Van de zijde van het college de wethouders mw. T. Keuzenkamp en dhr. H. Dokter 
Ondersteuning 
bij agendapunt 4 
bij agendapunt 5,6, 
bij agendapunt 7,8 

 
de heer P. de Regt en advocate mw. L. Boskurt van kantoor AKD 
mw. A. van der Plaat en dhr. A. Lay 
dhr. A. Lay 

 
het audioverslag van deze vergadering is terug te luisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
Na de opening legt het nieuwe burgerlid, dhr. W. Boer, de verklaring en belofte af in handen van de 
raadsvoorzitter. 
 
De heer Van Os stelt voor agendapunt 4, de raadsinformatiebrief over de Tussenrapportage 
Stichting Sport en Welzijn, te verschuiven naar een andere vergadering, waarin ook wordt 
behandeld de deze week verzonden raadsinformatiebrief over de problematiek rond de 
aanbesteding en de stichting. 
De heer Van der Spoel stelt voor dat het agendapunt wel wordt behandeld, maar, gelet de recente 
ontwikkelingen, geen mening van de commissieleden kan worden verwacht.  
 
Nadat de commissie heeft besloten agendapunt 4 wel te behandelen, deelt dhr. Van Os mee dat 
dat voor zijn fractie reden is de vergadering te verlaten. De heren Van Os en Westbroek  verlaten 
de vergadering. 
 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

 
Er zijn geen aanmeldingen. 

 
 

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 11 mei 2017 

 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de toezeggingen: 

1. Ontwerpbegroting Jeugdzorg. Info wachtlijsten. De wethouder geeft aan dat de 
wachtlijsteninventarisatie genoteerd staat voor de eerstvolgende vergadering van het 
algemeen bestuur. Zij verwacht dat de informatie daarna verstrekt wordt. 

2. Minimabeleid. Dit betreft agendapunt 5, de bespreeknotitie. Is daarmee afgedaan. 
3. Cultuureducatie. Aangezien wethouder Japenga niet aanwezig is, verwacht de voorzitter 

dat hij op de streefdatum nog zal reageren (zie overzicht toezeggingen). 
4. Schulddienstverlening.  Uitvoering klanttevredenheidsonderzoek. De streefdatum wordt 

gewijzigd in 3
e
 kwartaal 2017. 

6. Nieuwe locatie KCR. De raad heeft voorstel bestemmingsplan Sportpark Reijerpark 
ontvangen. Is afgedaan. 

7. Verordening meedoen. Armoedemonitor is nu geagendeerd. Is afgedaan. 



 

 2 

9. Breed moratorium. Vraag is beantwoord bij mail van 15 mei. Is afgedaan. 
10. Schulddienstverlening/armoedebeleid. Stukken zijn voor vanavond geagendeerd. Is 

afgedaan. 
11. MRDH Agenda Detailhandel. De agenda is ter kennis gebracht. Is afgedaan. 
12. MRDH. Vragen mw. Van Nes zijn beantwoord. Afgedaan.  
13. VRR. Vragen dhr. V.d. Spoel zijn beantwoord. Afgedaan. 
14. BAR. Vragen mw. Berkhout en Ripmeester zijn beantwoord. Afgedaan. 
15. Financiële verordening. Vragen dhr. V.d. Spoel zijn beantwoord. Afgedaan. 
16. MRDH evaluatie. Het Presidium heeft dit besproken. Is afgedaan. 
17. RIB Evaluatie SenW. Is geagendeerd voor vanavond, is afgedaan.  

 
Ten aanzien van de aandachtspunten: 

4. BOA-Jaarplan. Mw. Van Nes – de Man zal hierover schriftelijke vragen stellen en trekt het 
verzoek tot agendering in. Is vervallen. 

 
 

4. Raadsinformatiebrief, d.d. 24 maart 2017, Tussenrapportage Stichting Sport en Welzijn 
aangestuurd?! 

 
Wethouder Keuzenkamp zegt toe: 

a. na ontvangst zal de raad ter kennisname de kwartaalrapportages en jaarrekening van 
Sport en Welzijn ontvangen; 

b. de raad wordt verslag gedaan van de resultaten van de besprekingen met Sport en Welzijn 
over de problematiek rond de aanbestedingen; 

c. het college zal in september met de raad in overleg gaan over de te maken keus rond de 
aanbestedingsproblematiek. De aanbesteding voor de dienstverlening vanaf 1 januari 2018 
zal vóór die tijd niet worden gepubliceerd op TenderNed. 

 
Na vragen en beantwoording en discussie is besloten dat de raadsinformatiebrief hiermee 
voldoende is behandeld. 
 

5. Bespreeknotitie afspraken partners rond uitvoering armoedebeleid 

 
Uitkeringsgerechtigden ontvangen informatie over de mogelijkheden die er zijn in het kader van het 
armoedebeleid. Wethouder Dokter laat nagaan of daarmee oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van 
persoonsgegevens uit bestanden. 
 
De RET levert het gratis openbaar vervoer voor ouderen met een laag inkomen. In 2018 worden de 
resultaten gegeven.  Wethouder Dokter zegt toe dat dit zal zijn in het 1

e
 kwartaal 2018. 

 
Na vragen en beantwoording en discussie is besloten dat de bespreeknotitie hiermee voldoende is 
behandeld. 
 

6. Raadsinformatiebrief, d.d. 30 mei 2017, Evaluatie minimabeleid 2016 (incl. 
Armoedemonitor) 

 
Wethouder Dokter gaat na hoe de vergrijzing in Ridderkerk zich verhoudt tot de landelijke 
ontwikkeling. Hij denkt na over de financiële positie van chronisch zieken en het resultaat wordt 
meegedeeld. 
 
Na vragen en beantwoording en discussie is besloten dat de raadsinformatiebrief hiermee 
voldoende is behandeld. 
 

7. Evaluatie schulddienstverleningsbeleid 2016 

 
Wethouder Dokter zegt toe dat SchuldHulpMaatje een schriftelijke reactie krijgt op de onder kopjes 
‘Leren’ gemaakte opmerkingen in zijn notitie van 10 juni jl., met een afschrift aan de raad. 
 
De raad wordt geïnformeerd hoeveel van het beleidsbudget wordt uitgegeven aan het onderdeel 
preventie en hoeveel aan het curatieve beleidsonderdeel. 
 
De tabel op pagina 6 zal wordt aangevuld met exacte aantallen personen in de diverse vormen van 
budgetbeheer en worden toegestuurd aan de raad. 
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Na vragen en beantwoording en discussie is besloten dat de evaluatie hiermee voldoende is 
behandeld. 
 

8. Raadsinformatiebrief, d.d. 24 mei 2017, Evaluatie Ridderkerkpas 2016 

 
Na vragen en beantwoording en discussie is besloten dat de raadsinformatiebrief hiermee 
voldoende is behandeld. De raadstoezegging dat de resultaten van een enquete onder de 
gebrukers bij de evaluatie wordt betrokken is afgedaan (ID 1139). Evenals de raadstoezegging dat 
de informatie op de site wordt verduidelijkt (ID 1140). 
 

9. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 

10. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 

11. Mededelingen college 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 

12. Rondvraag leden 

 
Er zijn geen vragen. 
 

13. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

 
Op verzoek van mw. Van Nes – de Man wordt de raadsinformatiebrief inzake aandeelhouderschap 
Eneco geagendeerd voor een volgende vergadering. Zij zal hiervoor een gespreksnotitie schrijven. 
 

14. Ter kennisneming: overige stukken 

 
De stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 00.10 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 augustus 2017, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen    mw. C. van Vliet 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 15 juni 2017 

 

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 

Na de 
komende AB- 
vergadering 

2. 19-05-16 Cultuureducatie De door de raad te maken keus zal na 
één jaar worden geëvalueerd. 
 

Japenga RIB in juli 
 

3. 15-06-16 Schulddienstver-
lening 

Bekeken wordt of het 
klanttevredenheidsonderzoek kan 

Dokter 3
e
 kwartaal 

2017 
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

worden uitgevoerd door een 
onafhankelijke partij en wat daarvan de 
kosten zijn. Van de resultaten wordt de 
commissie op de hoogte gesteld met een 
raadsinformatiebrief. 

4. 15-06-16 Schulddienstver- 
lening 

Onderzocht wordt op welke wijze de 
uitvoering na 1 maart 2017 kan 
plaatsvinden (uitbesteden of zelf ter hand 
nemen). Eind 2017 ontvangt de raad 
daartoe een voorstel. 

Dokter Eind 2017 

5. 9-2-17 Concept 
uitvoeringspro- 
gramma Jeugd 
 

Nagegaan wordt of de politie stopt met 
verkeersonderwijs, zo ja, wie dat in het 
vervolg gaat doen en wat dit betekent 
voor toegekende budgetten. 

Keuzen- 
kamp 

Bij de 
Kadernota in 
juli 2017 

6. 15-6-17 Sport en Welzijn In september is er met raad overleg over 
problematiek aanbestedingen. Vóór die 
tijd geen publicatie op TenderNed. Raad 
ontvangt verslag besprekingen met 
SenW. 

Keuzen 
kamp 

September 

7. 15-6-17 Bespreeknotitie 
afspraken 
partners 
armoedebeleid 
 

Beantwoord wordt de vraag of oneigenlijk 
gebruik persoonsgegevens uit bestanden 
wordt gemaakt 

Dokter  

8 15-6-17 Gratis OV 
ouderen met laag 
inkomen 
 

Resultaten worden in 1
e
 kwartaal 2018 

meegedeeld. 
Dokter 1

e
 Kwartaal 

2018 

9. 15-6-17 Evaluatie 
minimabeleid 
 

Beantwoord wordt de vraag hoe de 
vergrijzing in Ridderkerk zich verhoudt tot 
de landelijke ontwikkeling. 

Dokter  

10. 15-6-17 Evaluatie 
minimabeleid 
 

Nagedacht wordt over de financiële 
positie van chronisch zieken en het 
resultaat wordt meegedeeld. 

Dokter  

11. 15-6-17 Evaluatie 
schulddienst- 
verlening 

SHM krijgt een schriftelijke reactie op zijn 
opmerkingen onder kopjes ‘Leren’ in zijn 
notitie, met afschrift aan de raad 

Dokter  

12. 15-6-17 Evaluatie 
schulddienst- 
verlening 

Beantwoord wordt de vraag hoeveel van 
het beleidsbudget wordt uitgegeven aan 
het onderdeel preventie en hoeveel aan 
het curatieve beleidsonderdeel 

Dokter  

13. 15-6-17 Evaluatie 
schulddienst- 
verlening 

Tabel pag. 6 wordt aangevuld met de 
exacte aantallen personen en wordt 
toegestuurd aan de raad 

Dokter  

 
 

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- Worden voortaan standaard Griffier 2 x per jaar, 
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tages BAR geagendeerd voor de commissie Samen 
leven 
 

juni en nov 

3. 1-10-15 Jaarverslag en 
trendberichten 
SenW 
 

Stuurt het college na ontvangst door aan 
de raad 

Keuzen 
Kamp 

Doorlopend 

4. 15-6-17 Rapportages 
SenW 

Na ontvangst krijgt de raad de kwartaal- 
rapportages en rekening van SenW 
 

Keuzen 
kamp 

Na ontvangst 

5. 15-6-17 RIB Eneco Agendering volgende vergadering, nadat 
EvR gespreksnotitie heeft geschreven. 

EvR  

 
 
 


