
 
  

 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK  
28 SEPTEMBER 2017 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  mw. C. van Vliet 

Griffier dhr. J. van Straalen 
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd (D66/GroenLinks vanaf 21.20 uur) 
Burgerleden mw. M. v.d. Schoor en de heren L. Westbroek en J. Stip 
Van de zijde van het college Burgemeester mw. A. Attema en de wethouders mw. T. Keuzenkamp 

en de heren H. Dokter en M. Japenga.  
Ondersteuning 
bij agendapunt 4  
 
bij agendapunt 5 
bij agendapunt 6 
bij agendapunt 7 

 
mw. A. van Daalen en mw. E. van den Bergh, Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond 
mw. A. Meijer en mw. C. Verkerk, afdeling Advies Maatschappij 
dhr. K. Kolf en J. van der Waal, afdeling Financiën 
dhr. F. van Montfoort,  

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

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 besluitenlijst commissie Samen leven van 31 augustus 2017 

 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. Aangezien vragen daarover al zijn beantwoord bij het 
laatste Vragenuur, heeft de VVD geen behoefte aan bespreking van de Raadsinformatiebrief Stand 
van zaken cultuureducatie en voortgang. 
 
Ten aanzien van de toezeggingen: 
 

1. Schulddienstverlening. Uitvoering klanttevredenheidsonderzoek. Planning blijft 3
e
 kwartaal. 

2. Uitvoeringsprogramma Jeugd. Verkeersonderwijs. In de begroting blz. 33 is opgenomen 
dat met subsidie van de MRDH aan scholen lespakketten verkeerseducatie worden 
aangeboden. Naar de mening van de commissie is de toezegging hiermee afgedaan. 

7.   Relatie SenW. Aanvullende overzicht is per mail verstrekt. Afgedaan. 
8.   Ridderkerkpas. Raadsvoorstel is teruggenomen. Afgedaan. 

 
Ten aanzien van de actiepunten: 

1. Bijtincidenten. Toegevoegd wordt de informatie uit 2017. Deze verschijnt zo spoedig 
mogelijk in 2018.  

 

4. Concept Beleidsplan 2018-2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

 
Door mevrouw A. van Daalen, directeur Risico- en Crisisbeheersing van de VRR is een presentatie 
gegeven (gevoegd bij de vergaderstukken). Na vragen en beantwoording is besloten de raad te 
adviseren het voorstel  ter debat te behandelen. 
 

5. Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Ridderkerk 2018 

 
Door mevrouw A. Meijer is een korte presentatie gegeven (gevoegd bij de vergaderstukken). Na 
vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel  ter debat te behandelen. 
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6. Wensen en bedenkingen op voorgenomen collegebesluit (principebesluit) tot behouden 
van aandelen Eneco Groep N.V. 

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel ter debat te behandelen. 
 

7. Afvalinzameling bij Ideële instellingen 

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel ter debat te behandelen.  
 
Gevraagd is om een overzicht van de ideële instellingen en ideële evenementen waarbij over 2017 
geen kosten in rekening zijn gebracht voor het inzamelen van afval. De raad zal dit ontvangen. 
 
Wethouder Japenga zegt toe dat wat door het college onder ideële instellingen en ideële 
evenementen wordt verstaan, met enkele zinnen nader zal worden aangeduid. 
 

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 

 
Op verzoek van de PvdA wordt voor een volgende keer geagendeerd de raadsinformatiebrieven 
Aanpak jeugdoverlast en Voortgang inkoop 2018 specialistische jeugdhulp door GRJR. De PvdA 
fractie schijft hiervoor twee gespreksnotities. 
 
Op verzoek van Echt voor Ridderkerk wordt voor een volgende keer geagendeerd de 
raadsinformatiebrief Verhuizing wijkteams naar Koningsplein. Echt voor Ridderkerk schrijft hiervoor 
een gespreksnotitie. 
 

13. Ter kennisneming: overige stukken 

 
De stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.10 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2017, 
 
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 28 september 2017 

 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 15-06-16 Schulddienstver-
lening 

Bekeken wordt of het 
klanttevredenheidsonderzoek kan 
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. 

Dokter 3
e
 kwartaal 

2017 

2. 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 

3 15-6-17 Gratis OV 
ouderen met laag 
inkomen 
 

Resultaten worden in 1
e
 kwartaal 2018 

meegedeeld. 
Dokter 1

e
 Kwartaal 

2018 

4. 15-6-17 Evaluatie 
minimabeleid 
 

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

Dokter 4
e
 kwartaal 

2018 

5. 31-8-17 Rkc rapport 
Subsidieverwer- 
ving 

De wethouder hoopt de raad per RIB een 
tussenrapportage te geven van wat 
inmiddels in gang is gezet binnen de 
organisatie. 

Dokter Okt/nov 2017 

 
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. 
31-8 Inclusief jaar 2017 
 

Attema Z.s.m. in 2018 

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 

Doorlopend 

4. 15-6-17 Rapportages 
SenW 

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

Keuzen 
kamp 

Na ontvangst 

5. 28-9-17 RIB Aanpak 
jeugdoverlast 

Na ontvangst gespreksnotitie agenderen 
voor commissievergadering 

PvdA 
griffier 

Uiterlijk ma 23 
okt of 13 nov 

6. 28-9-17 RIB Voortgang 
inkoop 
specialistische 
jeugdhulp 

Na ontvangst gespreksnotitie agenderen 
voor commissievergadering 

PvdA 
griffier 

Uiterlijk ma 23 
okt of 13 nov 

7. 28-9-17 RIB Verhuizing 
wijkteams naar 
Koningsplein 

Na ontvangst gespreksnotitie agenderen 
voor commissievergadering 

EvR 
griffier 

Uiterlijk ma 23 
okt of 13 nov 

 


