
 
  

 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN LEVEN EN SAMEN WONEN RIDDERKERK  
30 NOVEMBER 2017 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  mw. C. van Vliet 

Griffier dhr. J. van Straalen 
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Burgerleden dhr. J. Visser, V. Bilik,  M. Huizer, E. van Wolde, J. Stip,  

L. Westbroek 
 

Van de zijde van het college de wethouders mw. T. Keuzenkamp en dhr. M. Japenga 
Ondersteuning 
bij agendapunt 3 
bij agendapunt 4 
bij agendapunt 5 
bij agendapunt 6 
bij agendapunt 7 
bij agendapunt 8 
bij agendapunt 9 

 
mw. J. Bos en dhr. L. van der Poel 
mw. J. Bos 
mw. J. Groeneweg 
dhr. D. Rietveld 
mw. B. Egas 
mw. F. Hesper 
dhr. K. Djodikromo 
 

 
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 

 
Ten aanzien van agendapunt 3. Uitkomst inpassingsstudie Gemini op Sportpark Ridderkerk is 
ingesproken door de heer J. van Knijff, voorzitter College van bestuur OZHW (bijgevoegd). 

 

3. Uitkomst inpassingsstudie Gemini op Sportpark Ridderkerk  

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 
In de Ontwerp Wijziging 2018 Visie Ruimte en Mobiliteit, van de provincie Zuid-Holland, is nog 
steeds het tramtracé opgenomen. Het college zal de raad hierover nog informeren met een 
raadsinformatiebrief. 
 
Wethouder Keuzenkamp zal een financieel overzicht verstrekken van de situatie dat het Gemini 
college gebouwd zal worden op de locatie Sportlaan tegenover het Maxima-college. 
 

4. Nieuwbouw Sporthal op PC Hooftstraat 2 

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 
Wethouder Keuzenkamp zegt toe dat, met het oog op mogelijk schade naar aanleiding van de 
bouwactiviteiten, voor de Molensteeg een nulmeting zal worden uitgevoerd. 
 
In de Gebiedsvisie PC Hoofstraat e.o. is opgenomen dat het aantal parkeerplaatsen verminderd zal 
worden. Bij de nieuwe sporthal worden 46 parkeerplaatsen voorzien. De wethouder zal nog laten 
weten of dat gelet op de gebiedsvisie voldoende is. 
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5. BIZ winkelhart Ridderkerk 

 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
 
Wethouder Keuzenkamp laat nog weten of de overgelegde lijst met objecten compleet is. Tevens 
laat zij nog weten of de BIZ-bijdrage een gemeentelijke belasting is, die gebaseerd is op de 
Gemeentewet. 
 

6. BIZ bedrijventerrein Cornelisland 2018-2022 

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

7. Regionaal Beleidsplan 2018 - 2020 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 

 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
 
In zijn reactie op het advies van Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk is het college niet 
ingegaan op het pleidooi voor een integrale klachtenregeling voor het sociale domein. Wethouder 
Keuzenkamp zal hierop nog een reactie geven aan de raad. 
 

8. Raadsvoorstel tot zienswijze oprichting stichting Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond 

 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
 
De commissie Samen leven en Samen wonen adviseert in de zienswijze als laatste zin op te 
nemen: ‘Tenslotte spreken wij onze zorg uit over de niet sluitende begroting.’ 
 

9. Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2018 

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 
Voor niet-woningen wordt belasting geheven bij zowel de eigenaar als de gebruiker. Welke 
inkomsten de gemeente mist over 2018, nu niet wordt gekozen voor een gebundeld tarief voor 
alleen de eigenaren van niet-woningen, wordt nagegaan. 
 

10. Voortgang afdoening moties 

 
Besloten is dat de volgende moties zijn afgedaan: 

1. ID 618, motie 2015-43 Energieneutraal bouwen locatie Rembrandtweg  
2. ID 692, motie 2015-52 Vluchtelingenopvang  
3. ID 1249, motie 2017-123 Jeugdzorg/Wijkteams 
4. ID 1250, motie 2017-126 Afronding Koningsplein 

 
Motie 2014 – 1 Sociale kaart, ID 286, is voor de indieners niet afgedaan. Gevraagd is om een 
gebruiksvriendelijke klik op de homepage. Daar is geen sprake van . Daarnaast heeft het wel erg 
lang geduurd. De raad zal in een volgende vergadering een beslissing nemen of de motie is 
afgedaan. 
 

11. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 

12. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 

 
Er zijn geen mededelingen. 
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13. Mededelingen college 

 
In motie 2017-150 inzake continuering buslijn 601 is het college verzocht een onderzoek in te 
stellen en de raad vóór zijn vergadering van 14 december 2017 op de hoogte te stellen van de 
resultaten. Deze termijn is voor het college niet haalbaar. Het college hoopt in januari hierop terug 
te komen. 
 

14. Rondvraag leden 

 
Gelet op een artikel in Het Zuiden over het verschil van mening met een ambtenaar van de BAR-
organisatie stelt de heer Van Os de commissie voor de advocaat van de ambtenaar uit te nodigen 
voor een commissievergadering. Het voorstel wordt gesteund door de fracties van Partij 18PLUS, 
Echt voor Ridderkerk en de PvdA. Daarmee is besloten dat de advocaat niet wordt uitgenodigd. 
 

15. Ter afdoening: raadstoezegging 

 
Raadstoezegging nr. 1258 Jaarstukken, over de bezorging van paspoorten aan huis is afgedaan. 
 

16. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

 
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.00 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 januari 2018, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen    mw. C. van Vliet 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 30 november 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 1
e
 kwartaal 

2018 

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 2
e
 kwartaal 

2018 

5. 9-11-17 2
e
 Turap BAR Het DB wordt gevraagd of en wanneer 

raden op de hoogte worden gesteld van 
de uitkomst onderzoek overschrijding 
sociaal domein. 

Klaucke/ 
Keuzen- 
kamp 
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

6. 9-11-17 2
e
 Turap BAR De raad wordt in de beslotenheid nog 

geïnformeerd over de ontwikkelingen 
rond de overschrijding sociaal domein. 

Keuzen- 
Kamp 

 

7. 30-11-17 
Sl/Sw 

Inpassingsstudie  
Gemini college 

De raad ontvangt een RIB over het 
tramtracé dat nog vermeld staat in de 
Ontwerp Wijziging 2018 Visie Ruimte en 
Mobiliteit, van de provincie Zuid-Holland  

Keuzen- 
kamp 

 

8. 30-11-17 
Sl/Sw 

Nieuwbouw 
sporthal  
P.C. Hooftstraat 

Met het oog op mogelijk schade naar 
aanleiding van bouwactiviteiten zal voor 
de Molensteeg een nulmeting worden 
uitgevoerd 

Keuzen- 
kamp 

 

9. 30-11-17 
Sl/Sw 

Motie inzake 
buslijn 601 

De wethouder hoopt in januari 2018 
mededelingen te kunnen doen over de 
resultaten van het in de motie gevraagde 
onderzoek. 

Keuzen- 
kamp 

Jan. 2018 

 
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 18 
dec, 
agendering 
11 jan 2018 

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

Na ontvangst gespreksnotitie agenderen 
voor commissievergadering 

PvdA 
griffier 

Uiterlijk ma 18 
dec, 
agendering 
11 jan 2018 

7. 9-11-17 RIB Visie 
jongerencentrum 

Na ontvangst gespreksnotitie agenderen 
voor commissievergadering 

P18P Uiterlijk ma 18 
dec, 
agendering 
11 jan 2018 
 

8. 30-11-17 Inpassingsstudie 
Gemini college 

Overzicht kosten bouw locatie Sportlaan 
t.o. Maxima-college 

Keuzen- 
kamp 

Vóór 14 dec. 
2017 
 

9. 30-11-17 Sporthal P.C. 
Hooftstraat 

Een reactie of 46 parkeerplaatsen 
voldoende is, gelet op uitgangspunt 
Gebiedsvisie 
 

Keuzen- 
kamp 

Vóór 14 dec 
2017 

10. 30-11-17 BIZ Winkelhart Een reactie of de overgelegde lijst met 
objecten compleet is. 
 

Keuzen- 
kamp 

Vóór 14 dec 
2017 
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11. 30-11-17 BIZ Winkelhart Een reactie of de BIZ-bijdrage een 
gemeentelijke belasting is gebaseerd op 
de Gemeentewet. 
 

Keuzen- 
kamp 

Vóór 14 dec 
2017 

12. 30-11-17 Beleidsplan 
Beschermd Wonen 

Een reactie op het pleidooi van het MBP 
voor een integrale klachtenbehandeling. 

Keuzen- 
Kamp 

Vóór 14 dec. 
2017 
 

13. 30-11-17 Belastingverorde-
ningen 

Nagegaan welke inkomsten de gemeente 
in 2018 mist, nu niet gekozen is voor een 
‘gebundeld’ tarief voor niet-woningen. 
 

Keuzen- 
kamp 

Vóór 14 dec. 
2017 
 

 
 
INSPREEKBIJDRAGE VAN DE HEER J. VAN KNIJFF, VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR 
ONDERWIJSGROEP ZUID-HOLLANDSE WAARDEN VOOR PO EN VO 
 
 
Geachte voorzitter en geachte commissieleden, 
 
Hartelijk dank voor het bieden van gelegenheid om in te spreken.  
Mijn naam is Johan van Knijff, voorzitter van het College van Bestuur van OZHW voor PO & VO. 
Stichting OZHW voor PO & VO is verheugd over de voorgenomen plannen om een nieuw Gemini 
College te gaan bouwen. Dit zal de school na jaren van disbalans weer in een gelijkwaardige 
positie brengen met de andere VO-school in Ridderkerk. De gemeente Ridderkerk neemt dit traject 
na het uitvallen van wethouder Smit serieus, de bouwplannen blijven niet liggen maar worden 
opgepakt door wethouder Keuzenkamp. Wij waarderen dit zeer, evenals de medewerking van 
RVVH en KCR om dit mogelijk te maken. 
Wij vragen als bestuur nog wel uw aandacht voor een aantal knelpunten c.q. bespreekpunten. Die 
kunnen waarschijnlijk niet op dit moment opgelost worden, maar we willen dit graag wel vastleggen 
tijdens dit overleg. 

 We zijn geïnformeerd over een bestemmingsplanwijziging die wel eens tot begin 2019 kan 

gaan duren. Wij vragen van de gemeente Ridderkerk een maximale inspanning om dit te 

bespoedigen. 

 We zijn geïnformeerd over het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten om een 

positief advies naast zich neer te leggen i.v.m. het trambaan-tracé. We gaan er als OZHW 

van uit dat de gemeente Ridderkerk bezwaar aantekent en snel uitsluitsel gaat vragen aan 

G.S. 

 Onder het kopje argumenten wordt bij punt 1.3 gesproken over de parkeervoorziening voor 

het docententeam. We vragen hier aandacht voor gezien de afstand en bereikbaarheid. 

 In een eerder stadium is gesproken over de verhuizing van KCR en de metamorfose van 

het sportpark na de competitie in 2018, nu lezen we dat de herinrichting in de zomer van 

2019 pas is afgerond. 

 Een ander punt van aandacht is de entree van de school. Naast de Fakkel staat een 

enorme bomenpartij die een groene uitstraling geeft. Dit gebied grenst aan de school, 

indien dit gebied bij het totale terrein betrokken wordt om te komen tot een mooie inrichting 

en entree van de school zal dit de uitstraling bevorderen. Anders zien wij niet direct 

mogelijkheden om de school een goede uitstraling te geven m.b.t. de ingang en 

bijvoorbeeld bevoorrading. 

 De grootte van het perceel Gemini College vraagt om een slimme manier van bouwen 

m.b.t. de situering van een fietsenstalling, een entree, een schoolplein, bereikbaarheid van 

hulpdiensten, etc. Het gebied dat naast de Fakkel ligt en dat niet formeel tot het Gemini 

College behoort, kan daarin een belangrijke rol vervullen. 

Tot slot 
We zijn erg verheugd over de plannen van de gemeente Ridderkerk om te komen tot nieuwbouw 
van het Gemini College, we zien ook erg uit naar een voortzetting van de samenwerking met uw 
ambtenaren die heel plezierig verloopt op dit moment. We vragen wel uw aandacht voor 
bovengenoemde punten, maar met name voor het tijdpad van de wijziging bestemmingsplan en de 
veiligheid van en naar het nieuwe gebouw voor kinderen, docenten en toeleveranciers. 
 
 


