
 
  

 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK  
11 JANUARI 2018 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  mw. A. Ripmeester 

Griffier dhr. J. van Straalen 
Fracties Groep Ipskamp en Groep Van Nes-de Man zijn niet 

vertegenwoordigd.  
Burgerleden mw. E. de Wolff en dhr. J. Visser, J. Stip en L. Westbroek 
Van de zijde van het college de wethouders mw. T. Keuzenkamp en dhr. H. Dokter 
Ondersteuning 
bij agendapunt  5 
bij agendapunt 6 

 
mw. I. Al 
mw. A. van der Plaat 

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

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
Mw. Ripmeester vervangt mw. Van Vliet als voorzitter. De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

 
Ingesproken is door de heer M. Vink, namens Ridderkerks Belang, over het aanbieden van de 
Nederlandse vlag aan de raad (zie bijdrage). 

 

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 9 en 30 november 2017 

 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de toezeggingen: 
2. Schulddienstverlening, de uitvoering. Met de RIB d.d. 17 november jl. is de raad geïnformeerd. Is 

afgedaan. 
3. Gratis OV ouderen met laag inkomen. Vóór eind maart 2018 
5. 2

e
 Turap BAR. Afgedaan met RIB en in besloten commissievergadering. 

6. 2
e
 Turap BAR besloten vergadering. Afgedaan met RIB en in besloten commissievergadering 

7. Inpassingsstudie Gemini college. Is toezegging voor commissie Samen wonen 
8. Nieuwbouw sporthal P.C. Hooftstraat. Is toezegging voor commissie Samen wonen 
9. Motie buslijn 601. Problematiek blijft in portefeuille wethouder Keuzenkamp. Toezegging blijft voor 

commissie Samen leven. 
 
Ten aanzien van de aandachtspunten: 
5. RIB Aanpak overlast. De gespreksnotitie is niet tijdig ingediend. Vervalt 
6. RIB Voortgang inkoop specialistische jeugdhulp. De gespreksnotitie is niet tijdig ingediend. 

Vervalt. 
7. RIB Visie Jongerencentrum. Partij 18PLUS ziet af van haar verzoek. Vervalt 
8. Inpassingsstudie Gemini college. Reactie ontvangen vóór raadsvergadering 14 december. Is 

afgedaan. 
9. Sporthal P.C. Hooftstraat. Reactie ontvangen vóór raadsvergadering 14 december. Is afgedaan. 
10. BIZ Winkelhart. Reactie ontvangen vóór raadsvergadering 14 december. Is afgedaan. 
11. BIZ Winkelhart belasting. Reactie ontvangen vóór raadsvergadering 14 december. Is afgedaan. 
12. Beleidsplan Beschermd Wonen. Reactie ontvangen vóór raadsvergadering 14 december. Is 

afgedaan. 
13. Belastingverordeningen. Reactie ontvangen vóór raadsvergadering 14 december. Is afgedaan. 
 

4. Verloop jaarwisseling 2017-2018 

 
Wethouder Dokter doet als locoburgemeester verslag van het verloop. 
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5. Beschut werk 

 
De raad ontvangt nog een overzicht met de voorkeursaanbieders. 
 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 

6. Verordening Meedoen Ridderkerk 2018 

 
De raad krijgt nog een toelichting op de in het raadsvoorstel genoemde bedragen van tweemaal  
€ 5.000,-. 
 
Met verwijzingen naar de begrotingen krijgt de commissie nog informatie over de Klijnsmagelden. 
 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 
Aangezien dit niet in het raadsbesluit is opgenomen, vraagt de griffier er aandacht voor dat met het 
vaststellen van de verordening de raad ook besluit dat motie 2016-97 en raadstoezegging ID 1255 
zijn afgedaan. De fractie die daarover een andere mening heeft, zal dit in de raadsvergadering 
moeten zeggen. 
 

7. Verantwoording fractiegelden 2016 

 
Zonder vragen te stellen is besloten de raad te adviseren het voorstel TER VASTSTELLING te 
behandelen. 
 

8. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 

9. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 

10. Mededelingen college 

 
Naar aanleiding van krantenpublicaties wil wethouder Keuzenkamp de commissie informeren over 
enkele ontwikkelingen bij Eneco en de verkoop van de aandelen. Aangezien het vertrouwelijke 
bedrijfsgegevens betreft wil zij dit doen in een aansluitende besloten commissievergadering. De 
commissie besluit dit verzoek in te willigen. 
 

11. Rondvraag leden 

 
Er zijn geen vragen. 
 

12. Ter afdoening: motie 

 
Motie 2017-148 inzake de BAR-organisatie is afgedaan. Van de reactie van het college op de 
moties 2017-130 gratis Wifi en 2017-131 kosten Verklaring Omtrent Gedrag is kennisgenomen. 
 

13. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

 
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.15 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 februari 2018, 
 
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 11 januari 2018 
 

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

Resultaten worden in 1
e
 kwartaal 2018 

meegedeeld. 
Dokter Vóór eind 

maart 2018 

3. 15-6-17 Evaluatie 
minimabeleid 
 

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

Dokter 2
e
 kwartaal 

2018 

4. 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. 11-1-17 Beschut werk De raad ontvangt een overzicht met 
voorkeursaanbieders 

Keuzen 
kamp 

Vóór raad 22 
januari 

6. 11-1-17 Verordening 
Meedoen 

De raad ontvangt toezicht tweemaal 
genoemde bedrag van € 5.000,-  

Dokter Vóór raad 22 
januari  

7. 11-1-17 Verordening  
Meedoen 

De raad ontvangt nader inzicht m.b.t. de 
Klijnsmagelden 

Dokter Vóór raad 22 
januari 

 
 
INSPREEKBIJDRAG DE HEER M. VINK 
 
Mijn naam is Marcel Vink, ik vertegenwoordig RidderkerksBelang 
Ik sta hier dus als namens RidderkerksBelang. Op 23 november heeft een aantal Zwarte Pieten 
namens onze partij een Nederlandse vlag aangeboden, met het verzoek deze op te hangen in het 
hart van de democratie van onze mooie Nederlandse gemeente Ridderkerk. 
Nu vindt Links Nederland de Zwarte Pieten te zwart. En daarmee richten zij zich tegen een 
Nederlands kinderfeest, als onderdeel van de Nederlandse cultuur.  
Wat natuurlijk ook Nederlands is, is onze vlag. RidderkerksBelang vindt dat deze hoort te hangen 
in hart van de democratie van onze mooie Nederlandse gemeente Ridderkerk. Omdat 
RidderkerksBelang twijfelt of de gemeenteraadsleden die er nu zitten moedig genoeg zullen zijn 
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om te besluiten dit Nederlandse symbool in de raadszaal toe te laten, herinneren wij u er aan dat u 
door ons (de belastingbetaler) wordt betaald om de Nederlandse belangen te dienen. 
RidderkerksBelang roept u op: dien het Nederlandse Belang, en zet onze Nederlandse vlag in 
onze gemeenteraadszaal.  
Ik dank u voor uw aandacht. 
 


