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Besluitenlijst 

Commissie Samen leven Ridderkerk  

2 september 2020 

  

Aanwezigen naam 

Voorzitter  de heer C. van der Duijn Schouten 

Commissiegriffier de heer M. Slingerland 

Fracties met uitzondering van D66 en Burger op 1 zijn alle fracties 

vertegenwoordigd 

Burgerleden mevr. M. Kleiker en de heren T. Nugteren, M. Tanis en 

G. Kaptein. 

Van de zijde van het college de burgemeester mevrouw A. Attema en wethouder H. van Os 

Ondersteuning bij agendapunt 4 de heer R. de Rooij  

Ondersteuning bij agendapunt 5 de heer K. van Duinen 

Ondersteuning bij agendapunt 6 mevrouw J. Bos 

Ondersteuning bij agendapunt 7 mevrouw R. Boiloie 

 

Het verslag is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld. Een woordelijk verslag wordt 

geplaatst bij de vergaderstukken. 

1. Opening en vaststelling agenda  

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

Voor het spreekrecht heeft zich gemeld: 

 De heer H. Haringa, over initiatief bestemming huishoudschool Meedoen onder één dak (MOED). 

 De bijdrage van de inspreker is gevoegd bij vergaderstukken en terug te luisteren via 

www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.  

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 18 juni 2020 

De besluitenlijst is zonder wijzigingen vastgesteld. 

Naar aanleiding van de toezeggingen 

1. en 2. Integraal beleid sociaal domein worden behandeld in de commissie van 30 september 

i.p.v. 1 oktober 

3. Is afgedaan. Het betrof agendapunt Verordening Jeugdhup. De antwoorden zijn ontvangen en 

bij de vergaderstukken van de raad geplaatst.  

Naar aanleiding van de actie- en aandachtspunten 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
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1. Huishoudelijke hulp. De streefdatum wordt 4e kwartaal 2020. 

2. Doelgroepenvervoer. De streefdatum wordt gewijzigd naar 1e kwartaal 2021. 

3. Bijeenkomst met politie is ingepland voor 6 oktober. 

4. Uitnodigen jeugdhulp. Er volgt nog overleg tussen de griffie en mevr. Ripmeester. 

5. Notulen overleg Burgerplatform voor de minima (BMR). Het BMR stelt de notulen op en heeft 

aangegeven de notulen niet te willen verstrekken aan de commissie of raad. Het actiepunt is 

afgedaan. 

7. Mevr. Ripmeester heeft aangegeven de brief over Doelgroepenvervoer niet meer te willen 

agenderen. Actiepunt wordt van de lijst genomen. 

4. Rapport Rekenkamercommissie ‘Informatie in goede handen?’  

Na vragen en beantwoording door de heer De Lange (rkc) en de portefeuillehouder is besloten de 

raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te behandelen. 

De commissie adviseert in het raadsbesluit ‘vóór 1 januari 2021’ op te nemen als moment waarop 

de raad wordt geïnformeerd over de uitvoering van de aanbevelingen door het college. 

Wethouder Van Os zegt naar aanleiding van het rapport mee te nemen naar het dagelijks bestuur 

van de BAR-organisatie: 

 Of en op welke wijze externe audits worden uitgevoerd bij de BAR-organisatie 

 Of en op welke wijze audits worden uitgevoerd bij externen waar een 

gegevensverwerkersovereenkomst mee is afgesloten 

 Of en op welke wijze de raden op gezette tijden over het informatiebeveiligingsbeleid worden 

geïnformeerd 

5. Casco herstel onderzoek Huishoudschool   

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 

behandelen. 

Wethouder Van Os zegt toe de uitkomst van het herbestemmingsonderzoek toe te sturen aan de 

raad. 

6. Herinrichting deelgebied 1 Centrum Ridderkerk 
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Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 

behandelen. 

De vooraf ingediende vragen 1 en 2 van GroenLinks worden alsnog schriftelijk beantwoord. 

7. Vaststellen Verordening klachtenbehandeling Ridderkerk 2020  

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 

behandelen. 

De vooraf ingediende vragen van de PvdA worden alsnog schriftelijk beantwoord. 

Burgemeester Attema zeg toe de positie van de griffier mee te nemen in de evaluatie en de raad 

te informeren over de evaluatie. 

8. Ter afdoening: raadstoezegging 

Raadstoezegging 2106 Kwijtscheldingsregelingen Arnhem en Amsterdam is afgedaan. 

9. Ter afdoening: moties 

Motie 2019-45 Jeugdlintje is afgedaan. 

De fractie van de SGP is van mening dat motie 2020-56 afsteekverbod consumentenvuurwerk niet 

is afgedaan, omdat het college een ander besluit heeft genomen dan was gevraagd. 

De afdoening van de motie zal worden geagendeerd voor een volgende raadsvergadering.  

10. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 

11. Ter kennisneming: overige stukken 

De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 

12. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

13. Mededelingen college 
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Er zijn geen mededelingen. 

14. Rondvraag leden 

Er zijn geen onderlinge vragen. 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.30 uur. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Samen leven van 30 september 

2020, 

de griffier, de voorzitter, 

 

de heer M. Slingerland de heer C. van der Duijn Schouten  

Lijst van toezeggingen  

Bijgewerkt tot en met 2 september 2020 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 28-11-19 Startnotitie 

‘Integraal 

Beleid Sociaal 

Domein 

Wethouder Franzen zegt toe ‘privacy’ als 

aandachtspunt mee te nemen bij het 

opstellen van de beleidsnota. 

Franzen 30 september 

2020 

2. 28-11-19 Startnotitie 

‘Integraal 

Beleid Sociaal 

Domein 

Wethouder Franzen zegt toe dat de 

evaluatie van bestaande 

beleidsdocumenten wordt aangeboden 

met de conceptnota, wanneer deze wordt 

besproken in de commissie.  

Franzen 30 september 

2020 
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

3. 02-09-20 Rkc rapport 

Informatie in 

goede handen 

Wethouder Van Os zegt naar aanleiding 

van het rapport mee te nemen naar het 

dagelijks bestuur van de BAR-organisatie: 

• Of en op welke wijze externe audits 

worden uitgevoerd bij de BAR-organisatie 

• Of en op welke wijze audits worden 

uitgevoerd bij externen waar een 

gegevensverwerkersovereenkomst mee 

is afgesloten 

• Of en op welke wijze de raden op 

gezette tijden over het 

informatiebeveiligingsbeleid worden 

geïnformeerd 

  

3. 02-09-20 Casco herstel 

onderzoek 

Huishoud-

school   

Wethouder Van Os zegt toe de uitkomst 

van het herbestemmingsonderzoek toe te 

sturen aan de raad. 

Van Os  

4. 02-09-20 Verordening 

klachten-

behandeling 

Ridderkerk 

2020 

Burgemeester Attema zeg toe de positie 

van de griffier mee te nemen in de 

evaluatie en de raad te informeren over 

de evaluatie. 

Attema  
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Lijst met actie- en aandachtspunten 

Bijgewerkt tot en met 2 september 2020 

Nr. Datum  Onderwerp Actie/aandachtpunt Uitvoeren 

door 

Streefdatum 

behandeling 

1. 09-05-19 

28-11-19 

09-01-20 

(wijziging) 

Huishoudelijke 

hulp 

Raad en college zullen in mei/juni 2020 

met elkaar van gedachten wisselen over 

wensen en ideeën over de inkoop van de 

diensten Hulp bij het huishouden 2021. 

Franzen 4e kwartaal 

2020 

2. 05-09-19 Doelgroepen-

vervoer 

Het proces van eventuele aanpassing 

van het beleid rondom 

doelgroepenvervoer wordt opgepakt na 

de (eerste) evaluatie van de huidige 

aanpak (regiecentrale + vervoerder). 

Griffie 1e kwartaal 

2021 

3. 05-03-20 Integraal 

veiligheids-

beleid 

Ridderkerk 

2020-2023 

Met de politie wordt een aparte avond 

georganiseerd voor raadsleden en 

burgerleden, waar in beslotenheid kan 

worden gesproken over het werk van de 

politie. 

Attema / 

Griffie 

6 oktober 

2020 

4. 04-06-20 Jeugdhulp De commissieleden ondersteunen het 

voorstel van mevr. Ripmeester om een 

keer iemand uit te nodigen om vragen 

over jeugdhulp aan te stellen. Echter wel 

in een fysieke vergadering of 

bijeenkomst. 

Griffie / 

Ripmeester 

 

6. 04-06-20 2020-04-24 

RIB Aankoop 

grond erfpacht 

Nieuw 

Reijerwaard 

De raadsinformatiebrief 2020-04-24 RIB 

Aankoop grond erfpacht Nieuw 

Reijerwaard zal worden geagendeerd 

voor een volgende commissievergadering 

Samen leven.  

De fractie van Burger op 1 zal daarvoor 

een gespreksnotitie schrijven. 

BO1 Van 

Veelen 

1 oktober 

2020 
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