Besluitenlijst Commissie Samen leven 11 november 2020
Aanwezigen
Voorzitter:

K. van der Duijn Schouten

Commissiegriffier:

M. Slingerland

Fracties:

alle fracties zijn vertegenwoordigd

Burgerleden:

S. Coule, M. Dirks, V. van der Have, J. Hulhoven, G. Kaptein,
T. Nugteren.

Wethouders:

L. Franzen, H. van Os

Ambtenaren:

J. Wouda, D. Rietveld, M. Hasanzadeh

De vergadering is terug te zien via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Besluiten
1. Opening en vaststelling van de agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
Ingesproken heeft de heer M. Vink over cartoons. Zijn schriftelijke bijdrage is bij de
vergaderstukken gevoegd. De commissie had geen vragen aan de heer Vink.
3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 30 september 2020
Ten aanzien van de toezeggingen:
3. Conceptnota Integraal beleid sociaal domein. De antwoorden op de openstaande vragen
zijn ontvangen en bij de vergaderstukken geplaatst. Dit actiepunt is afgedaan.
4. Beleidsplan integrale handhaving sociaal domein
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel ter vaststelling te
behandelen.

5. Handhavings- en afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel ter debat te
behandelen.
6. Verordening BIZ Dillenburgplein Ridderkerk 2021-2025
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel ter debat te
behandelen.
7. AED's in de gemeente Ridderkerk
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel ter vaststelling te
behandelen.
8. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen.
9. Ter kennisneming: overige stukken
De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen
10. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
Wethouder van Os brengt de bijeenkomst van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw
Reijerwaard op 16 november onder de aandacht van de commissieleden.
11. Mededelingen college
Er zijn geen mededelingen
12. Rondvraag leden
Er zijn geen vragen.
De voorzitter sluit de vergadering rond 20.50 uur
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 januari 2021
de griffier,

de voorzitter,

M. Slingerland

C.A. van der Duijn Schouten

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen leven
Lijst van toezeggingen bijgewerkt tot en met 11 november 2020
Nr. Datum

1.

02-09-20

Onderwerp

Toezegging

Casco herstel Wethouder Van Os zegt toe de uitkomst
onderzoek

van het herbestemmingsonderzoek toe te

Huishoud-

sturen aan de raad.

Uitvoeren

Streefdatum

door

behandeling

Van Os

2e kwartaal
2021

school
2.

02-09-20

Verordening

Burgemeester Attema zeg toe de positie

klachten-

van de griffier mee te nemen in de

behandeling

evaluatie en de raad te informeren over

Ridderkerk

de evaluatie.

Attema

2e kwartaal
2021

2020

Lijst met actie- en aandachtspunten bijgewerkt tot en met 11 november 2020
Nr. Datum

1.

2.

Onderwerp

Actie/aandachtpunt

09-05-19

Huishoudelijke Raad en college zullen in mei/juni 2020

28-11-19

hulp

Streefdatum

door

behandeling

Franzen

4e kwartaal

met elkaar van gedachten wisselen over

09-01-20

wensen en ideeën over de inkoop van de

(wijziging)

diensten Hulp bij het huishouden 2021.

05-09-19

Uitvoeren

Doelgroepen-

Het proces van eventuele aanpassing

vervoer

van het beleid rondom
doelgroepenvervoer wordt opgepakt na
de (eerste) evaluatie van de huidige
aanpak (regiecentrale + vervoerder).

2020

Griffie

1e kwartaal
2021

Nr. Datum

3.

04-06-20

Onderwerp

Jeugdhulp

Actie/aandachtpunt

Uitvoeren

Streefdatum

door

behandeling

De commissieleden ondersteunen het

Griffie /

p.m.

voorstel van mevr. Ripmeester om een

Ripmeester

keer iemand uit te nodigen om vragen
over jeugdhulp aan te stellen. Echter wel
in een fysieke vergadering of
bijeenkomst.

