
 

Besluitenlijst Commissie Samen leven 1 december 2021 

Aanwezigen 

Voorzitter: A.P.S. Ripmeester 

Griffier: J.G. van Straalen 

Fracties: op D66 na zijn alle fracties vertegenwoordigd 

Burgerleden: S. Coule, J. Hulhoven, G.J. Kaptein, M. Dirks, Th. Nugteren, V. van der 

Have  

Wethouders: L.J. Franzen en M. Oosterwijk 

Ambtenaren: F. Lekkerkerk (4 en 6), R. Camstra van Companen (4), B. Zomerdijk (5),  

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 
Er zijn geen aanmeldingen. 

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 10 november 2021 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

Ten aanzien van de acties 10 november 2021: 

Toegevoegd wordt de aangekondigde gespreksnotitie over de RIB Toezicht en Handhaving. 

Toezeggingen 10 november 2021: 

2. Vraag over instroom de Noord is beantwoord en is afgedaan. 

4. Stand van zaken Visie wonen en zorg 
Naar aanleiding van de door de heer Camstra gegeven presentatie worden vragen gesteld en 

beantwoord en worden door commissieleden aandachtspunten meegegeven aan het college. 

Deze aandachtspunten kunnen ook nog schriftelijk worden doorgegeven aan de griffie, vóór 

vrijdag 17 december a.s. 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


 

5. Verordening jeugdhulp gemeente Ridderkerk 2022 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel TER DEBAT te 

behandelen. 

Er volgt nog schriftelijke beantwoording op de vragen van de VVD over het vrije besteedbare 

budget en van Burger op 1 over het register effectieve zorg en over verbeteringen. 

6. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Ridderkerk 2022 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel TER DEBAT te 

behandelen. 

Er volgt nog schriftelijke beantwoording op de vraag van Burger op 1 over uitzonderingen 

waarvoor wel een PGB Wmo vervoer wordt gegeven. 

7. Verantwoording Fractiegelden 2020 
Zonder discussie adviseert de commissie de raad het voorstel TER VASTSTELLING te 

behandelen. 

8. Ontheffing vereiste ingezetenschap Laurens Franzen 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel TER DEBAT te 

behandelen. 

Er volgt nog een schriftelijke beantwoording van de vraag van de VVD over andere gemeenten 

waar een dergelijke ontheffing is verleend. 

9. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 
Er zijn geen mededelingen 

10. Mededelingen college 
Er zijn geen mededelingen. 

11. Rondvraag leden 
Er zijn geen vragen. 

12. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 

13. Ter kennisneming: overige stukken 
De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 



14. Ter afdoening motie 
Motie 2019-51 Bevorderen opkomst verkiezingen is afgedaan. 

15. Ter afdoening raadstoezegging 
Raadstoezegging 2716 Voortgang kinderopvangtoeslagaffaire is afgedaan. 

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.45 uur. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 januari 2022 

 

de commissiegriffier, de voorzitter, 

M. Slingerland C.A. van der Duijn Schouten 

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen leven  

Lijst met acties bijgewerkt tot en met 1 december 2021 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 
behandeling 

1. 10-11-21 RIB Toezicht 
en 
Handhaving 

Wordt gespreksnotitie geschreven 
en daarna geagendeerd 

P18P en SGP 
/ commissie-
griffier 

 

 

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 1 december 2021 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 
behandeling 

1. 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 Januari 2022 

2. 1-12-21 Verordening 
Jeugdhulp 

Schriftelijke beantwoording 
vragen VVD en Bo1 

Franzen Vóór 16 dec 

3 1-12-21  Verordening 
MO 

Schriftelijke beantwoording 
vraag Bo1 

Franzen  Vóór 16 dec 
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