
Besluitenlijst Commissie Samen leven en Samen wonen 19 mei 2022

Aanwezigen

Voorzitter: K. Kayadoe

Commissiegriffier: M. Slingerland

Fracties: op Burger op 1 en Echt voor Ridderkerk na zijn alle fracties 

vertegenwoordigd

Burgerleden: -

Wethouders: F. Stip, E. Piena, H. van Os, P. Meij, C.A. van der Duijn Schouten, 

burgemeester A. Attema

Ambtenaren: M. van Luik (5) L. Scholte (6) J. Faber (7,8) G. Hiwat (7,8), R. van Dijk 

(9), J van der waal (10), A. Breedveld (11, 12), A. Kazen (13) en 

R. Fekken (14)

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
Voor het spreekrecht heeft zich aangemeld mevr. E. den Besten op persoonlijke titel over de 

Buurtcirkel Bolnes. 

De uitgesproken bijdrage en beantwoording van vragen is terug te lezen in het woordelijk 

verslag.

3. Vaststellen besluitenlijsten commissie Samen leven en Samen wonen van 10 maart en 
commissie Samen leven van 7 april 2022
De besluitenlijsten van de commissie Samen leven en Samen wonen van 10 maart en 

commissie Samen leven van 7 april 2022 zijn ongewijzigd vastgesteld.

Ten aanzien van de Toezeggingen commissie Samen wonen (10 maart):

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


3. De informatie over de HOV zal in juni op de website geplaatst worden. Dit wordt 

opgenomen als streefdatum 

4. Er is met de exploitant gesproken over de deelscooters. De raad wordt in juni 

geïnformeerd.

6. Bijeenkomst Oostmolendijk is afgedaan.

7. In de volgende commissie zal duidelijkheid zijn over een streefdatum voor de 

voortgangsrapportage Klimaatvisie. 

Ten aanzien van de Toezeggingen Samen leven (7 april)

1. De toezegging over de huishoudschool wordt, op verzoek van wethouder Van Os en gelet 

op het coalitieakkoord, afgenomen van de lijst.

3. De toezegging over de beschikkingstermijn voor de schuldhulpverlening is afgedaan met 

de mondelingen mededeling van wethouder Piena, over de nieuwe werkwijze. De nieuwe 

werkwijze waarbij de gemeente zelf de intake gaat verzorgen, moet leiden tot het sneller 

afgeven van een beschikking. 

4. Aanwijzing contactfunctionaris gemeenteraad Wet open overheid
Zonder vragen adviseert de commissie de raad het voorstel Ter vaststelling te behandelen.

5. Jaarverslag 2021 en Begroting 2023 gemeenschappelijke regeling GGD-RR
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter vaststelling te 

behandelen.

Er volgt schriftelijke beantwoording van de vraag van het CDA waarom Ridderkerk alleen het 

jaarverslag van de GGD-RR en niet de informatie die voor het afleggen van verantwoording 

aan het college van Rotterdam wordt verstrekt.

6. Wegsleepverordening Ridderkerk 2022
Zonder vragen adviseert de commissie de raad het voorstel Ter vaststelling te behandelen.

7. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)
Zonder vragen adviseert de commissie de raad het voorstel Ter vaststelling te behandelen.

8. Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 en Ontwerpbegrotingswijziging 2022 
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter debat te 

behandelen.



9. Statutenwijziging stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair 
onderwijs en voortgezet onderwijs
Zonder vragen adviseert de commissie de raad het voorstel Ter vaststelling te behandelen.

10.Zienswijze concept jaarstukken 2021 en begroting 2023 - 2026 GR BAR-organisatie
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter vaststelling te 

behandelen.

11.Zienswijze ontwerp begroting 2023 en 1e begrotingswijziging begroting 2022 
gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter vaststelling te 

behandelen

12.Zienswijze ontwerp begroting 2023 MRDH
Na vragen en beantwoording heeft de commissie geen suggesties voor wijzigingen voor de 

door het college te versturen zienswijze.

13.Zienswijze ontwerpbegroting 2023 DCMR
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter vaststelling te 

behandelen.

14.Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter vaststelling te 

behandelen.

15.Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
Er zijn geen mededelingen

16.Mededelingen college
Wethouder Meij laat weten dat binnen de concessie voor het openbaar vervoer mogelijk meer 

bezuinigd moet gaan worden. Het college zet in om dit niet ten koste van de lijnen te laten 

gaan.

Wethouder Stip laat weten, dat de verbouwing van De Wingerd op verzoek met een jaar is 

uitgesteld. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de ontwikkelingen in de wijk Oost.

17.Rondvraag leden
Er zijn geen vragen onderling.



18.Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven
De raadsinformatiebrief 2022-04-01 Verkoop woningen Rembrandtweg 257 zal worden 

geagendeerd voor een volgende commissievergadering. De fractie van Partij 18PLUS zal 

daarvoor een gespreksnotitie schrijven. 

De overige raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen.

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

20.Ter afdoening: raadstoezegging
Raadstoezegging 2799 wachtlijsten jeugdzorg is afgedaan.

21.Ter afdoening: motie
De moties 95-2020 D66 participatiebeleid en 135-2021 LR Pilot wijkbrandweerfunctionaris zijn 

afgedaan. 

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.30 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 juni 2022

de griffier, de voorzitter,

M. Slingerland K. Kayadoe



Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen leven 

Lijst met acties bijgewerkt tot en met 19 mei 2022

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum
behandeling

1. 19-05-22 RIB 2022-04-
01 Verkoop 
woningen 
Rembrandtw
eg 257

Wordt gespreksnotitie geschreven en 
daarna geagendeerd

P18P / 
commissie-
griffier

16 juni 2022

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 19 mei 2022

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 
behandeling

1. 09-02-22 RIB Afdoening 
motie 2021-103
Verkorten 
beslistermijn 
schuldhulpverle
ning

De portefeuillehouder zegt toe 
langer door te gaan met het 
meten van de doorlooptijden en 
daar de raad op een later 
moment over te informeren.

Piena September 
2022

2. 07-04-22 concept 
Beleidskader 
Doelgroepen-
vervoer 2022

Het definitief Beleidskader 
Doelgroepenvervoer 2022 wordt 
aangeboden inclusief het advies 
van het Maatschappelijk 
Burgerplatform en informatie 
over de participatie

Piena 16 juni 2022

3. 19-05-22 Jaarverslag 
GGD-RR

Er volgt schriftelijke 
beantwoording van de vraag van
het CDA waarom Ridderkerk 
alleen het jaarverslag van de 
GGD-RR en niet de informatie 
die voor het afleggen van 
verantwoording aan het college 
van Rotterdam wordt verstrekt.

Piena vóór raads-
vergadering 

2 juni 2022



Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen wonen 

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 19 mei 2022

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 18-6-20 Watervisie Aan flora en fauna in/rond 
water wordt aandacht besteed 
in de Visie op water

Meij 3e Kwartaal 
2022

2. 11-11-21 HOV 
verdiepings-
studie

Raad ontvangt elk halfjaar info 
over de uitwerking en realisatie 
van de maatregelen 
voortvloeiend uit de HOV 
Verdiepingsstudie.

Meij Doorlopend

3. 11-11-21
13-1-22

HOV Op de website wordt over dit 
onderwerp informatie 
opgenomen

Meij Juni 2022

4. 11-11-21 Deelscooters Met exploitant zal nog eens 
gesproken worden over nog 
andere goede en tactische 
standplaatsen, bijvoorbeeld bij 
de waterbus.

Meij Juni 2022

5. 10-2-22 Strategie
Klimaatadaptatie

Informatie voortgang klimaat-
adaptief bouwen in volgende 
Klimaatmonitor en over wat nog
de lastige punten zijn.

Van Os Sept/okt 2022

7. 10-3-22 Voortgangs-
rapportage
Klimaatvisie

In volgende versie duidelijker 
aangeven waar percentage 
voortgang betrekking op heeft

Van Os
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