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Besluitenlijst Commissie Samen leven en Samen wonen 16 juni 2022 

Aanwezigen 

Voorzitter: K. Kayadoe 

Commissiegriffier: M. Slingerland 

Fracties: alle fracties zijn vertegenwoordigd 

Burgerleden: P. Bakker, R. van Bennekom, W. Bontenbal, B. van den Breggen, 

S. Coule, A. Haan, V. van der Have, M. van der Heijde-Keizer, 

S. Horváth, N. Kanters, P. de Klerk, C. Knape, L. Kramer –Blansjaar, 

R. Lems, E. Mathlener, W. Mulder, T. van Nieuwenhuizen, T. Ringlever, 

N. Roelofs, Q. Schop, T. van de Wege - van der Does de Bye, 

M. Weijers, Emir Žigić. 

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

burgemeester A. Attema 

Ambtenaren: H. Tascilar (5), F. Lekkerkerk (6), J. van der waal (8) 

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

Besluiten 

1. Opening en beëdiging burgerleden 

Na de opening zijn de 23 burgerleden beëdigd door burgemeester Attema. 

2. Vaststelling van de agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

Voor het spreekrecht hebben zich geen sprekers aangemeld. 

4. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven en Samen wonen van 19 mei 2022. 

De besluitenlijst van de commissie Samen leven en Samen wonen van 19 mei 2022 is 

ongewijzigd vastgesteld. 

Ten aanzien van de Toezeggingen en acties commissie Samen leven: 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
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Actie 1. Gespreksnotitie RIB verkoop woningen Rembrandtweg wordt van de lijst gehaald. 

Partij 18Plus heeft aangegeven schriftelijke vragen in te dienen in plaats van een 

gespreksnotitie. 

Toezegging 2. Beleidskader Doelgroepenvervoer is afgedaan met agendering in deze 

vergadering. 

Toezegging 3 jaarverslag GGD-RR is afgedaan met het toezenden van de gevraagde 

informatie. 

Ten aanzien van de Actiepunten Samen wonen 

Actie 3. Informatie HOV op website is afgedaan met het plaatsen van informatie op de website. 

Actie 4. Deelscooters is afgedaan met de mededeling van de portefeuillehouder dat afspraken 

zijn gemaakt. 

Actie 7 Voortgang Klimaatvisie. Als streefdatum wordt opgenomen oktober 2022. 

5. Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2022 en Begroting 2023 VRR 

Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel ter vaststelling te 

behandelen. 

In antwoord op de vraag van het CDA zal de portefeuillehouder de kostenverdeelsleutel 

toesturen.  

6. Beleidskader Doelgroepenvervoer Ridderkerk 2022 

Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel ter debat te 

behandelen. 

In antwoord op de vraag van PvdA/GROENLINKS zal de portefeuillehouder een schriftelijke 

toelichting geven op de betekenis van de term ‘stipt’ 

7. Memo griffie naar aanleiding van besluitvorming rapport rekenkamercommissie 

‘Resultaatgerichte jeugdhulp in Ridderkerk 2018-2020’  

De commissie kiest ervoor in een aparte bijeenkomst te kijken naar de financiële informatie 

over de jeugdhulp. De commissie wil graag een toelichtende presentatie over de vindplaats 

van de aangeboden informatie en de wijze waarop deze gelezen moet worden. Daarnaast een 

inhoudelijke bespreking van de gegeven informatie.  
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8. Aankoop grond Nieuw Reijerwaard erfpacht Renes 2e fase 

Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel ter vaststelling te 

behandelen.  

9. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

De heer Borst doet als vertegenwoordiger verslag van de vergaderingen van de 

adviescommissie VervoersAutoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Er 

zijn adviezen uitgebracht over Herijking OV en de conceptbegroting 2023. 

Mevrouw Kayadoe deelt mee, dat zij is gekozen als voorzitter van de adviescommissie 

Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH. Ook die commissie heeft geadviseerd over de 

begroting 2023. 

10. Mededelingen college 

Wethouder Van Os feliciteert namens het college de nieuwgekozen voorzitter van de 

adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH. 

11. Rondvraag leden 

Er zijn geen vragen onderling. 

12. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

De raadsinformatiebrief 2022-05-06 Eenmalige energietoeslag minima Ridderkerk 2022 zal 

worden geagendeerd voor een volgende commissievergadering. De fractie van Echt voor 

Ridderkerk zal daarvoor een gespreksnotitie schrijven.  

De overige raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 

13. Ter kennisneming: overige stukken 

De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 

14. Ter afdoening: raadstoezegging 

Raadstoezegging 2298 HOV-bus variantenstudie RRD/ fietsvoorziening nieuwe brug is 

afgedaan 

Raadstoezegging 2567 Subsidieregeling kwijtschelden huren is afgedaan.  

 

 

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.40 uur. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 september 2022 
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de griffier, de voorzitter, 

M. Slingerland K. Kayadoe 

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen leven  

Lijst met acties bijgewerkt tot en met 16 juni 2022 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 

behandeling 

1. 19-05-22 RIB 2022-05-

06 Eenmalige 

energietoeslag 

minima 

Ridderkerk 

2022 

Wordt gespreksnotitie geschreven 

en daarna geagendeerd 

Bo1 / 

commissie-

griffier 

1 

september 

2022 

2. 16-06-22 Financiële 

informatie 

jeugdhulp 

De commissie kiest ervoor in een 

aparte bijeenkomst te kijken naar 

de financiële informatie over de 

jeugdhulp. De commissie wil graag 

een toelichtende presentatie over 

de vindplaats van de aangeboden 

en de wijze waarop deze gelezen 

moet worden. Daarnaast een 

inhoudelijke bespreking van de 

gegeven informatie. 

Commissie-

griffier / Piena 

Najaar 2022 

 

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 16 juni 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. 16-06-22 Begroting 2023 

VRR 

In antwoord op de vraag van het 

CDA zal de portefeuillehouder 

de kostenverdeelsleutel 

toesturen. 

Attema Vóór de 

raadsvergad

ering van 30 

juni 22 
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Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 

behandeling 

3. 16-06-22 Beleidskader 

Doelgroepenve

rvoer 

Ridderkerk 

2022 

In antwoord op de vraag van 

PvdA/GROENLINKS zal de 

portefeuillehouder een 

toelichting geven op de 

betekenis van de term ‘stipt’ 

Attema Vóór de 

raadsvergad

ering van 30 

juni 22 

 

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. 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 

 

4. 10-3-22 Voortgangs- 

rapportage 

Klimaatvisie 

In volgende versie duidelijker 

aangeven waar percentage 

voortgang betrekking op heeft 

Van Os Okt 2022 
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