
 

Besluitenlijst Commissie Samen wonen 23 juni 2022 

Aanwezigen 

Voorzitter: A. Rottier 

Commissiegriffier: J. van Straalen 

Fracties: alle fracties zijn vertegenwoordigd 

Burgerleden: W. Bontenbal, M. v.d. Heijde, Q. Schop, T. v.d. Wege, W. Mulder, T. van 

Nieuwenhuizen, S. Horváth, R. Lems. 

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

burgemeester A. Attema 

Ambtenaren: 4. R. Leenderts, 5. R. Leenderts, 6. R. Leenderts, 7. J. van der Waal,  

 9. K. Suijkerbuijk 

Overige aanwezigen: R. van Vugt en H. de Winter, accountants van Deloitte, bij agendapunt 3 

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. Toelichting accountant op zijn Accountantsverslag van de controle van de Jaarstukken 

2021 

Aan de hand van een hand-out geeft de heer Van Vugt een toelichting op het 

accountantsverslag en beantwoorden hij en de heer De Winter vragen van de commissieleden. 

De ondertekende controleverklaring is komende week te verwachten. 

4. Bevraging college over Accountantsverslag van de controle van de Jaarstukken 2021 

Wethouder Van der Duijn Schouten beantwoord de vragen van de commissieleden. Op een 

vraag van het CDA laat de wethouder weten dat de Rapportage Verbijzondere Interne Controle 

van de BAR-organisatie is en haar gevraagd zal worden of deze aan de raad verstrekt kan 

worden. 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


5. Jaarstukken 2021 

Vragen zijn beantwoord. 

De ChristenUnie wil graag geïnformeerd worden over het werk van Sport Service Ridderkerk. 

Wethouder van Os geeft aan dat SSR graag wil kennismaken door de raad bijvoorbeeld uit te 

nodigen voor een bezoek aan het zwembad. Hierover zal contact met de griffie worden 

opgenomen. 

6. 1e Tussenrapportage 2022 

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel over de Jaarstukken 

2021 en het voorstel over de 1e Tussenrapportage 2022 ter debat te behandelen. 

De vragen van de PvdA over het aantal bezwaarschriften in het kader van herindicatie 

Huishoudelijke hulp en over de Pilot voorkomen dak- en thuisloosheid worden schriftelijk 

beantwoord. 

7. Kaderbrief 2023 Ridderkerk 

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel voor debat te 

behandelen. 

8. Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2022 

Besloten is de raad te adviseren het voorstel ter vaststelling te behandelen. 

9. Uitbesteding heffing en inning gemeentelijke belastingen Ridderkerk 

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel ter vaststelling te 

behandelen. 

10. Rondvraag leden 

Er zijn geen vragen. 

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.45 uur 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 september 2022 

de griffier, de voorzitter, 

mr. J.G. van Straalen dhr. A.J. Rottier 

  



Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen leven 

Lijst met acties bijgewerkt tot en met 23 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 septem-

ber 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 23 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 

raadsverga-

dering van 

30 juni 22 

3. 16-06-22 Beleidskader 

Doelgroepen-

vervoer 

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 

raadsverga-

dering van 

30 juni 22 



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 

behandeling 

4. 23-06-22 Jaarstukken 

2021 

Over het kennismaken raad met 

Sport Service Ridderkerk wordt 

contact opgenomen met de 

griffie voor datum en vorm 

Van Os  

5. 23-06-22 1e Turap Schriftelijke beantwoording 

vragen PvdA bezwaarschriften 

HH en Pilot voorkomen dak- en 

thuisloosheid. 

Piena Vóór raad 30 

juni 

 

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen wonen  

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 23 juni 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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