
 
Besluitenlijst Commissie Samen leven en Samen wonen 29 september 2022 

Aanwezigen 
Voorzitter: K. Kayadoe 

Commissiegriffier: M. Slingerland 

Fracties: alle fracties zijn vertegenwoordigd 

Burgerleden: P. Bakker, S. Coule,, M. van der Heijde – Keijzer, S. Horváth, P. de Klerk, 

C. Knape, R. Lems, E. Mathlener, W. Mulder, Q. Schop, T. van de Wege 

– van der Does de Bye 

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

burgemeester A. Attema 

Ambtenaren: J. Vervorst (4), A. Breedveld (5) H. Tascilar (6,7) D. Rietveld (8), 

M. Rienks (9) 

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 en Samen wonen van 
1 september 2022 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

Er zijn geen aanpassingen aan de lopende acties- en aandachtspunten. 

 

4. Commissie bezwaarschriften jaarverslag en introductie.  
De nieuwe voorzitter van de commissie bezwaarschriften, de heer R. van den Berg en de 

secretaris van de bezwarencommissie, de heer J, Vervorst geven een korte toelichting op de 

werkzaamheden van de commissie bezwaarschriften en beantwoorden vragen uit de 

commissie over het jaarverslag 2021. 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


Burgemeester Attema beantwoordt vragen over hoe uitvoering wordt gegeven aan de 

aanbevelingen in het jaarverslag. 

5. Verzoek Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard inzake onderzoek naar 
uittreding/opheffing 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter debat te 

behandelen. 

6. Zienswijze Beleidsplan 2023-2027 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

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

behandelen. 

7. Zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter vaststelling te 

behandelen. 

8. Startnotitie Nota Economisch Beleid 2023 e.v. 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter debat te 

behandelen. 
Wethouder van Os zegt toe dat bij de aanbieding van de nota in het raadsvoorstel of in de nota 

aandacht wordt gegeven aan de leerpunten van de Notitie economisch beleid gemeente 

Ridderkerk 2013-2018 en de Toekomstvisie detailhandel Ridderkerk. 

9. Vaststelling bestemmingsplan Rijksstraatweg 169-175, Rijsoord 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter vaststelling te 

behandelen. 

10.  Verantwoording fractiegelden 2021 
Zonder vragen adviseert de commissie de raad het voorstel Ter vaststelling te behandelen. 

11. Verordening Vertrouwenscommissie en klankbordgesprekken Ridderkerk 2022 
Zonder vragen adviseert de commissie de raad het voorstel Ter vaststelling te behandelen 

12. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 
De heer Borst doet verslag van de vergadering van de Adviescommissie Vervoersautoriteit van 

de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De commissie heeft positief geadviseerd 

over de herijkingsmaatregelen voor de coronaopgave van het openbaar vervoer. Essentie van 

het advies was dat de coronaopgave onverminderd groot is en dat de verlenging van de 

bestaande maatregelen daarom nodig is. Daarnaast heeft de commissie geadviseerd om 

gebruik te maken van het transitievangnet openbaar vervoer vanuit het Rijk en is er 37 miljoen 



beschikbaar gesteld vanuit de MRDH om die resterende tekorten op te vangen. Uiterlijk 1 april 

2023 wordt bezien of de reizigersaantallen aanleiding geven om dit maatregelenpakket al dan 

niet te herzien. En tot slot heeft de commissie nog ingestemd met de door de 

vervoersbedrijven voorgestelde vervoerskundige wijzigingen voor 2023. Dat gaat om de 

aanpassingen van de routes en de tijden.. 

De heer Rottier meldt dat hij is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de 

adviescommissie Vervoersautoriteit. 

Mevrouw Kayadoe doet verslag van de vergadering van Adviescommissie Economisch 

Vestigingsklimaat. De commissie heeft gesproken over de strategische werklocaties van de 

MRDH 2022, er is een presentatie geweest en aan de hand van de presentatie zijn er een 

aantal adviezen geformuleerd. De uitgebrachte adviezen worden ter kennis gebracht van de 

raad. Verder heeft wethouder Van der Linden van Barendrecht een presentatie gegeven over 

de Dutch Fresh Port en is de commissie uitgenodigd om op termijn op zijn uitnodiging de 

locatie te gaan bezoeken. 

13. Mededelingen college 
Er zijn geen mededelingen 

14. Rondvraag leden 
Er zijn geen vragen 

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

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

17. Ter afdoening: motie 
De fracties van SGP en Partij 18PLUS vinden motie 2021-108 ‘aanschaf en implementatie 

ANPR camera’s’ nog niet afgedaan. De fracties zien het nog steeds als wenselijk dat de 

ANPR-camera’s worden aangeschaft.  

18. Ter afdoening: raadstoezeggingen 
Als enige fractie kon Echt voor Ridderkerk niet instemmen met afdoening van de 

raadstoezeggingen betreffende schuldhulpverlening. Na de commissie heeft de fractie aan de 

griffie laten weten dat de raadstoezeggingen 2880 en 2881 betreffende schuldhulpverlening 

toch kunnen worden beschouwd als afgedaan. 

 



Raadstoezegging 1536 betreffende Illegale doorsteek centrum is afgedaan. 

 

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.25 uur. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2022 

de griffier, de voorzitter, 

M. Slingerland K. Kayadoe 

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen leven 
Bijgewerkt tot en met 29 september 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 

EvR / 

commissie

-griffier 

10 nov 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. 

Commis-

siegriffier 

/Piena 

Najaar 2022 



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

3. 29-09-22 Startnotitie Nota 

Economisch Beleid 

2023 e.v. 

Wethouder van Os zegt 

toe dat bij de aanbieding 

van de nota in het 

raadsvoorstel of in de 

nota aandacht wordt 

gegeven aan de 

leerpunten van de Notitie 

economisch beleid 

gemeente Ridderkerk 

2013-2018 en de 

Toekomstvisie 

detailhandel Ridderkerk. 

 

Van Os Juni 2023  

 

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen wonen  
Bijgewerkt tot en met 29 september 2022 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 18-6-20 
1-9-22 

Watervisie Visie op ecologie 
 
Visie op water 
Aan flora en fauna 
in/rond water wordt 
aandacht besteed in de 
Visie op water. 

Meij 4e Kwartaal 
2022 
1e kwartaal 
2023 

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 
Klimaat-
adaptatie 

Informatie voortgang 
klimaat- 
adaptief bouwen in 
volgende  
Klimaatmonitor en over 

Van Os Sept/okt 2022 



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

wat nog de lastige 
punten zijn. 

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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