
 
Besluitenlijst Commissie Samen leven 1 december 2022 

Aanwezigen 
Voorzitter: K. Kayadoe 

Commissiegriffier: M. Slingerland 

Fracties: alle fracties zijn vertegenwoordigd 

Burgerleden: M. van der Heijde-Keijzer, S. Coule, L. Kramer-Blansjaar, N. Roelofs, 

T. Ringlever, T. van de Wege – Van der Does de Bye, P. de Klerk, 

R. van Bennekom, S. Horvàth, E. Mathlener 

Wethouders: H. van Os, E. Piena 

Ambtenaren: A. Ostojic (4), A. van de Plaat (5 en 8), K. van Duinen (6), Ditvoorst (7) 

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

Besluiten 

1. Opening en vaststelling agenda 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld  
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt  

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven en Samen wonen van 10 november 
2022 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

 

Ten aanzien van de acties en toezeggingen. 

1. RIB Eenmalige energietoeslag: is geagendeerd voor deze vergadering en daarmee 

afgedaan. 

De punten 4, 5 en 6 betreffen het toesturen van informatie aan de raad. Deze informatie is 

ontvangen en de actiepunten zijn daarmee afgedaan.  

 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


4. Derde wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020 i.v.m. de 
Omgevingswet 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter debat te 

behandelen. 

5. Verordening Individuele Inkomenstoeslag Ridderkerk 2023 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter debat te 

behandelen. 

6. Compensatie exploitatie 2023 Stichting Sportservice Ridderkerk 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter debat te 

behandelen. 

7. Gemeenschappelijke Regeling Beschermd wonen 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter debat te 

behandelen. 

8. Gespreksnotitie van het raadslid mevrouw C. van Vliet over gegevens eenmalige 
energietoeslag  
Na beantwoording van vragen door wethouder Piena en het geven van meningen door diverse 

commissieleden is de gespreksnotitie voldoende behandeld. 

9. Ontwikkelingen ambtelijke organisatie 
Dit is een nieuw vast agendapunt voor deze commissie op verzoek van de raad. 

Wethouder Van Os doet indien nodig mededelingen over de voortgang en is beschikbaar voor 

het beantwoorden van vragen. 

Wethouder Van Os laat weten, dat een bestuurlijke stuurgroep regelmatig bij elkaar is 

gekomen. Inmiddels is een plan van aanpak Ontvlechting, Onthechting, Transitie en Opbouw 

(OOTO) opgesteld.  

Daarnaast zijn meerdere sessies voor medewerkers gehouden. 

Het college zal de raad een voorstel doen om budget beschikbaar te stellen voor de 

frictiekosten.  

10. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 
Mevrouw Kayadoe geeft een terugkoppeling van de vergadering van de adviescommissie 

Economisch vestigingsklimaat van de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Een 

sfeerimpressie is opgenomen in het raadsinformatiesysteem onder Thema’s > Verbonden partijen 

> MRDH. 

In Januari 2023 zal de MRDH langskomen voor een toelichting op de concept Strategische Agenda 

voor de komende jaren. 



 

11. Mededelingen college 
Er zijn geen mededelingen. 

12. Rondvraag leden 
Er zijn geen vragen onderling. 

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

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

 

De voorzitter sluit de vergadering rond 20.50 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 januari 2023 

de griffier, de voorzitter, 

M. Slingerland K. Kayadoe 

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen leven 
Bijgewerkt tot en met 1 december 2022 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 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 

2e kwartaal 
2023 



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

2. 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  
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