
 
Besluitenlijst Commissie Samen leven 12 januari 2023 

Aanwezigen 
Voorzitter: K. Kayadoe 

Commissiegriffier: M. Slingerland 

Fracties: met uitzondering van Burger op 1 zijn alle fracties vertegenwoordigd 

Burgerleden: M. van der Heijde-Keijzer, P. de Klerk, N. Roelofs, T. Ringlever, A. Haan, 

T. van de Wege – Van der Does de Bye, N. Kanters 

Wethouders: H. van Os, E. Piena 

Ambtenaren: H. Klaucke (4)(5) 

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

Besluiten 

1. Opening en vaststelling agenda 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. Agendapunten 4 en 5 worden tegelijkertijd behandeld. 

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

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 1 december 2022 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

De acties staan gepland voor het tweede kwartaal 2023. 

4. Besluitvorming over het gemeente specifiek organiseren van taken en een frictiebudget 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter debat te 

behandelen. 

5. Stand van zaken ontwikkelingen ambtelijke organisatie 
Behandeld met agendapunt 4. 

6. Mandaatverlening aan griffier 
Zonder vragen adviseert de commissie de raad het voorstel Ter vaststelling te behandelen. 

7. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


Naar aanleiding van het beleidsplan van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond wil de SGP de 

aanrijtijden van de ambulances agenderen. De SGP zal hiervoor een gespreksnotitie schrijven.  

8. Mededelingen college 
Er zijn geen mededelingen. 

9. Rondvraag leden 
Er zijn geen vragen onderling. 

10. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 
De raadsinformatiebrief 2022-12-09 Instellen loket financiën zal worden geagendeerd voor een 

volgende vergadering. De ChristenUnie zal hiervoor een gespreksnotitie schrijven. 

De overige raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 

11. Ter afdoening: moties 
De volgende moties zijn afgedaan: 

o Motie 110-2021 P18P doorontwikkeling ambtelijke organisatie  

o Motie 004-2022 LR Steunpakket energiekosten  

o Motie 010-2022 PvdA/GL Help het mkb Ridderkerk  

o Motie 015-2022 SGP Ontwikkelingen GR BAR-organisatie 

 

De voorzitter sluit de vergadering rond 20.40 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 maart 2023 

de griffier, de voorzitter, 

M. Slingerland K. Kayadoe 

  



Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen leven 
Bijgewerkt tot en met 12 januari 2023 

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 

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  

3. 12-01-23 Aanrijtijden 
ambulances 

Wordt gespreksnotitie 
geschreven en daarna 
geagendeerd 

Kardol 
(SGP) 

2 februari 
2022 

4. 12-01-23 2022-12-09 RIB 
Instellen loket 
financiën 

Wordt gespreksnotitie 
geschreven en daarna 
geagendeerd 

Haan (CU) 9 maart 2023 
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