
 
 

  
   
   

 

 

 
 
COMMISSIE “SAMEN LEVEN”  
 
 
 
LET OP: ANDER AANVANGSTIJDSTIP 
 
Voorlopige agenda van de openbare vergadering van de commissie “Samen leven” 
op donderdag 22 mei 2014 om 20.15 uur in kamer A 103 in het gemeentehuis.  

 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

 
3. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 13 maart 2014 

 
4. Eventuele mededelingen rond de BAR-samenwerking 

 
5. Zienswijze op de conceptbegroting 2015 Stadsregio (informatie-uitwisseling; 

besluitvorming raad) (wordt nagezonden) 
 

Inzet: TER VASTSTELLING 
 
6. Zienswijze op de conceptbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling BAR-

organisatie (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad; raadsvoorstel nr. 32024) 
 
Inzet: TER VASTSTELLING 

 
7. Startnotitie Toekomstvisie Detailhandel (informatie-uitwisseling; besluitvorming 

raad; raadsvoorstel nr. 8694) 
 
Inzet: TER DEBAT  
 

8. Herbenoeming leden raad van toezicht OZHW (informatie-uitwisseling; 
besluitvorming raad; raadsvoorstel nr. 22189) 

 
Inzet: TER VASTSTELLING 
 

9. Raadsinformatiebrief college, d.d. 4 februari 2014, over de omvorming van de 
gemeentewerf tot leer-/werkbedrijf (op verzoek van de heer L. van der Spoel; 
meningsvorming) 
 

10. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties  
 

11. Mededelingen college 
 

12. Rondvraag leden 
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Ter kennisneming:  

 
Raadsinformatiebrieven 

 Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 11 maart 2014, over het 
onderzoeksrapport K + V Gehandicaptenraad Ridderkerk 

 Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 25 februari 2014, met mededeling dat 
subsidieregels 2014 zijn vastgesteld. 

 Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 21-03-2014 , inzake 
Veiligheidsonderzoek vaarwegsplitsing rivieren Nieuwe Maas, Lek en Noord.  

 Brief van de burgemeester, d.d. 7 maart 2014, met overvalcijfers Ridderkerk 

 Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 1 april 2014, inzake Voorlopige uitkomst 
jaarstukken 2013  

 Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 24 maart 2014, waarbij u wordt 
toegezonden de reactie van het college op de uitkomsten Waarstaatjegemeente.nl 
meting najaar 2013. 

 Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 11 april 2014, inzake tweejaarlijks 
verslag over de zorg voor de gemeentelijke informatiehuishouding 
(archiefinspectie)  

 Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 11 april 2014, inzake de rapportage 
RADAR 2013  

 
Afdoeningsbrief motie 

 Brief van het college, d.d. 4 april 2014, over afhandeling motie 2010-39 inzake de 
Daadwerkelijk in de buurt dag. 
 

Overige stukken 

 Jaarverslag  aanrijtijden ambulancezorg 2013 Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond 

 Door het college op 18 maart 2014 vastgestelde Treasurystatuut gemeente 
Ridderkerk 2014 
 


