
 
  

 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK  
11 MEI 2017 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  dhr. C.A. van der Duijn Schouten 

Griffier dhr. J. van Straalen 
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd  
Burgerleden dhr. J. Stip en L. Westbroek 
Van de zijde van het college burgemeester A. Attema en de wethouders mw. T. Keuzenkamp en 

dhr. H. Dokter 
Ondersteuning 
bij agendapunt 4  
bij agendapunt 5 
bij agendapunt 6 
bij agendapunt 7 
bij agendapunt 8 
bij agendapunt 9 

 
mw. A. van der Plaat 
dhr. E. Bakker, P. Többen en mw. L. Kielen en mw. J. Laurs 
dhr. R. Sluiskes 
dhr. R. Sluiskes 
dhr. T. Bouman 
gemeentesecretaris dhr. H. Klaucke 

bij agendapunt 10 mw. J. Wagenvoort 
 
Het audioverslag van deze vergadering is terug te luisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld 
 

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 van 6 april 2017 

 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de toezeggingen: 

1. Ontwerpbegroting Jeugdzorg. Info wachtlijsten. De wethouder geeft aan dat de gevraagde 
informatie van de gemeenschappelijke regeling nog niet is ontvangen. Een streefdatum 
kan zij niet aangeven. 

2. Minimabeleid, in commissieverband wisselen van gedachten. De nieuwe streefdatum 
wordt 15 juni 2017. 

Andere streefdata zijn niet gewijzigd. 
 

4. Voortgang informatievoorziening over de beleidsuitvoering schulddienstverlening 
alsmede over het beleid m.b.t. het tegengaan van armoede 

 
Na discussie zegt wethouder Dokter toe dat de commissie voor haar vergadering van 15 juni a.s. 
een notitie zal ontvangen waarin zijn vermeld de afspraken gemaakt met de diverse partners. 
Daarnaast ontvangt de raad informatie over het kindpakket, de evaluatie van het 
schulddienstverleningsbeleid, de evaluatie minimabeleid, de evaluatie schulddienstverlening en de 
evaluatie Ridderkerkpas.   
 
De wethouder zegt toe nog te reageren op de vraag of, nu het Besluit breed moratorium op 1 april 
jl. in werking is getreden, toepassing van een breed-moratorium bij schulden plaatsvindt. 
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5. Presentatie inkoop jeugdhulp en wijkteams 2018 

 
Aan de hand van een presentatie (gevoegd bij de vergaderstukken) wordt de commissie 
geïnformeerd over de regionale aanbesteding inkoop specialistische jeugdhulp, de aanbesteding 
inkoop lokale jeugdhulp en de aanbesteding inzet wijkteam. 
 

6. MRDH Agenda Detailhandel 

 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
 
De wethouder zegt toe dat de agenda ter kennis zal worden gebracht van de plaatselijke 
detailhandel. 
 

7. Zienswijze MRDH Ontwerp begroting 2018 en Ontwerp beleidsnota reserves, 
voorzieningen en fondsen 

 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING/TER DEBAT te behandelen. De commissie adviseert het woord ‘zouden’, in de 
vierde alinea van de concept-zienswijze, te vervangen door het woord ‘willen’. 
 
De burgemeester zegt toe dat schriftelijk wordt gereageerd op: 

a. De vraag van mw. Van Nes- de Man, waarom Ridderkerk, gelet op de discussie rond de 
Oververbinding Krimpen, niet vertegenwoordigd is in de Stuurgroep en Raad van Advies 
voor de Verkeersonderneming van de MRDH. 

b. De vraag van mw. P van Nes – de Man, over de tegenstrijdigheid tussen enerzijds de inzet 
van de MRDH het verkeer op de ruit te verminderen en anderzijds Nieuw Reijerwaard te 
willen ontwikkelen tot bedrijfsterrein met veel verkeersbewegingen. 

Mw. Van Nes – de Man mailt haar vragen naar de griffier. 
 
De heer Van der Spoel vraagt om de aantekening dat zijn fractie van mening is dat ten aanzien van 
de te plegen investeringen realistisch begroot moet worden. 
 

8. 1e wijziging programmabegroting 2017 en begroting 2018 Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond 

 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING  te behandelen. 
 
Namens de taakhouders maakt mw. Kayadoe een aantal opmerkingen en stelt zij enkele vragen. 
De burgemeester zegt toe dat deze vragen schriftelijk beantwoord zullen worden. 
Tevens zal een antwoord gegeven worden op de vraag van dhr. Van der Spoel waarom in de 
begroting geen post ‘onvoorzien’ is opgenomen. 
 

9. Zienswijze concept jaarstukken 2016 en concept begroting 2018 GR BAR-organisatie 

  
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING/TER DEBAT te behandelen. 
 
De raad ontvangt vóór de raadsvergadering van 18 mei a.s. het accountantsverslag en de 
controleverklaring. 
 
Wethouder Keuzenkamp zegt toe dat schriftelijk gereageerd zal worden op: 

a. De vraag van mw. Berkhout  ten aanzien waarvan Ridderkerk minder maatwerk heeft 
afgenomen van de BAR-organisatie. 

b. De vraag van mw. Ripmeester hoeveel statushouders zijn ingezet op 
werkervaringsplaatsen en of daar een beleidskeus aan ten grondslag ligt. 

 

10. Herziening financiële verordening 

 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
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Wethouder Keuzenkamp zegt toe dat de raad een schriftelijke reactie  ontvangt op de vraag van de 
heer Van der Spoel of aan de hand van drie voorbeelden kan worden gemotiveerd waarom ten 
aanzien van investeringen een rapportagegrens wordt voorgesteld van € 100.000,-. 
 

11. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

 
De burgemeester deelt mee dat de Metropoolregio wil dat de deelnemende gemeenten nog vóór 
de zomervakantie de gemeenschappelijke regeling evalueren. Dit kan door binnen de gemeente 
een gesprek te voeren over een aantal vragen die de MRDH de gemeenten zal voorleggen. Het 
verslag van dit gesprek is de evaluatie en vormt voor de MRDH de input. Dit is een andere opzet 
dan eerst is besproken, waarbij de raad een schriftelijke reactie zou geven. Gelet op de drukke 
agenda voor deze maanden, wordt afgesproken in het Presidium te bespreken of aan dit verzoek 
gehoor kan worden gegeven. 
 

12. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 

13. Mededelingen college 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 

14. Rondvraag leden 

 
Er zijn geen vragen. 
 

15. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

 
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. Naar aanleiding van het verzoek 
van wethouder Keuzenkamp om te overleggen over de raadsinformatiebrief Tussenrapportage 
Stichting Sport en Welzijn, wordt besloten deze brief te agenderen voor de commissie van 15 juni 
a.s. 
 

16. Ter kennisneming: overige stukken 

 
De stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 
 

17. Ter afdoening: moties 

 
Motie 2016 – 94 inzake cameratoezicht; 
motie 2016 – 100 inzake eigen bijdrage respijtzorg en begeleiding mantelzorgers; 
motie 2016 – 107 inzake verminderen regeldruk ondernemers; 
zijn afgedaan. 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.10 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 juni 2017, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen    mw. C. van Vliet 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 11 mei 2017 

 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 27-8-15 Ontwerpbegro- 
ting Jeugdzorg 

Als de resultaten van het onderzoek van 
de GR naar mogelijke wachtlijsten is 
ontvangen, wordt de raad op de hoogte 
gesteld. Wethouder heeft GR 
meegedeeld dat raad op de hoogte wil 
worden gesteld. 

Keuzen 
kamp 

Niet aan te 
geven 

2. 07-04-16 Minimabeleid Nadat het college met partners afspraken 
heeft gemaakt, zal in commissieverband 
van gedachten worden gewisseld over de 
doelstellingen en resultaten van de 
afspraken. Dit zou kunnen in een vorm 
als de periodieke commissie-
bijeenkomsten over de 3 
Decentralisaties. 
De portefeuillehouder overlegt met de 
griffie 

Dokter 15 juni 2017 

3. 19-05-16 Cultuureducatie De door de raad te maken keus zal na 
één jaar worden geëvalueerd. 
 

Japenga Mei/juni 2017. 
 

4. 15-06-16 Schulddienstver-
lening 

Bekeken wordt of het 
klanttevredenheidsonderzoek kan 
worden uitgevoerd door een 
onafhankelijke partij en wat daarvan de 
kosten zijn. Van de resultaten wordt de 
commissie op de hoogte gesteld met een 
raadsinformatiebrief. 

Dokter Vóór zomer- 
vakantie 2017 

5. 15-06-16 Schulddienstver- 
lening 

Onderzocht wordt op welke wijze de 
uitvoering na 1 maart 2017 kan 
plaatsvinden (uitbesteden of zelf ter hand 
nemen). Eind 2017 ontvangt de raad 
daartoe een voorstel. 

Dokter Eind 2017 

6. 1-12-16 Nieuwe locatie 
KCR 

Commissie ontvangt resultaten 
ecologisch onderzoek bij het 
bestemmingsplan en parkeeronderzoek 
in het bestemmingsplan 
 

Keuzen- 
kamp 

Bestemmings
plan vóór 
zomer 2017 

7. 12-1-17 Verordening  
Meedoen 

De armoedemonitor wordt verwacht in 
april 2017 

Dokter Vóór zomer- 
vakantie 2017 
 

8. 9-2-17 Concept 
uitvoeringspro- 
gramma Jeugd 
 

Nagegaan wordt of de politie stopt met 
verkeersonderwijs, zo ja, wie dat in het 
vervolg gaat doen en wat dit betekent 
voor toegekende budgetten. 

Keuzen- 
kamp 

Bij de 
Kadernota in 
juli 2017 

9. 11-4-2017 Breed 
moratorium 
 

Gereageerd zal worden op de vraag of 
dat wordt ingezet. 

Dokter Mail 15 mei 

10. 11-4-2017 Schulddienstver- 
lening/armoede- 
beleid 

De commissie ontvangt voor haar 
vergadering van 15 juni: Notitie 
afspraken partners, informatie 
kindpakket, evaluatie minimabeleid, 
evaluatie schulddienstverlening en de 
evaluatie Ridderkerkpas.  

Dokter Cie 15 juni 
2017 

11. 11-4-2017 MRDH Agenda 
Detailhandel 

Agenda wordt ter kennis gebracht van 
plaatselijke detailhandel. 

Dokter  
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

12. 11-4-2017 MRDH ontwerp- 
Begroting 2018 

Schriftelijke beantwoording vragen mw. 
Van Nes – de Man. 

Attema  

13. 11-4-2017 Ontwerpbegro-
ting VRR 2018 

Schriftelijke beantwoording taakhouders 
en dhr. Van der Spoel 

Attema  

14. 11-4-2017 Ontwerpbegro- 
ting BAR 2018 
 

Schriftelijke beantwoording vragen mw. 
Berkhout en Ripmeester 

Keuzen-
kamp 

 

15. 11-4-2017 Financiële 
verordening 

Schriftelijke beantwoording vraag dhr. 
Van der Spoel 

Keuzen- 
kamp 

 

16. 11-4-2017 MRDH evaluatie Of en wanneer bespreken in Presidium Griffier 30 mei 2017 

17. 11-4-2017 RIB evaluatie 
SenW 
 

Agenderen voor de commissie van 15 
juni 2017 

Griffier 15 juni 2017 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

1. Blijvende 
afspraak 
 

Bijtincidenten De raad ontvangt jaarlijks een 
raadsinformatiebrief met een overzicht 
van de bijtincidenten van het voorgaande 
jaar. Na ontvangst direct voor commissie 
agenderen. 
 

Attema Juni 2017 

2. 26-6-14 Tussenrappor- 
tages BAR 

Worden voortaan standaard 
geagendeerd voor de commissie Samen 
leven 
 

Griffier 2 x per jaar, 
juni en nov 

3. 1-10-15 Jaarverslag en 
trendberichten 
SenW 
 

Stuurt het college na ontvangst door aan 
de raad 

Keuzen 
Kamp 

Doorlopend 

4. 6-4-17 
 

BOA-Jaarplan De raadsinformatiebrief inzake het BOA- 
Jaarplan 2017 en het Jaarverslag 2016 
zal worden geagendeerd voor een 
volgende commissievergadering 
 

P.J. Van 
Nes-de 
Man 

juni 

 


