
 
  

 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK  
6 APRIL 2017 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  mw. C. van Vliet 

Griffier dhr. J. van Straalen 
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Burgerleden mw. M. v.d. Schoor en dhr. J. Visser, V. Bilik, J. Stip en L. Westbroek 
Van de zijde van het college burgemeester mw. A. Attema en de wethouders mw. T. Keuzenkamp, 

dhr. H. Dokter en M. Japenga 
Ondersteuning 
bij agendapunt 5 
 

mw. A. List 
 

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. Kennismaking met cultuurregisseur, mevrouw J. van Dijk, met verslag van bevindingen 
(presentatie) gesprekken onderwijs en culturele partners 

 
Na een introductie van wethouder Japenga stelt de nieuwe cultuurregisseur, mw. J. van Dijk, zich 
voor en geeft aan de hand van een presentatie een toelichting van de werkzaamheden die in het 
kader van de cultuureducatie inmiddels zijn aangevangen. (De presentatie is bij de 
vergaderstukken geplaatst).  
 

3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

 
Er zijn geen aanmeldingen. 

 

4. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 9 maart 2017 

 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de toezeggingen: 
1. Ontwerpbegroting Jeugdzorg. Info wachtlijsten. Wethouder Keuzenkamp kan geen datum 

aangeven omdat zij afhankelijk is van derden. 
6. Nieuwe locatie KCR, (b) garantstelling. Bij raadsinformatiebrief van 3 maart jl. is de raad 

geïnformeerd. B. is afgedaan. 
7. Verordening Meedoen. Het verzamelen van informatie voor de armoedemonitor is vertraagd 

vanwege privacybescherming. De raad kan de monitor verwachten vóór de zomervakantie. 
8. Concept uitvoeringsprogramma Jeugd. Advies Maatschappelijk Burgerplatform. Anders dan 

eerder gezegd, is voor het uitvoeringsprogramma geen advies uitgebracht. De toezegging is 
daarmee vervallen. 

9. Concept uitvoeringsprogramma Jeugd. Verkeersonderwijs. Nader informatie wordt verstrekt bij 
de Kadernota in juli. 

10. Basis Samen Verder. Vragen ChristenUnie zijn vóór de raad van 23 maart beantwoord. Is 
afgedaan. 

 
Naar aanleiding van de reactie op toezegging 7 is de heer Van Eijsden van mening dat de 
informatieverstrekking over de beleidsuitvoering schulddienstverlening steeds verder in de tijd 
wordt verschoven. Op zijn verzoek besluit de commissie dit voor de volgende 
commissievergadering te agenderen, zodat hierover met wethouder Dokter kan worden gesproken. 
 

5. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerleden Ridderkerk 2017 
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Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
 

6. Handleiding Verbonden Partijen 2017 – 2020 

 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
DEBAT te behandelen. De fractie van de PvdA zal een uitgebreidere stemverklaring geven, 
waarop kan worden gereageerd. 
 

7. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 

8. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 

9. Mededelingen college 

 
De burgemeester doet mededeling van een noodlottig verkeersongeval op de Rotterdamse weg en 
de verstrekte last onder dwangsom in het kader van het verbod om inbrekerswerktuigen te 
vervoeren. 
 

10. Rondvraag leden 

 
Er zijn geen vragen. 
 

11. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

 
Op verzoek van mw. Van Nes – de Man zal de raadsinformatiebrief inzake het BOA- Jaarplan 2017 
en het Jaarverslag 2016 worden geagendeerd voor een volgende commissievergadering. 
 
 

12. Ter afdoening: motie 

 
Na discussie wordt besloten dat motie 2016 – 87 inzake budget light is afgedaan. 
 

13. Ter afdoening: raadstoezeggingen 

 
De raadstoezeggingen gedaan rond de behandeling van de Kadernota Sport en bewegen 2015 – 
2020, te weten de nrs. 544, 545, 546 en 547 zijn afgedaan. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.00 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 mei 2017, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen    mw. C. van Vliet 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 6 april 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 

Keuzen 
kamp 
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

meegedeeld dat raad op de hoogte wil 
worden gesteld. 

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 Mei 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 

 
 

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 

P.J. Van 
Nes-de 

juni 
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zal worden geagendeerd voor een 
volgende commissievergadering 
 

Man 

 


