
  
  

 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK  
7 JANUARI 2016 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  mw. C. van Vliet 

Griffier dhr. J. van Straalen 
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Burgerleden mw. M.v.d. Schoor en de heren J. Visser, W. v.d. Berg en 

L. Westbroek 
Van de zijde van het college Burgemeester A. Attema en de wethouders mw. T. Keuzenkamp en 

de heren M. Japenga en H. Dokter  
Ondersteuning 
bij agendapunt 4 en 6 
 

4. dhr. B. de Ruiter, teamchef politie 
6. dhr. P. v. Kelle (domein Strategie) 

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
Op verzoek van de VVD en Echt voor Ridderkerk is aan de agenda toegevoegd, als  
agendapunt 12. Ontwikkelingen ToBe. Dit agendapunt is behandeld na agendapunt 7. 
 
De agenda is gewijzigd vastgesteld. 
 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

 
Er zijn geen aanmeldingen. 

 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering 1 december 2015 

 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de Actiepunten: 
2. en 3. Wmo: het Integraal Jeugdkader wordt aangeboden voor commissie en raad van maart 
2016. Meegedeeld bij RIB van 24 december.  
4. Veiligheid vaarwegen. Op 24 december is een brief aan de omwonenden gestuurd en heeft de 
raad daarvan een afschrift gehad. Is afgedaan. 
6 (had 5 moeten zijn). Ontwerpbegroting Jeugdzorg. Wethouder Keuzenkamp heeft dit bij de 
regeling neergelegd, maar er is nog geen reactie ontvangen. 
7. Zienswijze werkplan MRDH. Tekst is aangepast, is afgedaan. 
8. Belastingverordeningen. Wordt meegenomen bij armoedebeleid, is meegedeeld bij mail van  
3 december. Is afgedaan. 
 
Aandachtspunten: 
5. RIB Schuldhulpverlening. Gespreksnotitie kan uiterlijk maandag 18 januari 9.00 uur worden 
ingeleverd voor behandeling commissie 4 februari. Als de gespreksnotitie niet wordt ingeleverd, 
vervalt dit als aandachtspunt. 
6. RIB Stand van zaken huishoudelijke hulp. Gelijk aan onder 5. 

 
 

4. Verloop jaarwisseling 2015 - 2016 

 
Burgemeester Attema en teamchef De Ruiter doen verslag en beantwoorden vragen. 
 
De burgemeester vraagt na wat het beleid was ten aanzien van het afdekken van prullenbakken. 
De commissie wordt van het resultaat op de hoogte gesteld. 
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5. Raadsinformatiebrief, d.d. 13 november 2015, inzake bijtincidenten honden 

 
Burgemeester Attema en teamchef De Ruiter beantwoorden vragen vanuit de commissie. De 
teamchef geeft ook de resultaten van 2015. 
 

6. Aansturing verbonden partijen 

 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
 

7. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

 
Burgemeester Attema doet mededelingen over de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie 
en de Metropoolregio. 
 

8. Mededelingen college 

 
Wethouder Dokter geeft de mogelijkheid als raad en college een bedrijfsbezoek te brengen aan De 
Londen. Dit zou kunnen aan het eind van de middag met aansluitend een eenvoudige maaltijd. In 
overleg met de griffie wordt naar een datum gezocht. 
Er zijn geen overige mededelingen. 
 

9. Rondvraag leden 

 
Er zijn geen vragen. 
 

10. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

 
Deze zijn ter kennisneming aangenomen. 
 

11. Ter kennisneming: overige stukken 

 
Deze zijn ter kennisneming aangenomen. 
 

12. Ontwikkelingen ToBe 

 
Over het onderwerp zijn vragen gesteld en is gediscussieerd.  
 
Als antwoorden op gestelde vragen nog toevoeging behoeven, dan zal het college dit schriftelijk 
meedelen. Wethouder Japenga zegt toe te zullen meedelen wie betrokken zijn bij de oprichting van 
de Stichting Cultuureducatie Zuid-Holland. Vóór de zomervakantie kan de raad een voorstel 
verwachten over de keus voor de definitieve invulling van de cultuureducatie. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.10 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 februari 2016, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen    mw. C. van Vliet 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 7 januari 2016 

 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 19-6-14 
11-6-15 
27-8-15 

Drank- en 
horeca-
verordening 2014 

Beleid wordt na één jaar geëvalueerd. Attema Eerste 
kwartaal 2016 
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1-10-15 
12-11-15 

 

2. 13-11-14 Wmo beleidsplan 
en verordeningen 
 

Het vrijwilligersbeleid wordt onderdeel 
van het Integraal Jeugdkader 
 

Keuzen- 
kamp 

Maart 2016 

3. 5-2-15 Beleidsregels 
Wmo 
 

Het beleid t.a.v. mantelzorg wordt 
onderdeel van het integraal Jeugdkader 
 

Keuzen- 
kamp 

Maart 2016 

6. 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 

 

7. 07-01-16 Jaarwisseling Gevoerde beleid t.a.v. afdekken 
prullenbakken wordt meegedeeld. 
 

Attema  

8. 07-01-16 ToBe Meegedeeld wordt wie betrokken zijn bij 
de oprichting van de Stichting 
Cultuureducatie Zuid-Holland 
 

Japenga  

9. 07-01-16 ToBe Vóór de zomervakantie kan de raad een 
voorstel verwachten over de keus voor 
de definitieve invulling van de 
cultuureducatie 

Japenga Vóór de 
zomervakan-
tie 

 
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 2016 

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 

 

4. 12-11-15 De Loods/SenW Evaluatie activiteiten SenW staan altijd in 
haar jaarverslag. Als dat is ontvangen, 
zou dat in bijzijn directeur in commissie 
kunnen worden behandeld. 
 

Keuzen 
Kamp en 
griffier 

Cie maart 
2016 

5.  12-11-15 RIB 2015-10-06 
Schuldhulpverle- 
ning Ridderkerk 

Agenderen een volgende keer. 
Gespreksnotitie wordt geleverd door 
SGP en PvdA 
 

SGP, LR, 
CU en 
PvdA 

Cie feb 2016 

6. 12-11-15 RIB 2015-09-18 
Stand van zaken 
huishoudelijke hulp 
 

Agenderen een volgende keer. 
Gespreksnotitie wordt geleverd door 
PvdA 

PvdA Cie feb 2016 
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