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BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK  
9 FEBRUARI 2017 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  mw. C. van Vliet 

Griffier dhr. J. van Straalen 
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd, behalve D66/GroenLinks 
Burgerleden dhr. J. Visser, V. Bilik, J. Stip, L. Westbroek en 

W. van der Linden 
 

Van de zijde van het college de wethouders mw. T. Keuzenkamp en dhr. H. Dokter 
Ondersteuning agendapunt 4 
Ondersteuning agendapunt 5 
 

dhr. A. Lay  
mw. J. Laurs en dhr. A. Mauritz  

 

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 12 januari 2017 

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

1. Ontwerpbegroting Jeugdzorg. Info wachtlijsten. Wethouder Keuzenkamp heeft nog geen 
nadere informatie en kan geen streefdatum noemen. 

2. Minimabeleid. Streefdatum is nog steeds maart 2017. 
4. Schulddienstverlening. Uitvoering. Planning is nog steeds vóór de zomervakantie. 
6. Nieuwe locatie KCR. Het bestemmingsplan is te verwachten vóór de zomervakantie. 
7. Verordening MEEDOEN. De informatie over KWIZZ en het bedrag van 538.200 is verstrekt 

per mail van 18 januari jl. Is afgedaan. 
8. Verordening MEEDOEN. Info verstrekt bij mail van 18 januari, is afgedaan. 
9. Verordening MEEDOEN. Armoedemonitor. Streefdatum april 2017. 

 
Ten aanzien van de aandachtspunten: geen opmerkingen. 
 

4. Gespreksnotitie uitwerking schulddienstverlening 

 
Na vragen en beantwoording en na het geven van een reactie op het concept is het door het 
college verzochte overleg gevoerd. Naar aanleiding van dit overleg zal het concept worden 
aangepast, worden vastgesteld door het college en daarna als definitieve uitwerking ter 
kennisname naar de raad worden verzonden. 
 

5. Uitvoeringsprogramma Jeugd "Gewoon Opgroeien" 

 
Na vragen en beantwoording en na het geven van een reactie op het concept is het door het 
college verzochte overleg gevoerd. Naar aanleiding van dit overleg zal het concept worden 
aangepast, worden vastgesteld door het college en daarna ter kennisname naar de raad worden 
verzonden. 
 
Het door het Maatschappelijk Burgerplatform uitgebrachte advies zal ter kennisname naar de raad 
worden gestuurd. 
 
Wethouder Keuzenkamp gaat na of de politie stopt met het verkeersonderwijs. En zo ja of en door 
wie dat wordt opgepakt en wat dit betekent voor een eventueel aan de politie toegekend budget. 
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6. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 

7. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 

8. Mededelingen college 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 

9. Rondvraag leden 

 
Er zijn geen vragen. 
 

10. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

 
De aangeboden raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 
 

11. Ter afdoening: motie 

 
Motie 2016-89 inzake mantelzorgvriendelijke gemeente is afgedaan. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.45 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 maart 2017, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen    mw. C. van Vliet 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 9 februari 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 

 

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 Maart 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 

Dokter Vóór zomer- 
vakantie 2017 
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

kosten zijn. Van de resultaten wordt de 
commissie op de hoogte gesteld met een 
raadsinformatiebrief. 

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 2016 ontvangt de raad 
daartoe een voorstel. 

Dokter Maart 2017 

6. 1-12-16 Nieuwe locatie 
KCR 

a. Commissie ontvangt resultaten 
ecologisch onderzoek bij het 
bestemmingsplan en parkeeronderzoek 
in het bestemmingsplan 
b. College komt in februari terug op 
garantstelling 

Keuzen- 
kamp 

Bestemmings
plan vóór 
zomer 2017 

7. 12-1-17 Verordening  
Meedoen 

De armoedemonitor wordt verwacht in 
april 2017 

Dokter April 2017 

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

De raad ontvangt het advies van het 
Maatschappelijk Burgerplatform 

Keuzen- 
kamp 

 

9. 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 

 

 
 

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 

 
 


