
 
  

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK  
9 MAART 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. Stip, L. Westbroek, W. v.d. Linden,  

J. Visser, W. v.d. Berg en E. v. Wolde 
Van de zijde van het college de burgemeester mw. A. Attema en wethouders mw. T. Keuzenkamp 

en dhr. H. Dokter 
Ondersteuning 
bij agendapunt 5  
bij agendapunt 6 

 
mw. Y. v.d. Berg 
dhr. R. Sluiskes 

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De agendapunten 5 en 6 zijn in volgorde gewisseld. Voor het overige is de agenda ongewijzigd 
vastgesteld. 
 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

 
Er zijn geen aanmeldingen. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 9 februari 2017 

 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de toezeggingen: 
 
1. Ontwerpbegroting Jeugdzorg. Info wachtlijsten. De wethouder heeft nog geen nadere 

informatie. 
2. Minimabeleid. Herziene streefdatum is mei 2017. 
5.   Schulddienstverlening. Herziene streefdatum is eind 2017. 
8.   Concept uitvoeringsprogramma Jeugd. Advies Burgerplatform is nog niet naar de 
commissieleden gestuurd. 
9.   Concept uitvoeringsprogramma. Verkeersonderwijs. Streefdatum nog niet bekend. 
 

4. Plan Brandweerzorg 2017-2020 

 
Aan de hand van een presentatie (gevoegd bij de vergaderstukken) geeft de heer  
R. van Werkhoven, projectleider bij de Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond, een toelichting op 
het Plan Brandweerzorg 2017 – 2020. 
Daarna worden vragen beantwoord door de heer Van Werkhoven en de burgemeester. Vanuit de 
commissie geeft een aantal leden zijn mening op het plan. Met deze bespreking is het plan 
behandeld. 
 

5. Basis voor Samen Verder 

 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
DEBAT te behandelen. 
 
Wethouder Keuzenkamp zegt toe dat nog een reactie volgt op de vraag van dhr. Kooijman over de 
verhouding vaste en inhuurkrachten. 
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6. De Roadmap Next Economy (Metropoolregio Rotterdam Den Haag), hoe verder te 
gebruiken 

 
Vanuit de commissie wordt aandacht gevraagd voor de wijze waarop de roadmap onder de 
aandacht van ondernemers wordt gebracht. Wethouder Dokter neemt deze reacties mee en geeft 
aan zelf nog een keer te willen kijken naar de mogelijkheid om over dit onderwerp voor 
ondernemers en raadsleden een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren. 
 

7. Reactie op toezicht door Provincie op begroting 2017 

 
Na beantwoording van een vraag is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
 

8. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

 
De burgemeester meldt dat de Metropoolregio vragen bij de raden zal uitzetten ten behoeve van 
de tussentijdse evaluatie van de MRDH. Vanuit de taakhouders is het verzoek deze vragen eerst te 
bespreken in een gezamenlijke commissievergadering, waarin suggesties gedaan kunnen worden 
voor de beantwoording. De beantwoording wordt vervolgens als collegevoorstel voorgelegd aan de 
commissies en de raad. 
 

9. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 

10. Mededelingen college 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 

11. Rondvraag leden 

 
Er zijn geen vragen. 
 

12. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

 
De aangeboden raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 
 

13. Ter kennisneming: overige stukken 

 
De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 
 

14. Ter afdoening: raadstoezegging 

 
Raadstoezegging nr. 874 Minimabeleid – kostendelersnorm is afgedaan. 
 

15. Ter afdoening: moties 

 
Motie 2015-68 inzake WhatsApp groepen is afgedaan. 
Motie 2016-108 inzake automatisch kwijtschelden van gemeentelijke belastingen is afgedaan. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.40 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 april 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 9 maart 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 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 

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 

 

10. 9-3-17 Basis Samen 
Verder 
 

De vragen van de CU over verhouding 
inhuur/vast zullen schriftelijk worden 
beantwoord. 

Keuzen- 
kamp 

 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
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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 

 
 
 


