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BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN LEVEN EN SAMEN WONEN RIDDERKERK  
16 JUNI 2016 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  mw. C. van Vliet 

Griffier dhr. J. van Straalen 
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Burgerleden dhr. Van Wolde en Van Beek 
Van de zijde van het college de wethouders mw. T. Keuzenkamp en dhr. Dokter, Japenga en Smit 
Ondersteuning 
bij agendapunt 5 
 

dhr. P. Bakker, Financiën 
 

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De voorzitter heet in het bijzonder welkom de heren R. A. van Vugt en T. Bergshoeff, accountants 
van Deloitte. 
De agenda is vastgesteld met toevoeging van agendapunt 11. Meerjarenprognose 
Grondexploitaties Ridderkerk 2016, omdat dit agendapunt niet behandeld kon worden in de 
commissie Samen wonen van 9 juni jl. 
 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

 
Er zijn geen aanmeldingen. 

 

3. Toelichting accountant op zijn Accountantsverslag van de controle van de Jaarstukken 
2015  

 
De heer Van Vught geeft een toelichting aan de hand van een uitgereikte presentatie (geplaatst bij 
de vergaderstukken). 
 
Nadat vragen van commissieleden zijn beantwoord, bedankt de voorzitter hen voor hun 
aanwezigheid en bijdrage. 
 

4. Bevraging college over Accountantsverslag van de controle van de Jaarstukken 2015 

 
Wethouder Keuzenkamp zegt toe dat: 

a. Het college nog een schriftelijke reactie zal geven op het definitieve rapport van 

bevindingen van de accountant. 

b. De raad nog zal ontvangen de Monitor actiepunten accountantscontrole. 

Na beantwoording van de vragen door de collegeleden wordt besloten het Accountantsverslag 
desgewenst in de raadsvergadering te betrekken bij de bespreking van de Jaarstukken 2015. 
 

5. Jaarstukken 2015 Ridderkerk  

 
Wethouder Keuzenkamp zegt toe dat: 

a. Er schriftelijk nog nadere informatie wordt verstrekt op vraag 4 van de VVD 

(Participatiecentrum/Kenniscentrum Oost). 

b. Er nog een schriftelijke reactie zal volgen op de vraag van de heer Kooijman. Pagina 81 

Aandelen NV BAR Afvalbeheer: er wordt gesteld dat de raad met de aankoop heeft 

ingestemd. De raad heeft op 20 september 2015 echter geen besluit genomen. Heeft dat 

gevolgen voor de rechtmatigheid? 

 
Wethouder Smit zegt toe dat de raad vrijdag 1 juli per mail de evaluatie van de pilot St. Jorisstraat 
ontvangt. 
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Wethouder Dokter zegt toe dat: 
1. Er een schriftelijke reactie volgt op de vraag hoeveel van de 68 mensen (in 2015 zijn 68 

mensen begeleid naar werk, vraag PvdA04.5) zijn begeleid door een extern bureau en 

hoeveel daarvan door de eigen organisatie. 

2. Hij zal nakijken op welke wijze de in deze vergadering door mw. Ripmeester gestelde 

vragen beantwoord gaan worden.  

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 

6. 1
e
 Tussenrapportage 2016 Ridderkerk 

 
Wethouder Japenga zegt toe dat de Toolkit houtrook op de gemeentelijke website wordt geplaatst. 
 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER  
DEBAT te behandelen. 
 

7. Kadernota begroting 2017 

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

8. Reactie op toezicht door Provincie op de begroting 2016 

 
Besloten is de raad te adviseren het voorstel TER VASTSTELLING te behandelen. 
 

9. Jaarverslag 2015 en begroting 2017 Gemeenschappelijke regeling GGD - RR 

 
Besloten is de raad te adviseren het voorstel TER VASTSTELLING te behandelen. 
 

10. Rondvraag leden 

 
Er zijn geen vragen. 
 

11. Meerjarenprognose Grondexploitatie Ridderkerk 2016 

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER VASTSTELLING te 
behandelen. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.50 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 augustus 2016, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen    mw. C. van Vliet 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 16 juni 2016 

 

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 
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

 

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 
commissiebijeenkomsten over de 3 
Decentralisaties. 
 

Dokter  

3. 07-04-16 Preventieplan  
Alcohol 

In het actieplan uitwerking 
preventiebeleid, ook aandacht voor 65-
plussers en middelengebruik. 

Keuzen- 
kamp 

Vóór de 
zomer ‘op 
tafel’ 
 

4. 19-05-16 Ontwerpbegro- 
ting MRDH 

Er komt een schriftelijke reactie op de 
vragen van dhr. Kooijman over de 
bezuiniging van 40 mln. 
 

Attema Verzonden 
bij mail van 
24 mei 
 

5. 19-05-16 Nota activabeleid Er komt een schriftelijke reactie op de 
vragen van dhr. Van Eijsden over de 
tabel op blz. 24. 
 

Keuzen- 
kamp 

Verzonden bij 
mail van 
25 mei 

6. 19-05-16 Cultuureducatie De door de raad te maken keus zal na 
één jaar worden geëvalueerd. 
 

Japenga  

7. 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. 

Dokter  

8. 15-06-16 Schulddienstver-
lening 

Zal na melding naam nagaan of advies 
stoppen studie is gegeven. 

Dokter  

9. 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  

10. 15-06-16 Schulddienstver-
lening 

Na de zomervakantie ontvangt de raad 
een RIB met informatie over wat 
inmiddels allemaal al is gedaan. 

Dokter Na zomer- 
Vakantie 

11. 15-06-16 Schulddienstver-
lening 

De raad ontvangt het Jaarverslag 2015 
van Plangroep, zonder nadere duiding 
van het college. 

Dokter Vóór zomer- 
Vakantie 

12. 15-06-16 Schulddienstver-
lening 

Het raadsvoorstel wordt aangepast als 
de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening onjuist is 
aangehaald voor wat betreft de term 
‘schulddienstverlening’ 

Dokter  

13. 15-06-16 Integraal 
Veiligheidsbeleid 

Het Uitvoeringsprogramma 2017 wordt 
de raad in 2016 ter kennisname 
aangeboden 

Attema  

14. 15-06-16 Integraal 
Veiligheidsbeleid 

Schriftelijk wordt gereageerd op de vraag 
wat de motivering is geweest voor de 
keus van gemeenten waarmee 
Ridderkerk in de Veiligheidsanalyse is 

Attema  
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

vergeleken. 

15. 15-06-16 Integraal 
Veiligheidsbeleid 

Schriftelijk wordt meegedeeld hoe naar 
melders is teruggekoppeld dat de 
gemeente de door hen aangemelde enge 
plekken niet heeft aangepakt. 

Attema  

16. 15-06-16 Integraal 
Veiligheidsbeleid 

Schriftelijk wordt meegedeeld wat met de 
niet ‘aangepakte’ enge plekken wel is 
gebeurd 

Attema  

17. 15-06-16 Integraal  
Veiligheidsbeleid 

Mededeling veiligheidssituatie op en rond 
Kijfhoek. 

Attema  

18. 16-06-16 Accountantsver- 
Slag 
 

Er komt een schriftelijke reactie op het 
definitieve rapport van bevindingen van 
de accountant 

Keuzen- 
kamp 

 

19. 16-06-16 Accountantsver- 
Slag 
 

De raad zal nog ontvangen de Monitor 

actiepunten accountantscontrole. 

Keuzen- 
kamp 

 

20. 16-06-16 Jaarstukken 
2015 
 

Schriftelijk volgt nog nadere informatie op 
vraag 4 van de VVD 
(Participatiecentrum/Kenniscentrum 
Oost). 

Keuzen- 
kamp 

Mail 22 juni 

21. 16-06-16 Jaarstukken 
2015 
 

Er nog een schriftelijke reactie zal volgen 
op de vraag van de heer Kooijman. 
Pagina 81 Aandelen NV BAR 
Afvalbeheer: er wordt gesteld dat de raad 
met de aankoop heeft ingestemd. De 
raad heeft op 20 september 2015 echter 
geen besluit genomen. Heeft dat 
gevolgen voor de rechtmatigheid? 

Keuzen- 
kamp 

Mail 21 juni 

22. 16-06-16 Jaarstukken 
2015 
 

Raad krijgt vrijdag 1 juli per mail de 
evaluatie van de pilot St. Jorisstraat. 
 

Smit  

23. 16-06-16 Jaarstukken 
2015 
 

Er volgt schriftelijke reactie op de vraag 
hoeveel van de 68 mensen (in 2015 zijn 
68 mensen begeleid naar werk, 
PvdA04.5) zijn begeleid door een extern 
bureau en hoeveel daarvan door de 
eigen organisatie. 

Dokter  

24. 16-06-16 Jaarstukken 
2015 
 

Nagekeken wordt op welke wijze de in 
deze vergadering door mw. Ripmeester 
gestelde vragen beantwoord gaan 
worden.  

Dokter  

25. 16-06-16 1
e
 Turap De Toolkit houtrook wordt op de 

gemeentelijke website geplaatst. 

Japenga  

 
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- Worden voortaan standaard Griffier 2 x per jaar, 
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tages BAR geagendeerd voor de commissie Samen 
leven 
 

juni en nov 

3. 1-10-15 Jaarverslag en 
trendberichten 
SenW 
 

Stuurt het college na ontvangst door aan 
de raad 

Keuzen 
Kamp 

Doorlopend 

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 

Mei 2016 

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

Agenderen een volgende keer. 
Gespreksnotitie ontvangen van SGP en 
PvdA 
 

SGP, LR, 
CU en 
PvdA 

Wordt 
geagendeerd 
als ook 
Schuldhulpver
leningsbeleid 
is 
geagendeerd 
 

 
 

  


