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Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen leven, gehouden op 
donderdag 27 augustus 2015 in het gemeentehuis 
 
Aanwezig:  
Mevrouw C. van Vliet (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier). 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Aanwezige burgerleden: mevrouw Van der Schoor, de heren Van Wolde, Stip en Westbroek. 
Van de zijde van het college: de wethouders T. Keuzenkamp, M. Japenga en H. Dokter. 
Bij agendapunt 4 is tevens aanwezig de heer R. Nekkers, directeur-bestuurder a.i. van ToBe 
Cultuurcentrum. 
Bij agendapunt 10 is tevens aanwezig de ambtenaar G. Zegelaar. 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen na het zomerreces weer welkom. De agenda wordt 
ongewijzigd vastgesteld. Zij deelt mee dat de burgemeester helaas verhinderd is. 
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Geen aanmeldingen. 
 
3. Vaststellen verslag commissie Samen leven van 11 juni 2015 
Het verslag van 11 juni 2015 is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de Lijst van toezeggingen wordt besloten: 
1. Drank- en horecaverordening 2014. De burgemeester zal de volgende keer gevraagd worden een 
exactere streefdatum te noemen. 
2. Wmo beleidsplan. Later in de vergadering geeft wethouder Keuzenkamp aan dat het 
vrijwilligersbeleid onderdeel wordt van het Integraal welzijnskader dat in december aan de raad wordt 
aangeboden. 
3. Wmo beleidsplan. Later in de vergadering geeft wethouder Keuzenkamp aan dat mantelzorg 
beleid onderdeel wordt van het Integraal welzijnskader dat in december aan de raad wordt 
aangeboden. 
4. Wmo beleidsplan. Is gelijk aan toezegging 3 en kan daarom worden geschrapt. 
6. Veiligheid vaarwegen. De burgemeester zal de volgende keer gevraagd worden een exactere 
streefdatum te noemen. 
7. Ambulancevervoer. De raadsinformatiebrief hierover staat bij agendapunt 16 en hiermee afgedaan. 
10. Ontwerpbegroting VRR. Nadere beantwoording is ontvangen. Is afgedaan. 
11. GGD Jaarverslag. Toelichting is per mail gegeven. Is afgedaan. 
 
Ten aanzien van de actiepunten wordt besloten: 
3. RIB Evaluatie huishoudelijke hulp. De fractie van de PvdA zal hierover schriftelijke raadsvragen 
stellen. Kan worden geschrapt. 
4. RIB Inkooptraject Peuterspeelplaatsen. Is geagendeerd en is daarmee afgedaan. 
 
4. Herstel- en reorganisatieplan ToBe Cultuurcentrum 
Wethouder Japenga geeft in zijn toelichting aan dat het vorig jaar rond de zomer bleek dat het slecht 
gaat met ToBe en er mogelijk een faillissement dreigt. Tussen ToBe en de gemeenten is hard gewerkt 
om tot een oplossing te komen. Er moet geld bij van de gemeenten. Met pijn in het hart hebben de 
colleges voor scenario 3 gekozen. Het is nu echter aan de raden om te beslissen. 
 
De heer Nekkers is sinds januari betrokken bij ToBe. Er is hard gewerkt om de oorzaken te vinden en 
om oplossingen te komen. Hoofdoorzaak is de forse daling van de opbrengst lesgelden de afgelopen 
6 jaar. Wat dat betreft wordt echter niet afgeweken van de landelijke trend bij andere 
cultuurinstellingen. Daarnaast is de subsidie flink verminderd. In totaal gaat het om een omzetdaling 
van zo’n 25%. Wat ook meespeelt is de 3B status van ToBe, die al bestaat sinds 1968. Dit betekent 
o.a. dat voor het personeel geen WW premie wordt ingehouden, maar ToBe de kosten voor een WW-
uitkering wel zelf moet dragen.  
 
Als oplossing wordt gezien dat ToBe van de 3B-status afkomt en de stichting als aanbieder flexibeler 
op de vraag weet te reageren. Volgens de directeur moet ToBe op eigen benen weten te staan, moet 
ze compleet zelfstandig worden en is daarvoor ook een statutenwijziging nodig. Thans is de 
managementinformatie al verbeterd en is de bedrijfsvoering strakker en solider. De plannen zullen ook 
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tot gevolg hebben dat afscheid moet worden genomen van een aantal docenten. ToBe is volgens de 
directeur een moderne school, nu moet het nog een moderne onderneming worden. 
 
Na deze inleiding krijgen de commissieleden de gelegenheid vragen te stellen. Waarop de wethouder 
en de directeur als volgt reageren. 
 
Gevraagd wordt waarom niet eerder is ingegrepen. De directeur laat weten dat er na 27 jaar in 2012 
een directeur met pensioen is gegaan. De daarop volgende directeur moest zich inwerken. Met hem is 
het dienstverband beëindigd. Betrokkene heeft geen ontslagvergoeding ontvangen. Hij heeft wel 5 ½ 
maand niet gewerkt, met uitbetaling salaris. Daarnaast zijn outplacementkosten en zijn juridische 
kosten van in totaal € 7.500 betaald. De stichting had profijt bij outplacement omdat de WW-uitkering 
voor rekening van de stichting zou komen. De wethouder laat weten dat, gelet op de bedrijfsvoering, 
het niet de juiste man was, op de juiste plaats op dat tijdstip. 
Daarbij komt dat de 3B-status zeer verlammend heeft gewerkt. De gedachte was dat daar niet van af 
te komen was.  
In de overhead wordt zeer zeker ook gesneden. De directeur geeft aan dat de accountant altijd 
redelijk vaag is gebleven in zijn bewoordingen over de situatie. De managementinformatie was 
onvoldoende en zo was de benodigde informatie niet bekend bij de Raad van Toezicht. Van 
wanbeleid is volgens de directeur geen sprake, eerder van een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden en van minder adequaat functioneren. 
 
De wethouder erkent dat de deelnemende gemeenten ook een verantwoordelijkheid hebben. Het 
college heeft echter geen signalen ontvangen tot vorig jaar. Toen is direct actie ondernomen. 
 
Als de gemeenten er mee stoppen dan hebben we in Ridderkerk geen aanbod meer. Dan moet 
bezien worden hoe op andere wijze cultuureducatie is te verkrijgen. Als het stopt, moet er nog een 
flink bedrag betaald worden en de verkrijging van een andere wijze van cultuureducatie gaat ook geld 
kosten. Dat komt er dan nog bij. 
 
Als niet alle raden hetzelfde besluiten, dan ontstaat volgens de directeur de volgende situatie. 
Gemeente Dordrecht subsidieert voor de helft. Stopt zij, dan houdt het op. Stoppen Barendrecht en/of 
Ridderkerk, dan is er een ernstig probleem. Met Oud-Beijerland is al een regeling getroffen om uit te 
treden. Stoppen de andere gemeenten in de Hoeksche Waard dan kan zo’n zelfde regeling worden 
getroffen, zonder verdere gevolgen voor ToBe. In de statuten ligt vast hoe een gemeente kan 
uittreden en welke financiële compensatie zij daarvoor moet betalen.  
 
De directeur zal terugkomen op de opmerking dat in de tabel op blz. 29 mogelijk een rekenfout is 
geslopen. 
 
De directeur geeft aan geen garanties te kunnen geven, maar volledig achter het plan te staan. Hij 
verwacht dat er zich geen ‘lijken’ meer in de kast bevinden. De ontwikkelingen kunnen natuurlijk wel 
anders blijken te zijn dan verwacht. Als voorbeeld daarbij noemt hij de ontwikkeling in de markt, de 
vraag naar cursussen. ToBe heeft in het plan niet naar zich toegerekend en is zo transparant mogelijk 
geweest. 
 
Wethouder Japenga geeft aan dat hij en het college, met wat er nu voorligt, voldoende vertrouwen in 
ToBe heeft. Op de vraag of er later geen geld meer bij moet, laat de wethouder het volgende weten. 
Als de maatregelen effect hebben en het zo mocht zijn dat er toch nog iets bij moet, dan beoordelen 
we dat verzoek op dat moment, aan de hand van de dan gegeven onderbouwing van het verzoek. 
  
De directeur verwacht dat ToBe rond de jaarwisseling van de 3B-status kan zijn. Wordt dat iets later, 
maar nog in de eerste twee maanden van het nieuwe jaar, dan heeft dit geen financiële gevolgen. 
Hij is van mening dat ToBe eerder de omslag van individuele naar groepslessen had moeten maken. 
De docenten maken het grootste onderdeel uit van het personeel. De overhead moet naar zijn mening 
alleen het primaire proces ondersteunen. 
 
Op de vraag hoe de benodigde ondernemende geest binnen de organisatie te vinden, laat de 
directeur het volgende weten. Er zijn docenten die ondernemend bezig willen zijn. Deze zijn met name 
te vinden bij de freelancers. Juist dat personeel moet tot zijn recht komen. Het aantal freelancers zal in 
ieder geval moeten toenemen vanwege de gewenste flexibiliteit. Dit is zeker geen gemakkelijke weg. 
Deze verandering zal ook top-down worden ingezet, maar mensen willen ook meedenken. 
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De wethouder zegt toe nog te zullen meedelen of Ridderkerk te maken heeft met nog meer 
organisaties met een 3B-status. Hij verwacht dat overigens niet. 
 
De overgelegde stukken zijn korte tijd geheim geweest omdat men ze in alle betreffende gemeenten 
op hetzelfde tijdstip bekend wilde maken. De wethouder zegt toe dat in het vervolg de motivering voor 
een geheimhouding zal worden gegeven. Dit om te voorkomen dat daar allerlei gissingen naar worden 
gedaan. 
 
De directeur geeft aan dat er een hele serie maatregelen is genomen om misstanden tegen te gaan. 
Zo is de financiële administratie omgebouwd zodat die meer en tijdiger informatie aanlevert. Gewerkt 
wordt aan prestatie-indicatoren en de Raad van Toezicht zit de organisatie goed op de nek. Van 
jaarcijfers wordt gegaan naar kwartaalcijfers en de freelancers moeten sneller factureren. Inmiddels is 
er een andere controller. 
 
Als ToBe op eigen benen komt te staan, dan zal zij ook moeten beschikken over een eigen financiële 
buffer voor zowel tegenvallers als voor innovatie. Met de 3B-status mochten geen wezenlijke reserves 
worden opgebouwd. Het is de inschatting van ToBe dat een buffer van 6 ton passend is voor een 
organisatie als ToBe. 
 
Over vragen betreffende de gegeven informatie in de raadsinformatiebrief van 9 april 2015, merkt de 
directeur op dat de daarin genoemde 1,1 mln. het verlies is in 2014. De genoemde 1,7 mln. is het 
cumulatieve exploitatietekort in de jaren 2013,2014 en 2015. Alle ‘lijken’ zijn in 2014 uit de kast 
gehaald en daarvoor is een voorziening gevormd. 
 
Advies: ter debat 
 
5. Rapport rekenkamercommissie Op zoek naar de eigen invloedssfeer 
In zijn toelichting geeft de voorzitter van de rekenkamercommissie aan dat het onderwerp mede 
gekozen is naar aanleiding van het jaarlijks overleg met de fractievoorzitters. Het accent van het 
onderzoek ligt op de verslaglegging van het college aan de raad en wat daarin valt te verbeteren. Het 
onderwerp is in Ridderkerk nog maar kort een beleidsveld waaraan aandacht wordt besteed. 
Begrijpelijk dat er nog verbeteringen zijn aan te brengen. Bij het onderzoek zijn ook interviews 
gehouden met raadsleden. Daarbij waren zeven fracties vertegenwoordigd. De rekenkamercommissie 
is van mening dat het tijd is de focus te verleggen van processen naar de inhoud van het beleid. 
 
Vanuit de commissie wordt een reactie gevraagd op de mening dat de rekenkamercommissie vaak 
komt met dezelfde soort aanbevelingen. De heer Van der Hoek erkent dat en het is volgens hem ook 
onontkoombaar. Als doelen niet in meetbare vorm zijn geformuleerd, blijft het ook voor de raad niet 
controleerbaar of doelen zijn bereikt. 
 
De heer Van der Hoek is van mening dat de gemeente invloed heeft binnen het maatschappelijk 
krachtenveld. Beter dan het ‘halen’ van bedrijven uit andere gemeenten, kan de gemeente zijn 
aandacht geven aan de atmosfeer in de gemeente waar ondernemers zich prettig voelen en zich 
kunnen en willen ontplooien. Hij erkent dat niet alles meetbaar is, maar dat dit je niet ontslaat van de 
verplichting meetbaar te maken wat meetbaar is. 
Met de interpretatie van de verkregen informatie moet je voorzichtig zijn, maar de informatie kan wel 
steun geven aan je oordeel. Hij erkent dat de ondertitel niet de lading van het rapport dekt. Het 
onderzoek heeft zich gericht op de verantwoording en niet het beleid zelf. 
 
De informatie in bijlage 2. Kerncijfers lokale economie Ridderkerk komt van het CBS. Wat ht begrip 
‘banen’ inhoudt wordt nagegaan. 
 
De heer Van der Hoek is het eens met de mening dat de raad meer aandacht moet geven aan het 
voortraject van de beleidsvorming. De raad moet zorgen dat de doelstellingen SMART geformuleerd 
zijn en mag verlangen dat het college daartoe ook voorstellen doet. Mevrouw Ripmeester vraagt zich 
af of de raad zijn lerend vermogen om eisen te stellen aan voorstellen niet zou moeten vergroten. De 
heer Van der Hoek geeft aan dat de raad er maar vier jaar zit en dat het institutioneel geheugen ook 
van een raad wel van belang is. Naar aanleiding van deze discussie geeft hij ook aan dat het wel de 
raad zelf is die over zijn eigen ondersteuning door de griffie beslist. Hij acht van belang dat er een 
systeem wordt opgezet om te kunnen nagaan wat het college met de overgenomen aanbevelingen 
heeft gedaan en wat de resultaten daarvan zijn. 
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De voorzitter dankt de heer Van der Hoek en de commissieleden krijgen gelegenheid vragen te stellen 
aan wethouder Dokter. 
 
Wethouder Dokter merkt op dat het college de aanbevelingen overneemt. Het college is thans bezig 
met een evaluatie waarover de raad in een raadsinformatiebrief zal worden geïnformeerd. Deze brief 
komt naar verwachting in november. Uitgesproken wordt de wens dat deze brief de nodige informatie 
zal geven waarmee ook sturing gegeven kan worden aan het beleid. 
 
Advies: ter debat 
 
6. Besluit vaststellen economische activiteiten in het algemeen belang van de gemeente 
Ridderkerk 
Wethouder Keuzenkamp licht toe dat met het voorgestelde besluit voorkomen wordt dat 
maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld de diverse sportverenigingen, een commerciële 
huurprijs zouden moeten betalen. Dat is voor hen niet mogelijk. 
De wethouder zal laten weten of er wel een commerciële huurprijs in rekening wordt gebracht als een 
commercieel bedrijf ruimte huurt in een maatschappelijk vastgoed. 
De wethouder had het voorstel liever eerder aan de raad gedaan. De gevolgde route is zorgvuldig 
geweest en dat heeft enige tijd gekost. 
De aangeboden lijst is compleet. De woning Molensteeg 34 hoort niet op de lijst vanwege het tijdelijke 
karakter van het gebruik. 
De toezichthouder ACM heeft voor het toezicht nog geen beleid ontwikkeld. Enkele gemeenten 
hebben wel een schriftelijke reactie ontvangen, maar boetes zijn nog niet uitgedeeld. Er wordt nog 
meegedeeld bij welke drie gemeenten een procedure heeft gespeeld. 
 
Advies: ter debat 
 
7. Mandaatverlening aan de griffier tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen 
In een toelichting geeft de griffier aan verheugd te zijn dat het college gehoor heeft gegeven aan het 
verzoek een bestaande praktijk te formaliseren. Over het voorstel zijn geen vragen. 
 
Advies: ter vaststelling 
 
8. Gespreksnotitie RIB Inkooptraject peuterplaatsen op verzoek van raadsleden K. van der 
Geest en T. Alkema 
Mevrouw Van der Geest licht toe dat de aanleiding voor de vragen de verontrustende reacties zijn die 
zij uit het veld heeft ontvangen. 
 
Naar aanleiding van de in de notitie gestelde vragen laat wethouder Keuzenkamp het volgende weten. 
De gehanteerde tarieven voor de één werkende-ouder gezinnen zijn gebaseerd op de Wet 
Kinderopvang en zijn markt conforme tarieven. Het tarief bedraagt € 6,84 per uur en wordt door de 
gemeente verstrekt aan de organisaties. Dit tarief hanteert de Belastingdienst ook voor het bepalen 
van de kinderopvangtoeslag. 
Controle op de kwaliteit en veiligheid van de peuteropvang wordt verricht door de GGD. De kwaliteit is 
in zekere zin nog verbeterd, doordat aanbieders in de nieuwe situatie verplicht zijn om VVE (voor- en 
vroegschoolse educatie) aan te kunnen bieden. Dezelfde diploma’s zijn vereist. 
Bij Sport en Welzijn vervallen naar verwachting 2,2 fte aan arbeidsplaatsen. Uitgangspunt was dat 
marktconforme tarieven zouden worden gehanteerd. De wethouder is van mening dat de gemeente 
altijd zakelijk moet ‘inkopen’. Het resultaat is wel een besparing van € 100.000,- maar dat was niet de 
doelstelling. Met SenW is een overgangsregeling getroffen. 
Het is juist dat in de aanbesteding dagdelen van 3 uur peuteropvang verplicht zijn gesteld. De 
aanbieders zelf zijn met dit voorstel gekomen. 
Het is de wethouder bekend dat Sport en Welzijn pas kort vóór de licentievergunnning de 
oudercommissie en de ouders heeft geïnformeerd. Zij merkt daarbij op dat ook de gemeente een kort 
traject had. Sport en Welzijn wist wel al langer dat dit ging komen. Een eerste voorlichting aan ouders 
heeft ook al in 2014 plaatsgevonden. 
Er zijn voor de VVE geen wachtlijsten. Vanuit het rijk ontvangt Ridderkerk financiering voor 99 
plaatsen. Dat zijn geoormerkte gelden. De verwachting is echter dat het aantal naar beneden wordt 
bijgesteld. De grote steden willen hogere aantallen. Er wordt vraag- en wijkgericht gewerkt. 
Opvang aan de zogeheten VVE-kinderen wordt aangeboden door SenW/Peuter Enzo, SKR, Mundo 
en Yes. 
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De rijksbijdrage is ruim € 464.000,-. SenW ontvangt daarvan € 290.000.  Naast subsidie voor de 
plaatsen worden ook andere activiteiten gesubsidieerd zoals Lezen Oké.  
Er zijn financiële middelen om extra VVE plaatsen te faciliteren. 
 
De commissie acht het onderwerp hiermee voldoende behandeld. 
 
9. Startnotitie integraal welzijnskader 
In haar toelichting geeft wethouder Keuzenkamp aan dat het vrijwilligersbeleid en de mantelzorg ook 
onderdeel zullen worden van dit welzijnskader. 
 
In de notitie is niet opgenomen dat het Platform minimabeleid bij de participatie wordt betrokken. Dit 
omdat geen sprake is van minimabeleid. Voor het welzijnsbeleid is er een breed samengesteld 
platform. Na enige discussie geeft de wethouder aan aan de wens te willen voldoen. Mevrouw 
Ripmeester verzoekt het Platform minimabeleid wat dit betreft gelijk te schakelen met het 
Burgerplatform.  
 
De wethouder geeft aan dat de planning wat zal wijzigen. Over de inspiratiesessie moet nog overleg 
volgen met de griffie en de bijeenkomst zal niet eerder dan in oktober worden gehouden. 
 
De heer Romeijn, mevrouw Ripmeester en mevrouw Berkhout geven aan blij te zijn dat de startnotitie 
voorligt en een integraal welzijnskader zal worden ontwikkeld. Wethouder Keuzenkamp verwacht dat 
de ervaringen binnen de Wmo en de jeugdzorg hun invloed op het kader zullen hebben, maar wil 
wachten op de resultaten van de evaluatie van de Wmo en de jeugdzorg. Als alles met elkaar wordt 
verbonden, zal dat gevolgen hebben voor het tijdpad en zij wil het kader ter besluitvorming voorleggen 
in december. De heer Romeijn benadrukt het van belang te vinden dat het uitgangspunt voor het 
kader de burger is. 
 
Het kader zal volgens de wethouder de hoofdlijnen met ambities bevatten. Daarna volgt een 
uitvoeringsnota met zoveel mogelijk meetbare doelen. De intentie is deze zo SMART mogelijk te 
maken. Die uitvoeringsnota zal volgend jaar worden vastgesteld. 
 
Het welzijnskader zal volgens de wethouder in het verlengde liggen van het vast te stellen 
jeugdbeleid. 
Beide ambtenaren die elk onderwerp behandelen, zullen ook nauw contact hebben. De heer Van der 
Spoel benadrukt de integraliteit. Er zullen ook zaken losgelaten moeten worden. 
 
Advies: ter vaststelling 
 
10. Begroting GR Jeugdhulp  
De voorzitter geeft aan dat de taakhouders hebben meegedeeld geen opmerkingen te hebben. 
In het land is commotie over de wachtlijsten bij jeugdzorginstellingen. Bij onze gemeenschappelijke 
regeling is nu in onderzoek hoe de situatie regionaal is. Als deze informatie is ontvangen, wordt de 
raad op de hoogte gesteld. Wethouder Keuzenkamp geeft aan vanuit de gebiedsteams geen signalen 
te hebben ontvangen dat er mensen zijn die zitten ‘te wachten’. 
 
De heer Zegelaar geeft aan dat de verplichting tot vennootschapsbelasting geen gevolgen heeft voor 
de gemeenschappelijke regeling. 
 
De heer Romijn is van mening dat het bedrag in de reserve van 2% voor innovatie en dekking 
mogelijke te korten, eigenlijk volledig beschikbaar zou moeten zijn voor innovatie. De wethouder 
onderschrijft dat. Zij is van mening dat innovatie niet afhankelijk mag zijn van die 2%. Als het nodig is, 
moet het geld gewoon beschikbaar komen. Ten aanzien van de kwartaalrapportages van de regeling 
merkt de wethouder op dat de informatie daaruit wordt gedeeld in de commissiebijeenkomsten over de 
monitoring en sturing 3 decentralisaties. 
 
De rijksbijdrage die we ontvangen, is vastgesteld in 2014 en is afhankelijk van historische gegevens. 
Onlangs is sprake geweest van een herverdeling waarbij Ridderkerk meer heeft gehad. Alle factoren 
die Den Haag hanteert bij de berekening zijn bij ons niet bekend. 
 
De gemeente waar de ouders wonen, is de betalende gemeente. 
 
De heer Van der Spoel is verheugd dat het woord ‘helaas’ wederom in de zienswijze is opgenomen. 
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De commissie stemt in met het versturen van voorliggende zienswijze. 
 
11. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 
Er zijn geen mededelingen. 
 
12. Mededelingen college 
Er zijn geen mededelingen. 
 
13. Rondvraag leden 
Het CDA zal een gespreksnotitie schrijven over Social Brokers. Zij verzoekt deze te agenderen vóór 
de behandeling van Kadernota Jeugdbeleid en zal hierover verder overleggen met de griffier. De 
commissie is hiermee akkoord. 
 
14. Ter kennisneming: Overige stukken 
 
15. Ter afdoening: Afdoeningsbrief motie 
Motie 2014-14 inzake Privacy-convenant is afgedaan. 
 
16. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 
Echt voor Ridderkerk en Leefbaar Ridderkerk vragen om agendering van de RIB inzake 
uitvoeringsregels achtergebleven fietsen. Agendering is voor een volgende keer, na ontvangst van 
hun gezamenlijke gespreksnotitie. 
 
Echt voor Ridderkerk vraagt om agendering van de RIB inzake Mantelzorgwaardering. Afgesproken 
wordt dat deze wordt behandeld in de commissiebijeenkomst Samen leven van 16 september a.s. als 
gesproken wordt over mantelzorg. De fractie zal de gespreksnotitie uiterlijk een week daarvoor 
aanleveren bij de griffie, die deze daarna zal verspreiden. 
 
D66/GroenLinks en Leefbaar Ridderkerk vragen om agendering van de RIB inzake inkooptraject 
peuterspeelplaatsen, van 22 mei 2015.  
 
De overige RIBs worden voor kennisgeving aangenomen. Wil een commissielid later toch nog 
agendering, dan kan dit worden verzocht middels een gespreksnotitie. 
 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering rond 20.50 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 augustus 2015  
de griffier,     de voorzitter, 

 
 
 
 
 
 

 
LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 

Bijgewerkt t/m 27 augustus 2015 
 

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 Burgemeester 
is verzocht  
1 oktober een 
exactere 
datum te 
noemen.  
 

2. 13-11-14 Wmo beleidsplan Het vrijwilligersbeleid wordt onderdeel Keuzen- December 
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

en verordeningen 
 

van het Integraal Jeugdkader 
 

kamp 

3. 5-2-15 Beleidsregels 
Wmo 
 

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

Keuzen- 
kamp 

December 

4. 16-4-15 Veiligheid 
vaarwegen 
 

Bezien wordt welke kanalen gebruikt 
kunnen worden om kennis te geven aan 
de door Rijkswaterstaat/de gemeente te 
nemen maatregelen. 
 

Smit Burgemeester 
is verzocht  
1 oktober een 
exactere 
datum te 
noemen.  
 

5. 18-6-15 Jaarrekening Er wordt nog gereageerd op de vragen 
48 en 52 van de PvdA uit de 
vragenronde. 
 

Dokter  

6. 27-8-15 ToBe Bericht wordt of er in Ridderkerk 
instellingen zijn met de 3B status 
 

Japenga  

7. 27-8-15 ToBe Bericht wordt of de tabel op pagina 29 de 
juiste cijfers bevat. 
 

Japenga/ 
Nekker 

Vóór 10 
september 

8. 27-8-15 RKC rapport 
lokale economie 

Bericht wordt wat het CBS onder ‘banen’ 
verstaat in de tabel in bijlage 2 
 

Griffier  

9. 27-8-15 RKC rapport 
lokale economie 
 

Over evaluatie beleid wordt bericht in een 
raadsinformatiebrief 

Dokter November 
2015 
 

10. 27-8-15 Ec. activiteiten 
met algemeen 
belang 
 

Bericht wordt of commerciële bedrijven 
een commerciële huur betalen voor 
activiteiten in een maatschappelijk vast 
goed. 
 

Keuzen 
kamp 

Vóór 10 
september 

11. 27-8-15 Ec. activiteiten 
met algemeen 
belang 
 

Bericht wordt in welke 3 gemeenten de 
toezichthouder ACM een procedure heeft 
gevolgd. 

Keuzen 
kamp 

 

12. 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. 
 

Keuzen 
kamp 

 

13. 279-15 Integraal 
Welzijnskader 

Bij de participatie wordt ook het platform 
Minimabeleid betrokken. 

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. 
 

Attema Cie juni 2015 

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. 27-8-15 Gespreksnotitie 
Social Brokers 

Als het CDA deze heeft ingeleverd, wordt 
deze geagendeerd vóór de behandeling 

Griffier  
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van het Jeugdkader. 
 

4. 27-8-15 RIB 
achterblijvende 
fietsen 
 

Wordt geagendeerd als EvR en LR hun 
gespreksnotitie hebben overgelegd 

EvR en LR  

5. 27-8-15 RIB waardering 
mantelzorg 

Wordt behandeld in de 
commissiebijeenkomst 16 september. 
Aanlevering gespreksnotitie uiterlijk 9 
september door EvR. 
 

EvR Uiterlijk 9 
september bij 
griffie  

      

 


