
 

Besluitenlijst Commissie Samen leven 9 juni 2021 

Aanwezigen 

Voorzitter: K. van der Duijn Schouten 

Commissiegriffier: M. Slingerland 

Fracties: op D66 na zijn alle fracties vertegenwoordigd 

Burgerleden: S. Coule, M. Dirks, M. Borst, G. Kaptein en M. Weijers 

Wethouders: L.J. Franzen, H. van Os,  

Ambtenaren: S. Zock (3), F. Hesper (4) M. Hasan Zadeh Serraee (5), S. Bogerd (6) 

De vergadering is terug te zien via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld 

Besluiten 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
De heer R. Slabbekoorn, secretaris ANPV eenheid Rotterdam, over de ingezonden brief van 

de ANPV. 

Na beantwoording van de vragen uit de commissie geven meerdere fracties aan over dit 

onderwerp door te willen praten. De griffie zal hiervoor actie ondernemen. 

3. Plan extra inzet ter voorkoming van problematische schulden gemeente Ridderkerk 
2021 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel ter debat te 

behandelen. 

Wethouder Fransen gaat na welke informatie beschikbaar is over uitval in de verschillende 

fases van de schuldhulpverlening, beginnend bij het eerste contact. De beschikbare informatie 

zal worden opgenomen bij de jaarlijkse evaluatie van het minimabeleid en schuldhulpverlening. 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


4. Zienswijze conceptbegroting 2022 GR Jeugdhulp Rijnmond 
De fracties hebben hun vragen en opmerking over de zienswijze meegedeeld. Het college zal 

een aangepaste zienswijze versturen en deze ter kennis brengen van de raad. 

5. Conceptnota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 
De fracties hebben hun vragen en opmerkingen over de conceptnota meegedeeld.  

De teksten over het ontwikkelplein en seksuele gezondheidszorg zullen duidelijker worden 

beschreven. 

6. Bestuursverklaring Tozo 
Zonder vragen is besloten de raad te adviseren het voorstel ter vaststelling te behandelen. 

7. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 

8. Ter kennisneming: overige stukken 
De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 

9. Ter afdoening: raadstoezegging 
De raadstoezegging 2546 over Wachttijden jeugdhulp is afgedaan. 

10. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 
Er zijn geen mededelingen 

11. Mededelingen college 
Er zijn geen mededelingen. 

12. Rondvraag leden 
Er zijn geen vragen. 

De voorzitter sluit de vergadering rond 22.00 uur 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 september 2021. 

 

de commissiegriffier, de voorzitter, 

M. Slingerland C.A. van der Duijn Schouten 



Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen leven  

Lijst met acties bijgewerkt tot en met 9 juni 2021 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 
behandeling 

1. 05-09-19 

06-01-21  

19-05-21 

Doelgroepen
-vervoer 

Het proces van eventuele 
aanpassing van het beleid rondom 
doelgroepenvervoer wordt 
opgepakt na de tweede evaluatie 
van de huidige aanpak 
(regiecentrale + vervoerder). 

Griffie juli 2021 

2. 04-06-20 Jeugdhulp De commissieleden ondersteunen 
het voorstel van mevr. Ripmeester 
om een keer iemand uit te nodigen 
om vragen over jeugdhulp aan te 
stellen. Echter wel in een fysieke 
vergadering of bijeenkomst. 

Griffie / 
Ripmeester 

p.m. 

3. 04-03-21 Informatievo
orziening 
impact 
Corona 

Het college treedt in overleg met de 
griffie over een voorstel om op een 
laagdrempeliger manier op gezette 
tijden te spreken over de impact 
Corona. 

College/ 

Griffie 

 

4. 09-06-21 Spreekrecht 

ANPV 

Na beantwoording van de vragen 
uit de commissie geven meerdere 
fracties aan over dit onderwerp 
door te willen praten. De griffie zal 
hiervoor actie ondernemen. 

  

5. 09-06-21 Plan extra 
inzet ter 
voorkoming 
van proble-
matische 
schulden 
gemeente 
Ridderkerk 
2021 

De beschikbare informatie over 
uitval in de verschillende fases van 
de schuldhulpverlening, beginnend 
bij het eerste contact zal worden 
opgenomen bij de jaarlijkse 
evaluatie van het minimabeleid en 
schulhulpverlening  

Franzen  

6. 09-06-21 Concept 
Nota 
gezondheids
beleid 

De teksten over het ontwikkelplein 
en seksuele gezondheidszorg 
zullen duidelijker worden 
beschreven. 

Franzen september 
2021 

 

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 9 juni 2021 



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 
behandeling 

1. 02-09-20 Casco herstel 
onderzoek 
Huishoud-
school  

Wethouder Van Os zegt toe de 
uitkomst van het 
herbestemmingsonderzoek toe 
te sturen aan de raad. 

Van Os 2e kwartaal 
2021 

2. 02-09-20 Verordening 
klachten-
behandeling 
Ridderkerk 
2020 

Burgemeester Attema zeg toe 
de positie van de griffier mee te 
nemen in de evaluatie en de 
raad te informeren over de 
evaluatie. 

Attema 2e kwartaal 
2021 

3. 28-01-21 
(SL/SW) 

Nota 
gezondheids-
beleid 

Wethouder Franzen zegt toe de 
effecten van Corona mee te 
nemen in de op te stellen nota. 

Franzen 9 juni 2021 

4. 04-03-21 Integraal beleid 
Sociaal Domein 

Wethouder Franzen zegt toe, dat 
vóór de zomervakantie aan de 
raad wordt voorgelegd het 
actieplan voorkomen 
problematische schulden 

Franzen 9 juni 2021 

5. 07-04-21 Nieuwbouw 
IKC De 
Wingerd 

Wethouder Van Os zegt toe de 
planning voor IKC De Noord en 
IKC De Wingerd nogmaals aan 
de raad toe te sturen. 

Van Os Vóór 
zomerreces 

6. 19-05-21 Zienswijze 
begroting 2022 
MRDH 

Burgemeester Attema zal de 
vraag van de VVD over de 
verdiepingstudie HOV schriftelijk 
beantwoorden. 

Attema  
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