
 

Besluitenlijst Commissie Samen leven 12 januari 2022 

Aanwezigen 

Voorzitter: C.A. van der Duijn Schouten 

Griffier: M. Slingerland 

Fracties: op D66 na zijn alle fracties vertegenwoordigd 

Burgerleden: G.J. Kaptein, M. Dirks, V. van der Have, M. Weijers,  

College: burgemeester A. Attema, wethouders L.J. Franzen en H. van Os  

Ambtenaren: D. Rietveld (4), K. van Duinen, M. Lange (5), P. de Regt, B. Monsma (6) 

R. Ditvoorst (7) F. Lekkerkerk (8 en 9), R. Groenewegen (10) 

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 
Voor het spreekrecht hebben zich 7 sprekers aangemeld en is 1 schriftelijke bijdrage 

ontvangen. 

• over agendapunt 4 Herinrichting Dillenburgplein 

o De heer R. Heeren, voorzitter BIZ Dillenburgplein  

o De heer J. Buitelaar namens bakkerij van der Waal  

o De heer R. Verschoor op persoonlijke titel  

o De heer F. Kazen op persoonlijke titel (schriftelijk) 

• over agendapunt 5 Herbestemming Huishoudschool 

o Mevr. L. van Meel, Voorzitter Stichting M.O.E.D. 

• over agendapunt 6 Nieuwbouw Loods, Gooth, RTV-Ridderkerk 

o Annemarie de Knegt, directeur bestuurder Facet 

o De heer H. Magito namens RTV Ridderkerk  

o De heer J. van de Graaf, secretaris De Gooth  

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


De uitgesproken bijdragen zijn terug te lezen in het woordelijk verslag. 

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 1 december 2021 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

Ten aanzien van de acties en toezeggingen van 1 december 2021: 

• Actiepunt 1: gespreksnotitie (P18P en Leefbaar Ridderkerk) over de RIB Toezicht en 

Handhaving (met als bijlage BOA Jaarverslag) – streefdatum wordt 10 februari 2022 

• Toezegging 1 herbestemmingsonderzoek huishoudschool is geagendeerd en is daarmee 

afgedaan.  

• Toezeggingen 2 en 3 beantwoording van vragen zijn afgedaan. De antwoorden zijn 

ontvangen en bij de vergaderstukken geplaatst. 

4. Herinrichting Dillenburgplein 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel TER DEBAT te 

behandelen. 

Wethouder Van Os zegt toe dat tussen het moment van een definitief ontwerp en de 

aanbesteding de raad geïnformeerd zal worden middels een raadsinformatiebrief. 

Er volgt nog schriftelijke beantwoording van de vraag van het CDA over de mogelijkheid van 

een parkeerplaats met 1 inrit en 1 uitrit. 

5. Herbestemming Huishoudschool  
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel TER DEBAT te 

behandelen. 

Wethouder Van Os zegt toe dat als het voorliggende raadsvoorstel wordt aangenomen, zal het 

college parallel aan het uitwerken van het gekozen scenario een marktconsultatie doen om te 

bezien of er partijen zijn die de voormalige Huishoudschool willen vervreemden van de 

gemeente en die met behoud van het pand daar een toekomstbestendige invulling aan willen 

geven en de raad daarover informeren. 

Er volgt nog schriftelijke beantwoording van de vraag van de ChristenUnie over de verplichting 

om te voldoen aan de BENG-eisen voor monumenten. 

6. Nieuwbouw Loods, Gooth, RTV-Ridderkerk 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel TER DEBAT te 

behandelen. 



Er volgt nog schriftelijke beantwoording van de vraag van de PvdA over het bereik van het 

aantal jongeren met de activiteiten. 

7. Beleidsplan Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022-2026 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel TER 

VASTSTELLING te behandelen. 

Wethouder Franzen zegt toe na een gedachtewisseling met het MBR een raadsinformatiebrief 

aan de raad te sturen over de uitkomsten daarvan. 

8. Startnotitie Beleidskader Doelgroepenvervoer Ridderkerk 2022  
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel TER DEBAT te 

behandelen. 

Er volgt nog schriftelijke beantwoording/ herziening van de beantwoording van de schriftelijke 

vraag van de PvdA over de aanmeldtermijn van 1 of 24 uur. 

9. Verordening Leerlingenvervoer Ridderkerk 2022 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel TER DEBAT te 

behandelen. 

Er volgt nog schriftelijke beantwoording van de vraag om de meest actuele cijfers van de 

gerealiseerde reistijden voor de verschillende leeftijdsgroepen toe te sturen. 

10. Tweede tussenevaluatie MRDH 
Zonder vragen adviseert de commissie de raad het voorstel TER VASTSTELLING te 

behandelen. 

11. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 
Er zijn geen mededelingen 

12. Mededelingen college 
Burgemeester Attema doet verslag van de jaarwisseling. Het is een relatief rustige nacht 

geweest voor politie en brandweer. Er zijn 9 incidenten geweest (18 vorig jaar). Er was voor de 

gemeente vooral schade van opgeblazen prullenbakken. Het college zal nog een 

raadsinformatiebrief sturen. 

Wethouder Van Os deelt mee, dat het college een besluit heeft genomen over een brandzaak 

in relatie tot de coronapandemie. Het college heeft de de bijzondere subsidieregeling 

huurcompensatie corona Ridderkerk 2022 vastgesteld. Met deze subsidieregeling kunnen 



verhuurders huur kwijtschelden aan huurders die door de lockdown gesloten zijn en daar bij de 

gemeente subsidie voor krijgen 

13. Rondvraag leden 
Er zijn geen vragen. 

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

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

16. Ter afdoening motie 
De voorgelegde moties zijn afgedaan. 

• motie 2021-103 verkorten beslistermijn schuldhulpverlening  

• motie 2021-124 Elektronisch indienen Wob verzoeken  

• motie 2021-127 Stichting Bram en voortgezet onderwijs  

• motie 2020-80 Anti verloedering 

De raadsinformatiebrief 2021-12-10 Afdoening 2021-103 verkorten beslistermijn 

schuldhulpverlening zal worden geagendeerd voor een volgende commissievergadering 

Samen leven. De fractie van SGP zal daarvoor een gespreksnotitie schrijven. 

De voorzitter sluit de vergadering rond 23.10 uur. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 februari 2022 

 

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 12 januari 2022 



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 
behandeling 

1. 10-11-21 RIB Toezicht 
en 
Handhaving 

Wordt gespreksnotitie geschreven 
en daarna geagendeerd 

P18P en SGP 
/ commissie-
griffier 

9 februari 
2022 

2. 12-01-22 RIB 
afdoening 
verkorten 
beslistermijn 
schuldhulp-
verlening 

Wordt gespreksnotitie geschreven 
en daarna geagendeerd 

SGP / 
commissie-
griffier 

9 februari 
2022 of  

10 maart 
2022 

 

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 12 januari 2022 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 
behandeling 

1. 12-01-22 Herinrichting 
Dillenburgplein  

Wethouder Van Os zegt toe dat 
tussen het moment van een 
definitief ontwerp en de 
aanbesteding de raad 
geïnformeerd zal worden 
middels een 
raadsinformatiebrief. 

Van Os  

2. 12-01-22 Herinrichting 
Dillenburgplein  

Schriftelijke beantwoording van 
de vraag van het CDA over de 
mogelijkheid van een 
parkeerplaats met 1 inrit en 1 
uitrit. 

Van Os  

3. 12-01-22 Herbestemming 
Huishoudschool 

Wethouder Van Os zegt toe een 
marktconsultatie te doen voor de 
mogelijkheid tot het 
vervreemden van de 
huishoudschool en de raad 
daarover informeren. 

Van Os  

4. 12-01-22 Herbestemming 
Huishoudschool 

Schriftelijke beantwoording van 
de vraag van de ChristenUnie 
over de verplichting om te 
voldoen aan de BENG-eisen 
voor monumenten 

Van Os  



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 
behandeling 

5. 12-01-22 Nieuwbouw 
Loods Gooth 
RTV Ridderkerk 

Schriftelijke beantwoording van 
de vraag van de PvdA over het 
bereik van het aantal jongeren 
met de activiteiten 

Van Os  

6. 12-01-22 Startnotitie 
Beleidskader 
Doelgroepenverv
oer 

Schriftelijke beantwoording/ 
herziening van de 
beantwoording van de 
schriftelijke vraag van de PvdA 
over de aanmeldtermijn van 1 of 
24 uur. 

Franzen  

7.  Verordening 
Leerlingenvervoe
r Ridderkerk 2022 

schriftelijke beantwoording van 
de vraag om de meest actuele 
cijfers van de gerealiseerde 
reistijden voor de verschillende 
leeftijdsgroepen toe te sturen. 

Franzen  

8. 12-01-22 Beleidsplan BW 
en MO 

Wethouder Franzen zegt toe na 
gedachtewisseling met het MBR 
een raadsinformatiebrief aan de 
raad te sturen over de 
uitkomsten daarvan. 

Franzen   
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