Besluitenlijst Commissie Samen leven en Samen wonen 10 maart 2022
Aanwezigen
Voorzitter:

J. Stip

Commissiegriffier:

J.G. van Straalen

Fracties:

op D66 na zijn alle fracties vertegenwoordigd

Burgerleden:

G.J. Kaptein, M. Dirks, J. Visser

Wethouders:

L.J. Franzen, M. Japenga

Ambtenaren:

5. B. Al Mashta, 6. J. Rombouts

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
Er zijn geen aanmeldingen.
3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 9 februari en commissie Samen
wonen van 10 februari 2022
Besluitenlijst 9 februari is ongewijzigd vastgesteld.
Ten aanzien van de acties:
1. Hulp slachtoffers Toeslagenaffaire. Is geagendeerd, is afgedaan.
Ten aanzien van de toezeggingen:
1. Herbestemming Huishoudschool, nog geen streefdatum gegeven.
2. Beleidsplan BW en MO. Met de mededeling van wethouder Franzen dat een gesprek heeft
plaatsgevonden en er een vervolggesprek komt, is de toezegging afgedaan.
3. Stichting Risicobeheer. Vragen zijn vóór raadsvergadering beantwoord, is afgedaan.

4. Verkorten beslistermijn schuldhulpverlening. Streefdatum is 1 juni 2022.
Besluitenlijst 10 februari is ongewijzigd vastgesteld.
Ten aanzien van de toezeggingen:
5. Bestemmingsplan Pruimendijk. Vraag is beantwoord, is afgedaan.
6. Strategie Klimaatadaptatie. Streefdatum is september/oktober 2022
7. Oostmolendijk. Eind deze maand komt hierover een raadsinformatiebrief. Op 28 maart
organiseert het waterschap een bewonersavond. Wethouder Japenga zal bij waterschap
onder de aandacht brengen dat raadsleden ook uitgenodigd zouden willen worden.
4. Raadsinformatiebrief Inzet hulpteam Toeslagenaffaire voor Ridderkerkse inwoners op
verzoek van het raadslid Arianne Ripmeester
Na vragen vanuit de commissie en beantwoording daarvan door wethouder Franzen en
mevrouw Al Mashta, is de gespreksnotitie voldoende behandeld.
5. Raadsinformatiebrief d.d. 11 februari 2022, over uitkomst werkbijeenkomst klimaat
Na vragen en reacties vanuit de commissie en beantwoording daarvan door wethouder
Japenga, is de conclusie dat met de raadsinformatiebrief en de reactie in deze vergadering
voldoende is aangegeven welke informatie de raad opgenomen wil zien in de volgende
Voortgangsrapportage Klimaatvisie.
In de volgende voortgangsrapportages zal duidelijk worden benoemd waarop de voortgang
betrekking heeft. Bijvoorbeeld als de voortgang voor opwek op 30% staat. Betekent dit dat het
plan voor 30% gereed is of ligt er op 30% van de daken al zonnepanelen? Dit is nog
onvoldoende duidelijk in de oplegger.
6. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
Er zijn geen mededelingen
7. Mededelingen college
Er zijn geen mededelingen.
8. Rondvraag leden
Er zijn geen vragen.
9. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen.

10. Ter kennisneming: overige stukken
De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.
11. Ter afdoening: moties
De moties:


2021-139 Hulp aan toeslagenouders



2018-24 Verminderen schade jaarwisseling



2021-118 Directe zorg dagopvang



2021-131 Campagne voor meer (deeltijd)pleegouders



2021-143 Distributiecentrum Slikkerveer



2021-144 Inclusiviteitstoets

zijn afgedaan.
12. Ter afdoening: raadstoezegging
Raadstoezegging nr. 2821 Gebiedsvisie en planMER is afgedaan.
De voorzitter sluit de vergadering rond 20.55 uur
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van …….
de griffier,

de voorzitter,

mr. J.G. van Straalen

dhr. J. Stip

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen leven
Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 10 maart 2022
Nr.

Datum

Onderwerp

1.

12-01-22 Herbestemming
Huishoudschool
09-02-22

Actie

Uitvoeren door

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

Streefdatum
behandeling

Nr.

Datum

Onderwerp

Actie

Uitvoeren door

Streefdatum
behandeling

daarover informeren, als het
voorliggende raadsvoorstel
wordt aangenomen. .
2.

09-02-22 RIB Afdoening
motie 2021-103
Verkorten
beslistermijn
schuldhulpverleni
ng

Wethouder Franzen zegt toe
langer door te gaan met het
meten van de doorlooptijden en
daar de raad op een later
moment over te informeren.

Franzen

September
2022

3.

09-02-22 RIB Afdoening
motie 2021-103
Verkorten
beslistermijn
schuldhulpverleni
ng

Franzen
Er volgt schriftelijke
beantwoording van de vraag van
de ChristenUnie om de
verschillen in het proces van de
huidige situatie ten opzichte van
de nieuwe situatie inzichtelijk
maken, zowel voor de stappen in
het proces als de
doorlooptermijnen.

1 juni 2022

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen wonen
Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 10 maart 2022
Nr.

Datum

Onderwerp

Actie

Uitvoeren
door

Streefdatum
behandeling

1.

18-6-20

Watervisie

Aan flora en fauna in/rond
water wordt aandacht besteed
in de Visie op water

Meij

3e Kwartaal
2022

2.

11-11-21 HOV
verdiepingsstudie

Raad ontvangt elk halfjaar info Meij
over de uitwerking en realisatie
van de maatregelen
voortvloeidend uit de HOV
Verdiepingsstudie.

Doorlopend

3.

11-11-21 HOV
13-1-22

Op de website wordt over dit
onderwerp informatie
opgenomen

Meij

April 2022

4.

11-11-21 Deelscooters

Met exploitant zal nog eens
gesproken worden over nog
andere goede en tactische

Meij

1e kwartaal
2022

Nr.

Datum

Onderwerp

Actie

Uitvoeren
door

Streefdatum
behandeling

standplaatsen, bijvoorbeeld bij
de waterbus.
5.

10-2-22

Informatie voortgang klimaatJapenga
Strategie
Klimaatadaptatie adaptief bouwen in volgende
Klimaatmonitor en over wat nog
de lastige punten zijn.

Sept/okt 2022

6.

10-3-22

Oostmolendijk

Wethouder geeft aan
waterschap door dat
raadsleden ook graag worden
uitgenodigd voor
bewonersavond 28 maart

Japenga

Vóór 28 maart

7.

10-3-22

Voortgangsrapportage
Klimaatvisie

In volgende versie duidelijker
aangeven waar percentage
voortgang betrekking op heeft

Japenga

