BESLUITENLIJST
COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK
8 FEBRUARI 2018

Aanwezig
Voorzitter
Griffier
Fracties
Burgerleden
Van de zijde van het college
Ondersteuning
bij agendapunt 5
agendapunt 7
agendapunt 8
agendapunt 9
agendapunt 10

mw. C. van Vliet
dhr. J. van Straalen
op Groep Van Nes-de Man na zijn alle fracties vertegenwoordigd.
dhr. L. Westbroek en J. Visser
burgemeester mw. A. Attema en de wethouders mw. T. Keuzenkamp
en dhr. H. Dokter
mw. K. van Geldorp en dhr. A. Breedveld
dhr. H. Huizenaar en dhr. K. Willeijns
mw. S. Kloppenburg
mw. B. Weijs
dhr. H. Klaucke

het audioverslag van deze vergadering is terug te luisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
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 van de besluitenlijst van de vergadering Samen leven van 11 januari 2018
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
Ten aanzien van de toezeggingen:
4.
Motie inzake buslijn 601. Wethouder Keuzenkamp heeft bij agendapunt 13 mededeling gedaan
van de stand van zaken. Deze toezegging is hiermee afgedaan.
Ten aanzien van de aandachtspunten:
5.
Beschutwerk. De raad heeft de informatie vóór 22 januari ontvangen. Is afgedaan.
6.
Verordening Meedoen. De raad heeft de informatie vóór 22 januari ontvangen. Is afgedaan
7.
Verordening Meedoen. De raad heeft de informatie vóór 22 januari ontvangen. Is afgedaan
4. Rapport rekenkamercommissie Kaderstellende rol van de gemeenteraad
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te
behandelen.
5. Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2018
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te
behandelen.
Het college zal een aangepaste verordening (artikel 2:18) en toelichting (4:18) voorleggen.
De raad krijgt nog een reactie over de gevolgen voor bijv. de SER-concerten, nu de grens voor
0-evenementen wordt verlaagd van 500 naar 150 personen. In de reactie zal ook worden ingegaan
op de vraag of over deze wijziging overleg is gevoerd met organisatoren van dergelijke
evenementen.

De griffier gaat na of het juiste aantal besluiten wordt genomen.
6. Aanvraag suppletie uitkering bommenregeling Lancaster
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER
VASTSTELLING te behandelen.
De raad krijgt nog nadere informatie over de kosten voor Ridderkerk.
7. Intrekking Brandbeveiligingsverordening
Besloten de raad te adviseren het voorstel TER VASTSTELLING te behandelen.
De antwoorden op de vooraf gestelde vragen worden bij de vergaderstukken geplaatst.
8. Kadernotitie subsidiebeleid 2018 – 2022 Ridderkerk
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te
behandelen.
De raad krijgt een aangepast raadsvoorstel met een aanvulling op de tekst onder ‘Evaluatie’.
De subsidies voor 2019 zullen verleend worden op basis van de nieuwe verordening. Beantwoord
zal nog worden de vraag wat dit betekent voor de inwerkingtreding van de verordening.
Toegezegd is dat de raad de uitgevoerde quick scan ontvangt.
Als het college, na overleg met de instellingen, de subsidieregels heeft vastgesteld, wordt de raad
van deze regels op de hoogte gesteld.
De griffier gaat nog na of het juiste aantal besluiten wordt genomen.
9. Verordening Leerlingenvervoer Ridderkerk 2018
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te
behandelen.
10. Overleg samenstelling Raad van Toezicht Stichting Welzijn Ridderkerk
Aan de hand van de overgelegde notitie zijn vragen gesteld, is gediscussieerd en zijn meningen
gegeven. De wethouder en de commissie zijn van mening dat dit onderwerp hiermee voldoende is
behandeld. De commissie beslist dat raadstoezegging ID 1307 hiermee is afgedaan.
11. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties
Er zijn geen mededelingen.
12. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
Er zijn geen mededelingen.
13. Mededelingen college
Wethouder Keuzenkamp deelt de laatste ontwikkelingen mee rond buslijn 601.
Wethouder Keuzenkamp heeft de raadstoezegging gedaan dat met de commissie overlegt zal
worden over de indicatoren in de begroting. De commissie laat het dit over aan de nieuwe
raadscommissie en de nieuwe wethouder.
14. Rondvraag leden
Er zijn geen vragen.
15. Ter kennisneming: overige stukken
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De stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.
16. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.25 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 maart 2018,

de commissiegriffier,
M. Slingerland

de voorzitter,
C.A. van der Duijn Schouten

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN
Bijgewerkt t/m 8 februari 2018
Nr. Datum

Onderwerp

Toezegging

Uitvoeren
door
Dokter

1.

15-06-16

Schulddienstverlening

2.

15-6-17

3.

15-6-17

Evaluatie
minimabeleid

Nagedacht wordt over de financiële
positie van chronisch zieken en het
resultaat wordt meegedeeld.

Dokter

2 kwartaal
2018

4.

8-2-18

Kadernotitie
subsidiebeleid

Raad ontvang quick scan

Keuzenkamp

Vóór 22 febr.

5.

8-2-18

Kadernotitie
Subsidiebeleid

Als de subsidieregels zijn vastgesteld, zal Keuzende raad deze ontvangen.
kamp

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 met een
raadsinformatiebrief.
e
Gratis OV
Resultaten worden in 1 kwartaal 2018
Dokter
ouderen met laag meegedeeld.
inkomen

Streefdatum
behandeling
e
1 kwartaal
2018

Vóór eind
maart 2018
e

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN
1.

Blijvende Bijtincidenten
afspraak

De raad ontvangt jaarlijks een
Attema
raadsinformatiebrief met een overzicht
van de bijtincidenten van het voorgaande
jaar. Na ontvangst direct voor commissie
agenderen.
31-8 Inclusief jaar 2017

Z.s.m. in 2018

2.

26-6-14

Tussenrapportages BAR

Worden voortaan standaard
geagendeerd voor de commissie Samen
leven

Griffier

2 x per jaar,
juni en nov

3.

1-10-15

Jaarverslag en
trendberichten
SenW

Stuurt het college na ontvangst door aan
de raad

Keuzen
Kamp

Doorlopend

4.

15-6-17

Rapportages
SenW

Na ontvangst krijgt de raad de kwartaalrapportages en rekening van SenW

Keuzen
kamp

Na ontvangst

5.

8-2-18

APV

Aangepaste versie verordening en

Attema

Vóór 22 febr
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toelichting en reactie 0-evenement
6.

8-2-18

Berging Lancaster

Raad krijgt nadere info kosten

Attema

Vóór 22 febr

7.

8-2-18

Kadernotitie
subsidiebeleid

Raad krijgt nader info over de datum van
inwerktingtreding en aangepast
raadsvoorstel

Keuzenkamp

Vóór 22 febr.

8.

8-2-18

Indicatoren
begroting

Plannen overleg hierover tussen nieuwe
wethouder en nieuwe commissie

Griffier

Medio 2018

4

