
BESLUITENLIJST
COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK 

7 maart 2019

Aanwezig
Voorzitter dhr. C. van der Duijn Schouten
Commissiegriffier dhr. M. Slingerland
Fracties met uitzondering van D66 zijn alle fracties vertegenwoordigd.
Burgerleden mw. Kleiker, mw. Weijers, mw. Verdiesen en de heren Coule Tanis, 

Kaptein, Bouwman, Nugteren, Sluimers, Bravenboer en Van den 
Bergh

Van de zijde van het college wethouder H. van Os 
Ondersteuning
bij agendapunt 

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. Toezeggingen en actiepunten

Ten aanzien van de toezeggingen:
2. Startnotitie ontwikkelperspectief centrum Wethouder van Os stuurt een overzicht met de 

aangepaste planning
3 t/m7 verordening Jeugdhulp Afgedaan vanwege ontvangst van de toegezegde 

informatie
8. Verzoek GRNR over beheerskosten en 
OZB-opbrengsten

Afgedaan onder voorwaarde dat het financieel overzicht 
wordt opgenomen in het aangepaste voorstel.

Ten aanzien van de aandachtspunten:
2/3 Toezenden informatie SenW Vanwege de gewijzigde relatie met Sport en Welzijn / 

Facet worden deze actiepunten worden van de lijst van 
de commissie gehaald. PvdA  en Burgerop1 hebben 
laten weten nog steeds interesse te hebben voor deze 
informatie. 

4. Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ridderkerk 2019

Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen.

Wethouder van Os zegt toe te laten weten of en op welke wijze burgers betrokken worden bij het 
toekennen van namen.

5. Stand van zaken analyse BAR-organisatie

Wethouder Van Os heeft de stand van zaken verteld. 
In Pijler 1, analyse BAR-organisatie, is Berenschot gestart met het onderzoek.
In Pijler 2, bestuurlijke samenwerking zal 19 maart een bijeenkomst worden gehouden met de 3 
colleges.



Wethouder van Os zal voorafgaand aan de volgende vergadering een korte notitie toesturen. Om 
actuele informatie te kunnen geven zal deze worden nagezonden en niet direct met de 
vergaderstukken worden gepubliceerd.

6. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen

Er zijn geen mededelingen.

7. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties

Er zijn geen mededelingen.

8. Mededelingen college

Er zijn geen mededelingen.

9. Rondvraag leden

De commissie heeft de vraag van de heer Van der Spoel n.a.v. informatie in een krantenartikel 
over informatievoorziening door het college aan de raad besproken.

10. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief 201902-05 Managementletter 2018 zal worden geagendeerd voor een 
volgende commissievergadering Samen leven. De fractie van de PvdA zal daarvoor een 
gespreksnotitie schrijven.

11. Ter kennisneming: overige stukken

De stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.

12. Ter afdoening: moties

De fractie van de PvdA is van mening dat motie 2018-05 Digitale informatie minimaregelingen  nog 
niet is afgedaan, omdat de informatie nog niet voor iedereen eenvoudig vindbaar is.
De afdoening van de motie zal worden geagendeerd voor een volgende raadsvergadering.

De voorzitter sluit de vergadering rond 20.25 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 maart 2019,

de griffier, de voorzitter,

dhr. M. Slingerland dhr. C. van der Duijn Schouten
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Commissie Samen leven
Bijgewerkt t/m 7 maart 2019

LIJST VAN TOEZEGGINGEN 

Nr. Datum Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 15-11-18 Startnotitie 
Ontwikkel-
perspectief 
Centrum 
Ridderkerk

Wethouder Van Os zal de uitkomsten 
van het parkeeronderzoek in het centrum 
aan de raad ter beschikking te stellen, 
met daarbij de aantekening dat deze in 
het geheel van de ontwikkelvisie 
beoordeeld zullen worden.

Van Os Met het 
ontwikkel-
perspectief, 3e 

kwartaal ‘19

2. 15-11-18
17-01-19
07-03-19

Startnotitie 
Ontwikkel-
perspectief 
Centrum 
Ridderkerk

Wethouder Van Os zal de raad tussen 
stap 3 en 4 in een (extra) 
commissievergadering informeren en de 
gelegenheid bieden een mening te geven 
over het proces.
(7-3) Wethouder Van Os stuurt een 
aangepaste planning aan de raad

Van Os

3. 07-03-19 Verordening 
naamgeving en 
nummering 
(adressen) 
Ridderkerk 2019

Wethouder van Os zegt toe te laten 
weten of en op welke wijze burgers 
betrokken worden bij het toekennen van 
straatnamen.

Van Os

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN

Nr. Datum Onderwerp Actie/aandachtpunt Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 26-6-14 Tussen-
rapportages 
BAR

Worden voortaan standaard 
geagendeerd voor de commissie Samen 
leven

Griffier 2 x per jaar, 
juni en nov

3. 15-11-18
07-03-19

Analyse BAR-
organisatie

De commissie besluit dit onderwerp 
tweemaandelijks te agenderen.
Als documenten zijn ontvangen worden 
deze aan de vergaderstukken 
toegevoegd. 
Als geen stukken beschikbaar zijn, 
informeert de portefeuillehouder de 
commissie mondeling.
(7-3) Wethouder van Os zal voorafgaand 
aan de volgende vergadering een korte 
notitie toesturen. Om actuele informatie 
te kunnen geven zal deze worden 
nagezonden en niet direct met de 
vergaderstukken worden gepubliceerd.

Van Os / 
Griffie

17 Jan 2019
7 Mrt 2019
9 Mei 2019
27 juni 2019
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