
BESLUITENLIJST
COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK 

14 november 2019

Aanwezig
Voorzitter dhr. C.A. van der Duijn Schouten
Commissiegriffier dhr. M. Slingerland
Fracties Alle fracties zijn vertegenwoordigd
Burgerleden mw. A. Kroeze, mw. M. Weijers en de heren J. Sluimers, S. Coule, 

J. Visser, H. Hulleman en G.J. Kaptein
Van de zijde van het college de wethouders H. van Os en L. Franzen

Ondersteuning
bij agendapunt 4. dhr. J. Vervorst

5. mw. L. Zwinkels en dhr. A. Groen
6. dhr. D. Rietveld
7. dhr. D. Post

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 hebben zich geen insprekers aangemeld.

3. Vaststellen besluitenlijst commissievergaderingen Samen leven d.d. 3 oktober 2019

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

Ten aanzien van de toezeggingen
3. Aankoop vastgoed van Stichting Sport en Welzijn Ridderkerk Wethouder Van Os zegt toe de 
vraag wanneer de raad het voorstel rondom het Project Sociaal Beheer kan verwachten schriftelijk 
te beantwoorden.
De informatie is ontvangen en geplaatst bij vergaderstukken raad 17 okt. De toezegging is 
afgedaan.

4. RIB Waterornament Wethouder Japenga zegt toe een schriftelijke onderbouwing te geven van 
de €140.000,-.
De informatie is ontvangen en geplaatst bij vergaderstukken commissie SL 3 okt. De toezegging is 
afgedaan.

Ten aanzien van de actiepunten
2. Zienswijze Begroting 2020 VRR. Bestuurlijk dashboard VRR (https://dashboard.mijnvrr.nl).
Om de toegang tot dit dashboard te regelen voor alle betrokken gemeenteraadsleden is complex. 
De meeste informatie is ook te vinden op het openbare dashboard 
www.rijnmondveilig.nl/dashboard.
De commissie beschouwt de toezegging hiermee als afgedaan.

4. RIB 2019-07-18 Erfpacht Nieuw Reijerwaard. De VVD heeft laten weten de gespreksnotitie niet 
meer in te brengen. De actie wordt van de lijst afgehaald.

4. Jaarverslag 2018 Commissie bezwaarschriften Ridderkerk in aanwezigheid van de 
voorzitters

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
http://www.rijnmondveilig.nl/dashboard


Na een toelichting van de bezwaarschriftencommissie zijn de vragen van de commissie door de 
bezwaarschriftencommissie en de portefeuillehouder beantwoord.
 
5. Ontwerpbesluit tot oprichten van een Besloten Vennootschap ten behoeve van het 

beheer en de exploitatie sportaccommodaties

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen.

Wethouder Van Os zegt toe de vraag naar een globale inschatting van de extra kosten, wanneer 
de medewerkers van SenW Ridderkerk in dienst van de gemeente zouden komen in plaats van in 
dienst van de BV schriftelijk te beantwoorden.

6. RIB Planning Ontwikkelperspectief Centrum en Mobiliteitsplan Ridderkerk

De commissieleden hebben geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de gewijzigde 
planning van het Ontwikkelperspectief Centrum.

7. RIB Proces IKC-ontwikkeling

De commissieleden hebben geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de gewijzigde 
planning van de IKC-visie.

Wethouder Franzen zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag of de Gemeentelijke Visie op 
de Brede School uit 2007 beschikbaar kan worden gesteld.

Wethouder Franzen bevestigt, dat de evaluatie van de Brede School na bestuurlijke besluitvorming 
wordt toegestuurd aan de raad.

8. Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen

Wethouder Franzen brengt de raadsinformatiebrief over de begroting 2020 van de GR jeugdhulp 
nogmaals onder de aandacht van de commissieleden.

Wethouder Franzen laat weten dat hij maandag 18 november met een aantal andere wethouders 
Jeugd in Den haag zal zijn om aandacht te vragen voor de jeugdhulp.

9. Mededelingen college

Er zijn geen mededelingen.

10. Rondvraag leden

De heer Visser doet het voorstel om de extra commissies in februari, indien mogelijk, samen te 
voegen.
De voorzitter laat weten dat dit in het presidium kan worden ingebracht.

11. Ter afdoening: motie

Motie 2019-33 Zwembad De Fakkel is afgedaan.

12. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen.

13. Ter kennisneming: overige stukken

De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.00 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 januari 2020,
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de griffier,  de voorzitter,

dhr. M. Slingerland dhr. C.A. van der Duijn Schouten

COMMISSIE SAMEN LEVEN
Bijgewerkt t/m 14 november 2019

LIJST VAN TOEZEGGINGEN 

Nr. Datum Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 15-11-18
05-09-19

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, 
(April 2020)

2. 04-07-19
(SW/SL)

Jaarstukken 
2018 – Sociaal 
domein

Wethouder Franzen zegt toe de 
suggestie aandacht te besteden aan de 
groep werkende armen, mee te nemen 
bij de opstelling van het integraal beleid 
sociaal domein.

Franzen eind 2019

3. 14-11-19 Oprichten BV 
voor BE 
Sportaccommod
aties

Wethouder Van Os zegt toe de vraag 
naar een globale inschatting van de extra 
kosten, wanneer de medewerkers van 
SenW Ridderkerk in dienst van de 
gemeente zouden komen in plaats van in 
een BV schriftelijk te beantwoorden.

Van Os vóór 21 
november 
2019

4. 14-11-19 RIB Proces IKC-
ontwikkeling 

Wethouder  Franzen  zegt  toe  schriftelijk 
terug  te  komen  op  de  vraag  of  de 
Gemeentelijke Visie op de Brede School 
uit  2007  beschikbaar  kan  worden 
gesteld.

Franzen

5. 14-11-19 RIB Proces IKC-
ontwikkeling

Wethouder Franzen bevestigt, dat de 
evaluatie van de Brede School na 
bestuurlijke besluitvorming wordt 
toegestuurd aan de raad.

Franzen

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN

Nr. Datum Onderwerp Actie/aandachtpunt Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 09-05-19 Huishoudelijke 
hulp

Het college zal eind 2019 de mogelijke 
(inkoop)scenario’s en inhoudelijke kaders 
voor de aanbesteding aan de raad voor 
te leggen ter besluitvorming.
Daarin is o.a. aandacht voor de kwaliteit 
van de organisatie en de dienstverlening 
en de mogelijkheden voor cliënten om 
hun vaste hulp te houden.

Franzen Eind 2019 bij 
voorstel
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Nr. Datum Onderwerp Actie/aandachtpunt Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

2. 27-06-19 Beleid sociaal 
domein

Eind 2019 wordt een startnotitie aan de 
raad aangeboden. Tegelijkertijd worden 
dan toepasselijke beschikbare evaluaties 
aangeboden.

Franzen eind 2019

3. 05-09-19 Doelgroepen-
vervoer

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

Griffie 2e kwartaal 
2020

4. 03-10-19 Advies MBR 
Jeugdzorg 
(overige stukken)

Het advies van het Maatschappelijk 
Burgerplatform over jeugdzorg en de 
reactie van het college daarop zal 
worden geagendeerd voor een volgende 
commissievergadering Samen leven. 
De fractie van de PvdA zal daarvoor een 
gespreksnotitie schrijven

PvdA 28-11-2019
09-01-2020
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