BESLUITENLIJST
COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK
16 mei 2019
Aanwezig
Voorzitter
Commissiegriffier
Fracties
Burgerleden

dhr. C. van der Duijn Schouten
dhr. M. Slingerland
alle fracties zijn vertegenwoordigd.
mw. Kleiker, mw. Kroeze mw. Verdiesen en de heren Kaptein,
Bouwman, Lagerwerf, Nugteren.

Van de zijde van het college

de wethouders H. van Os en P. Meij

Ondersteuning
bij agendapunt

3. mw. J. Bos en mw. A. Punter

het audioverslag van deze vergadering is terug te luisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
1. Opening en vaststelling van de agenda
Gelet op de bijzondere agenda en samenstelling, besluit de commissie dat alle aanwezigen hun
fractie vertegenwoordigen en het woord kunnen voeren.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
Er zijn geen aanmeldingen.
3. Ontwikkelperspectief centrum
Mevrouw Bos en mevrouw Punter geven aan de hand van een presentatie een toelichting op het
proces tot nu toe en de uitkomsten daarvan. De presentatie is bij de vergaderstukken geplaatst.
Na vragen en beantwoording hebben de commissieleden geen opmerkingen over het verder te
volgen proces.
4. Rondvraag leden
Er zijn geen vragen.
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.15 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juni 2019,
de griffier,

de voorzitter,

dhr. M. Slingerland

dhr. C.A. van der Duijn Schouten

COMMISSIE SAMEN LEVEN
Bijgewerkt t/m 16 mei 2019
LIJST VAN TOEZEGGINGEN
Nr. Datum

Onderwerp

Toezegging

Uitvoeren
door
Van Os

Streefdatum
behandeling
Met het
ontwikkelperspectief, 3e
kwartaal ‘19

1.

15-11-18

Startnotitie
Ontwikkelperspectief
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.

2.

09-05-19

Tarieven
Huishoudelijke
Hulp

De portefeuillehouder geeft vóór de
Japenga
raadsbehandeling schriftelijk antwoord op
de volgende vragen:
 Verwacht wordt dat de meeste
medewerkers in 2021 in hun
maximale salarisschaal zitten
(raadsvoorstel>kanttekeningen).
Waar komt die verwachting
vandaan? (Mevr. Kleiker CDA)
 Is er controle op de urenregistratie?
Zo ja, wat is de controle? (Dhr. Coule
Burger op 1)

Voor de raad
van 23 mei

3.

09-05-19

GR-BAR
begroting 2020

Voor de raad
van 23 mei

4.

09-05-19

GRNR
Jaarrekening
2018 en
begroting 2020

De portefeuillehouder zegt toe voor de
Van Os
raadsvergadering schriftelijk de vraag te
beantwoorden wat de verschillen zijn
tussen Strategische Personeels Planning
en reguliere opleidingskosten.
De portefeuillehouder geeft vóór de
Van Os
raadsbehandeling schriftelijk antwoord op
de volgende vragen:
•
In de jaarstukken op bladzijde 7
wordt gesteld dat de overeenkomst met
makelaar JLL is beëindigd. Wat heeft
deze gekost en wat heeft deze concreet
aan inkomsten binnengebracht?
•
De accountant maakt wat
opmerkingen aangaande de interne
beheersing. Worden de adviezen van de
accountant op dit punt 1 op 1
overgenomen?
•
Treasurystatuut (p. 15 van het
accountantsverslag) Waarom is het DB
van mening dat zij niet op de hoogte
gesteld hoefde te worden van de
uitvoering van het treasurystatuut noch in
2017 noch in 2018?

Voor de raad
van 23 mei

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN
Nr. Datum

Onderwerp

Actie/aandachtpunt

1.

Tussenrapportages
BAR

Worden voortaan standaard
geagendeerd voor de commissie Samen
leven

26-6-14

2

Uitvoeren
door
Griffier

Streefdatum
behandeling
2 x per jaar,
juni en nov

Nr. Datum

Onderwerp

Actie/aandachtpunt

Uitvoeren
door
Van Os /
Griffie

2.

15-11-18 Analyse BAR07-03-19 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.

3.

09-05-19 Huishoudelijke
hulp

Het college zal eind 2019 de mogelijke
Japenga
(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.

4.

09-05-19 GR-BAR

De portefeuillehouder zegt toe dat de
raad binnenkort wordt geïnformeerd over
de prestaties die geleverd zijn in het
sociaal domein/domein Maatschappij.
Tevens zal dan worden ingegaan op de
redenen om ook voor 2020 al extra geld
te vragen.

Van Os

5.

09-05-19 Analyse BAR

Het verzoek om bij de Nota van
bevindingen in pijler 2 en het rapport van
Berenschot ook een overzicht te voegen
van geïnterviewde ondernemers en
organisaties, wordt op de juiste plek
neergelegd.

Van Os

3

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

Eind 2019 bij
voorstel

