
BESLUITENLIJST
COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK 

28 november 2019

Aanwezig
Voorzitter dhr. C.A. van der Duijn Schouten
Commissiegriffier dhr. M. Slingerland
Fracties Alle fracties zijn vertegenwoordigd ( de fracties van D66 en Bo1 

vanaf agendapunt 6)
Burgerleden mw. M. Kleiker en de heren M. Tanis, J. Visser, H. Hulleman en 

G.J. Kaptein
Van de zijde van het college de wethouders L. Franzen en M. Japenga

Ondersteuning
bij agendapunt 3. dhr. G. Zegelaar

4. mw. A. van der plaat en mw. S. Zock
5. dhr. F. Lekkerkerk
6. mw. J. Laurs
7. mw. J. Laurs

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. Startnotitie ‘Integraal Beleid Sociaal Domein

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

Wethouder Franzen zegt toe ‘privacy’ als aandachtspunt mee te nemen bij het opstellen van de 
beleidsnota.
 
Wethouder Franzen zegt toe dat de evaluatie van bestaande beleidsdocumenten wordt 
aangeboden met de conceptnota, wanneer deze wordt besproken in de commissie 

4. Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening 2020 tot 2024 Ridderkerk

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

Wethouder Franzen zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag waarom een volwassen 
inwoner in een schuldhulpverleningstraject geen gebruik kan maken van de Ridderkerkpas voor de 
minima.

Wethouder Franzen zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag hoe groot het maatwerk 
minimabudget is dat het wijkteam beschikbaar heeft (3.1.5 van het beleidsplan).

5. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 (Abonnementstarief eigen bijdrage)

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


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

Wethouder Franzen zegt toe de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden
1. Gemeenten hebben de vrijheid om de bijdrage van de cliënt te pauzeren, bijvoorbeeld in geval 

van een ziekenhuisopname. Dit moet dan worden vastgelegd in de beleidsregels. Bent u van 
plan om dit te doen?

2. Waarom past Ridderkerk geen minimabeleid toe voor inwoners met een laag inkomen?
3. Wat is de reden dat begeleiding en dagbesteding in Ridderkerk niet onder het 

abonnementstarief zijn gebracht?

6. Evaluatie inzet wijkteamprofessionals op school

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

7. Sociaal Beheer Ridderkerk, heroriëntatie producten en reservevorming Stichting Facet 
Ridderkerk

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

Wethouder Japenga zegt toe schriftelijk terug te komen op de vragen over de barinkomsten en 
opbrengsten kaartverkoop van de Loods. 

8. Verantwoording Fractiegelden 2018

Zonder vragen is besloten de raad te adviseren het voorstel TER VASTSTELLING te behandelen.

9. Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen

Mevrouw Van Nes - de Man laat weten dat de raad een raadsinformatiebrief van het Natuur- en 
recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) kan verwachten over de toekomst, waarin de gemeente 
Rotterdam en de provincie Zuid-Holland niet meer deelnemen aan het NRIJ.

10. Mededelingen college

Wethouder Franzen laat weten dat de raad zo spoedig mogelijk met een raadsinformatiebrief (RIB) 
wordt geïnformeerd over de aanbesteding van de huishoudelijke hulp. Het college heeft uit het 
oogpunt van rechtmatigheid besloten deze via een Open House constructie aan te besteden voor 
één jaar. Bij een Open house aanbesteding kunnen meerdere aanbieders inschrijven, waardoor in 
principe alle cliënten van hun huidige aanbieder gebruik kunnen blijven maken (als die zich 
inschrijft).
De commissie besluit deze RIB, na ontvangst, direct voor bespreking te agenderen.

Wethouder Franzen laat weten dat alle Ridderkerkse cliënten van de thuiszorgorganisatie Naborgh 
inmiddels een andere aanbieder voor huishoudelijke hulp hebben gevonden.

11. Rondvraag leden

Er zijn geen vragen onderling.

De voorzitter sluit de vergadering rond 22.10 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 januari 2020,

de griffier,  de voorzitter,

dhr. M. Slingerland dhr. C.A. van der Duijn Schouten
COMMISSIE SAMEN LEVEN
Bijgewerkt t/m 28 november 2019
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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

6. 28-11-19 Startnotitie 
‘Integraal Beleid 
Sociaal Domein

Wethouder Franzen zegt toe ‘privacy’ als 
aandachtspunt mee te nemen bij het 
opstellen van de beleidsnota.

Franzen

7. 28-11-19 Startnotitie 
‘Integraal Beleid 
Sociaal Domein

Wethouder Franzen zegt toe dat de 
evaluatie van bestaande 
beleidsdocumenten wordt aangeboden 
met de conceptnota, wanneer deze wordt 
besproken in de commissie 

Franzen

8. 28-11-19 Minimabeleid en 
Plan Schuld-
hulpverlening 
2020 tot 2024 
Ridderkerk

Wethouder Franzen zegt toe schriftelijk 
terug te komen op de vraag waarom een 
volwassen inwoner in een 
schuldhulpverleningstraject geen gebruik 
kan maken van de Ridderkerkpas voor 
de minima.

Franzen Vóór 12 
december 
2019

9. 28-11-19 Minimabeleid en 
Plan Schuld-
hulpverlening 
2020 tot 2024 
Ridderkerk

Wethouder Franzen zegt toe schriftelijk 
terug te komen op de vraag hoe groot het 
maatwerk minimabudget is dat het 
wijkteam beschikbaar heeft (3.1.5 van 
het beleidsplan).

Franzen Vóór 12 
december 
2019
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Nr. Datum Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

10. 28-11-19 Minimabeleid en 
Plan Schuld-
hulpverlening 
2020 tot 2024 
Ridderkerk

Wethouder Franzen zegt toe de volgende 
vragen schriftelijk te beantwoorden
1. Gemeenten hebben de vrijheid om 

de bijdrage van de cliënt te 
pauzeren, bijvoorbeeld in geval van 
een ziekenhuisopname. Dit moet dan 
worden vastgelegd in de 
beleidsregels. Bent u van plan om dit 
te doen?

2. Waarom past Ridderkerk geen 
minimabeleid toe voor inwoners met 
een laag inkomen?

3. Wat is de reden dat begeleiding en 
dagbesteding in Ridderkerk niet 
onder het abonnementstarief zijn 
gebracht?

Franzen Vóór 12 
december 
2019

11. 28-11-19 Sociaal Beheer 
Ridderkerk, 
heroriëntatie 
producten en 
reservevorming 
Stichting Facet 
Ridderkerk

Wethouder Japenga zegt toe schriftelijk 
terug te komen op de vragen over de 
barinkomsten en opbrengsten 
kaartverkoop van de Loods. 

Japenga Vóór 12 
december 
2019

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN

Nr. Datum Onderwerp Actie/aandachtpunt Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 09-05-19

28-11-19

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.

Wethouder Franzen laat weten dat de 
raad met een raadsinformatiebrief (RIB) 
wordt geïnformeerd.
De commissie besluit deze RIB, na 
ontvangst,  direct voor bespreking te 
agenderen.

Franzen Eind 2019 bij 
voorstel

Zo snel 
mogelijk

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
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Nr. Datum Onderwerp Actie/aandachtpunt Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

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 09-01-2020
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