
 

Besluitenlijst Commissie Samen leven Ridderkerk 30 september 2020 

Aanwezigen 

Voorzitter: K. van der Duijn Schouten 

Commissiegriffier: M. Slingerland 

Fracties: op de fractie van D66 na zijn alle fracties vertegenwoordigd 

Burgerleden: M. Kleiker, T. Nugteren, S. Coule en M. Dirks 

Wethouders: L. Franzen 

Ambtenaren: J. Laurs, C. Flaten (punt 3), R. Ditvoorst (punt 4) 

 

De volledige vergadering is terug te luisteren via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.  

Een woordelijk verslag wordt gevoegd bij de vergaderstukken: 

www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. 

Besluiten 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

Aan de agenda is toegevoegd agendapunt 11 Afdoening moties.  

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

Er zijn geen aanmeldingen. 

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 2 september 2020 

Ten aanzien van de toezeggingen: 

1.  Privacy is meegenomen in nota Integraal beleid sociaal domein. De toezegging is 

afgedaan. 

2.  Evaluatie beleidskaders zijn toegevoegd aan de conceptnota. De toezegging is afgedaan. 

3. Audits informatiebeveiliging. Er is een amendement aangenomen die daarom vraagt. In het 

DB van de BAR is dit inmiddels besproken. De toezegging is afgedaan. 

4.  Herbestemmingsonderzoek Huishoudschool. Als streefdatum wordt ingevuld: 2e kwartaal 

2021.  

Ten aanzien van de actie- en aandachtspunten 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
http://www.ridderkerk.nl/vergaderstukken


3. Evaluatie Verordening klachtenbehandeling. Als streefdatum wordt ingevuld: 2e kwartaal 

2021. 

6. RIB aankoop grond erfpacht Nieuw Reijerwaard. Er is geen gespreksnotitie ontvangen. De 

toezegging wordt van de lijst genomen. 

4. Conceptnota Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 

De concept nota Integraal beleid Sociaal domein is conform de door de raad vastgestelde 

startnotitie voorgelegd voor overleg met de commissie. 

De fracties hebben vragen gesteld en input gegeven ten behoeve van het definitieve voorstel. 

Wethouder Franzen zegt toe de openstaande vragen schriftelijk te beantwoorden. De 

antwoorden worden bij de vergaderstukken geplaatst. 

Vraag 1 mevrouw De Wolff, ChristenUnie. Is het realistisch om veel van dit soort trajecten 

(Knarrenhof) te gaan bouwen in Ridderkerk, waar zoveel nood is aan woningen. Zijn daar nog 

wel plekken voor? 

Vraag 2 mevrouw Ripmeester, PvdA. Ik heb zorgen over klantmanagers met een caseload van 

150 of meer. Die hebben heel weinig tijd om aandacht te besteden aan mensen. Kunnen de 

mensen met deze caseload kwaliteit leveren? Wethouder Franzen. Deze caseloadnormering is 

niet correct. Ik zal u de juiste caseload laten weten. 

Vraag 3 de heer Coule, Burger op 1. p.13. Het percentage jongeren met jeugdhulp in 

Ridderkerk is beduidend lager dan het gemiddelde in de jeugdregio Rijnmond en het landelijk 

gemiddelde. Missen wij jongeren of is dit juist een positieve constatering? 

5. Presentatie Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang door 

de heer J. Kadijk, regionaal projectleider doordecentralisatie Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang 

Na de presentatie heeft de heer Kadijk de vragen van de commissie beantwoord.  

De presentatie is bij de vergaderstukken geplaatst. 

6. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 

7. Ter kennisneming: overige stukken 

De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 

8. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

Er zijn geen mededelingen 



9. Mededelingen college 

Wethouder Franzen deelt mee, dat alle cliënten van Thuis in Zorg zijn overgebracht naar 

andere aanbieders en inmiddels is ook de aanbieder officieel geschrapt uit onze lijst met 

gecontracteerde aanbieders. 

10. Rondvraag leden 

Er zijn geen vragen. 

11. Afdoening moties  

De motie nr. 2019-38 inzake herindicaties en motie nr 2019-30 inzake de verordening 

jeugdhulp zijn afgedaan. 

De voorzitter sluit de vergadering rond 22.05 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2020 

de griffier, de voorzitter, 

M. Slingerland C.A. van der Duijn Schouten 

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen wonen  

Lijst van toezeggingen bijgewerkt tot en met 30 september 2020 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 

Streefdatum 

behandeling 

1. 02-09-20 Casco herstel 

onderzoek 

Huishoud-

school   

Wethouder Van Os zegt toe de uitkomst 

van het herbestemmingsonderzoek toe te 

sturen aan de raad. 

Van Os 2e kwartaal 

2021 

2. 02-09-20 Verordening 

klachten-

behandeling 

Ridderkerk 

2020 

Burgemeester Attema zeg toe de positie 

van de griffier mee te nemen in de 

evaluatie en de raad te informeren over 

de evaluatie. 

Attema 2e kwartaal 

2021 



Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 

Streefdatum 

behandeling 

3. 30-09-20 Conceptnota 

Integraal 

beleid sociaal 

domein 

Wethouder Franzen zegt toe de 

openstaande vragen schriftelijk te 

beantwoorden. De antwoorden worden bij 

de vergaderstukken geplaatst. 

Franzen  

 

Lijst met actie- en aandachtspunten bijgewerkt tot en met 30 september 2020 

Nr. Datum  Onderwerp Actie/aandachtpunt Uitvoeren 

door 

Streefdatum 

behandeling 

1. 09-05-19 

28-11-19 

09-01-20 

(wijziging) 

Huishoudelijke 

hulp 

Raad en college zullen in mei/juni 2020 

met elkaar van gedachten wisselen over 

wensen en ideeën over de inkoop van de 

diensten Hulp bij het huishouden 2021. 

Franzen 4e kwartaal 

2020 

2. 05-09-19 Doelgroepen-

vervoer 

Het proces van eventuele aanpassing 

van het beleid rondom 

doelgroepenvervoer wordt opgepakt na 

de (eerste) evaluatie van de huidige 

aanpak (regiecentrale + vervoerder). 

Griffie 1e kwartaal 

2021 

3. 04-06-20 Jeugdhulp De commissieleden ondersteunen het 

voorstel van mevr. Ripmeester om een 

keer iemand uit te nodigen om vragen 

over jeugdhulp aan te stellen. Echter wel 

in een fysieke vergadering of 

bijeenkomst. 

Griffie / 

Ripmeester 

p.m. 
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