
Besluitenlijst Commissie Samen leven 1 september 2021

Aanwezigen

Voorzitter: K. van der Duijn Schouten

Commissiegriffier: M. Slingerland

Fracties: op D66 en GroenLinks na zijn alle fracties vertegenwoordigd

Burgerleden: S. Coule, G. Kaptein, J. Hulhoven, A. den Haan en T. Nugteren

Wethouders: L.J. Franzen, H. van Os, 

Ambtenaren: J. Vervorst (4), M. Hasan Zadeh (5), F. Lekkerkerk (6)

Externen: J. Hamoen en J. Hartwijk, commissie bezwaarschriften

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

Besluiten

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 gemeld.

3. Vaststellen besluitenlijsten commissie Samen leven van 19 en 25 mei en 9 juni 2021

De verslagen zijn zonder opmerkingen vastgesteld.

De actiepunten over de volgende onderwerpen zijn afgedaan:

 1. Doelgroepenvervoer

 2. Jeugdhulp

 3. Informatievoorziening corona

 4. Overleg politie

 6. Conceptnota gezondheidsbeleid

De toezeggingen over de volgende onderwerpen zijn afgedaan:

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


 2. Evaluatie verordening klachtenbehandeling – positie griffier

 3. Nota gezondheidsbeleid – effecten Corona

 4. Actieplan problematische schulden

 6. Verdiepingsstudie HOV

4. Jaarverslag 2019 en 2020 commissie bezwaarschriften in aanwezigheid van de 

voorzitters en de secretaris

De commissie bezwaarschriften heeft haar Jaarverslag 2019 en 2020 aangeboden aan de 

gemeenteraad.

Als vertegenwoordigers van de commissie bezwaarschriften zijn aanwezig: de heer Hamoen – 

algemeen voorzitter, de heer Hartwijk – plaatsvervangend voorzitter en de heer J. Vervorst – 

secretaris.

De vertegenwoordigers hebben de vragen van de leden van de raadscommissie beantwoord.

Namens het college heeft wethouder Franzen vragen over de bezwaarschriftenprocedure 

beantwoord.

5. Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025

Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel ter debat te 

behandelen.

6. Overleg over Doelgroepenvervoer

De fracties hebben hun vragen en opmerkingen over de voorgestelde plannen meegedeeld. 

7. Verantwoording fractiegelden 2019

Zonder vragen is besloten de raad te adviseren het voorstel ter vaststelling te behandelen.

8. Ter afdoening: moties

 Motie 2020-89 over wijkteams en schuldhulpverlening is afgedaan.

 Motie 2020-84 over Wijkdashboards is volgens de fractie van het CDA e.a. niet afgedaan. 

De reden daarvoor is dat het CDA de reactie te vrijblijvend vindt. Er wordt onder andere niet 

ingegaan op welke manier de punten onder ‘is van mening dat’ punt a uit de motie worden 

opgepakt.

De afdoening van de motie wordt geagendeerd voor een volgende raadsvergadering.

 Motie 2021-100 over Innovatiecompetitie sociaal domein is afgedaan. 

9. Ter afdoening: raadstoezegging

De raadstoezegging 2388 over de behandeling van klachten is afgedaan.  



10.Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven

Op verzoek van Burger op 1 zal voor een volgende commissievergadering worden 

geagendeerd 2021-07-09 RIB Moties Participatiebeleid en Wijkdashboards

De overige raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen.

11.Ter kennisneming: overige stukken

De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.

12.Mededelingen gemeenschappelijke regelingen

Het college feliciteert het nieuwe Waterschapsbestuur met zijn benoeming.

13.Mededelingen college

Er zijn geen mededelingen.

14.Rondvraag leden

Er zijn geen vragen.

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.35 uur

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2021.

de commissiegriffier, de voorzitter,

M. Slingerland C.A. van der Duijn Schouten



Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen leven 

Lijst met acties bijgewerkt tot en met 1 september 2021

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 
behandeling

1. 09-06-21 Plan extra 
inzet ter 
voorkoming 
van proble-
matische 
schulden 
gemeente 
Ridderkerk 
2021

De beschikbare informatie over 
uitval in de verschillende fases van 
de schuldhulpverlening, beginnend 
bij het eerste contact zal worden 
opgenomen bij de jaarlijkse 
evaluatie van het minimabeleid en 
schulhulpverlening. 

Franzen

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 1 september 2021

Nr. Datum Onderwerp Actie 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 oktober 
2021

2. 07-04-21 Nieuwbouw 
IKC De 
Wingerd

Wethouder Van Os zegt toe de 
planning voor IKC De Noord en 
IKC De Wingerd nogmaals aan 
de raad toe te sturen.

Van Os september 
2021
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