
Besluitenlijst Commissie Samen leven 6 januari 2021

Aanwezigen

Voorzitter: K. van der Duijn Schouten

Commissiegriffier: M. Slingerland

Fracties: alle fracties zijn vertegenwoordigd

Burgerleden: S. Coule, J. Hulhoven, T. Nugteren, J. Visser

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

Ambtenaren: J. Zijlstra, W. Lems, B. Zomerdijk, K. van Duinen, E. Huigen

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

De heer M. Vink heeft op persoonlijke titel een schriftelijke bijdrage aangeleverd over een punt 

dat niet op de agenda staat, nl de bibliotheek. De leden bepalen zelf op welke wijze zij deze 

bijdrage betrekken bij hun raadswerk.

3. Vaststellen besluitenlijsten commissie Samen leven van 11 en 25 november en 15 

december 2020

De verslagen zijn zonder wijziging vastgesteld

Ten aanzien van de acties:

3. Verlenging Regionaal Beleidsplan 2018-2020 BW en MO is afgedaan. De informatie is 

ontvangen en bij de vergaderstukken geplaatst. 

4. Verordening Meedoen. De informatie is ontvangen en bij de vergaderstukken geplaatst. 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


Ten aanzien van de toezeggingen:

1. De commissievergadering over inkoop huishoudelijke hulp is gehouden op 15 december 

2020. De toezegging is afgedaan.

2. Doelgroepenvervoer. De streefdatum voor eventuele discussie over de aanpassing van het 

doelgroepenbeleid wordt gewijzigd naar mei 2021, als de 2e evaluatie is uitgevoerd.

4. Aanbesteding Wmo. De laatste regel over het toesturen van een raadsinformatiebrief wordt 

geschrapt. De streefdatum wordt opengelaten.

4. Rapport rekenkamercommissie Controlerende rol van de raad

Na vragen en beantwoording door de voorzitter van de Rekenkamercommissie H. Démoed en 

de griffier is besloten de raad te adviseren het voorstel ter debat te behandelen.

5. Huisvesting IKC

Na vragen en beantwoording heeft geen van de fracties bezwaar tegen de bekrachtiging van 

de beleidsregel.

Omdat vanwege de bekrachtiging van rechtswege op 19 januari een raadsbesluit op 21 januari 

niet meer nodig is, adviseert de commissie het college om het voorstel terug te nemen.

6. Nota evenementenbeleid 2020

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel ter debat te 

behandelen.

De commissie adviseert de raad als titel Nota evenementenbeleid 2021 mee te geven en dit 

ook op te nemen in het raadsbesluit.

Wethouder Japenga zal schriftelijk antwoord geven op de vraag van de PvdA aan welke 

voorwaarden een vrijwilliger bij een evenement moet voldoen om een beroep te kunnen doen 

op de vrijwilligersvergoeding die is afgesloten door de gemeente.

7. Zienswijze Kadernota 2022 GR Jeugdhulp Rijnmond

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel ter debat te 

behandelen.

Wethouder Franzen zal de openstaande schriftelijk ingediende vragen 2, 4 en 7 van de PvdA 

schriftelijk beantwoorden.



8. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel ter vaststelling te 

behandelen.

Wethouder van Os zal schriftelijk antwoord geven op de vragen: 

 van het CDA waarom in het raadsbesluit bij punt 3 in 2022 € 31.500,- wordt afgeraamd, 

terwijl in bijlage 2 Financiële gevolgen onder 3 is aangegeven, dat er met 75% besparing 

(€23.600) rekening gehouden kan worden.

 van Leefbaar Ridderkerk op welke wijze de bedragen in bijlage 2 Financiële gevolgen 

onder 5 Totale financiële gevolgen zijn opgebouwd en hoe die zich verhouden tot de 

beslispunten in het raadsvoorstel

9. Ter afdoening moties

Motie 2020-88 inzake Structureel bekostigen Buurtcirkel en Het geheugenpaleis is afgedaan.

De fractie van Burger op 1 is van mening dat motie 2020-85 Inzet mobiele camera unit (MCU) 

niet is afgedaan, omdat geen overzicht is verstrekt waar de MCU kan worden ingezet. De 

afdoening van de motie zal worden geagendeerd voor een volgende raadsvergadering.

10.Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen.

De raadsinformatiebrief 2020-11-20 RIB Reactie op motie Inclusief vervoer zal worden 

geagendeerd voor een volgende commissievergadering Samen leven. De fractie van PvdA zal 

daarvoor een gespreksnotitie schrijven.

De raadsinformatiebrief 2020-11-13 RIB Rechtsvorm BAR-organisatie zal worden 

geagendeerd voor een volgende commissievergadering Samen leven. De fractie van Partij 

18PLUS zal daarvoor een gespreksnotitie schrijven.

11.Ter kennisneming: overige stukken

De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.

12.Mededelingen gemeenschappelijke regelingen

Wethouder van Os deelt mee, dat vanwege het roulerend voorzitterschap van de GR BAR-

organisatie wethouder De Jonge van de gemeente Barendrecht in 2021 het voorzitterschap zal 

overnemen. Wethouder Van Os zal in 2021 plaatsvervangend voorzitter zijn.



13.Mededelingen college

Wethouder Van Os, laat weten, dat tijdens de jaarwisseling zich geen grote incidenten hebben 

voorgedaan. Er zijn 7 brandjes gerapporteerd. Dat varieert van een vreugdevuur tot de brand 

in de kerstboom op het Koningsplein. Er is wel een picknickbank vernield, helaas. Ook zijn er 

meldingen van vuurwerkoverlast geweest zowel bij de politie als de boa’s. Samenscholingen 

van jeugd zijn zo veel mogelijk in de kiem gesmoord.

14.Rondvraag leden

Er zijn geen vragen.

De voorzitter sluit de vergadering rond 22.00

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 januari 2021.

de griffier, de voorzitter,

M. Slingerland C.A. van der Duijn Schouten

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen leven 

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 6 januari 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 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

3. 15-12-20 Aanbesteding 
Wmo

Wethouder Franzen heeft 
toegezegd de raad, zodra het 
besluit is genomen, informeel te 
informeren. 

Franzen



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

4. 06-01-21 Nota 
evenementen-
beleid 2020

Wethouder Japenga zal schriftelijk 
antwoord geven op de vraag van 
de PvdA.

Japenga Vóór de 
raadsvergadering 
van 21 januari 
2021

5. 06-01-21 Zienswijze 
Kadernota 
2022 GR 
Jeugdhulp 
Rijnmond

Wethouder Franzen zal de 
openstaande schriftelijk ingediende 
vragen 2, 4 en 7 van de PvdA 
schriftelijk beantwoorden.

Franzen Vóór de 
raadsvergadering 
van 21 januari 
2021

6. 06-01-21 Verduurzamen 
gemeentelijk 
vastgoed

Wethouder van Os zal schriftelijk 
antwoord geven op de vragen van 
CDA en leefbaar Ridderkerk.

Van Os Vóór de 
raadsvergadering 
van 21 januari 
2021

Lijst met acties bijgewerkt tot en met 6 januari 2021

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 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 Mei 2021

2. 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 / 
Ripmeest
er

p.m.

3. 06-01-21 2020-11-20 
RIB Reactie op 
motie Inclusief 
vervoer

De raadsinformatiebrief 2020-11-20 
RIB Reactie op motie Inclusief 
vervoer zal worden geagendeerd 
voor een volgende 
commissievergadering Samen 
leven. De fractie van PvdA zal 
daarvoor een gespreksnotitie 
schrijven.

PvdA 27 januari 2021



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

4. 06-01-21 2020-11-20 
RIB 
Rechtsvorm 
BAR-
organisatie

De raadsinformatiebrief 2020-11-13 
RIB Rechtsvorm BAR-organisatie 
zal worden geagendeerd voor een 
volgende commissievergadering 
Samen leven. De fractie van Partij 
18PLUS zal daarvoor een 
gespreksnotitie schrijven.

Partij 
18PLUS

3 maart 2021
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