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Besluitenlijst Commissie Samen leven 7 april 2022 

Aanwezigen 

Voorzitter: K. van der Duijn Schouten 

Commissiegriffier: M. Slingerland 

Fracties: op Burger op 1 en Leefbaar Ridderkerk na zijn alle fracties 

vertegenwoordigd 

Burgerleden: Geen 

Wethouders: L.J. Franzen 

Ambtenaren: F. Lekkerkerk 

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 

Voor het spreekrecht heeft zich aangemeld mevrouw Van Trotsenburg over een sociaal 

wooninitiatief. Na haar bijdrage hebben de commissieleden verduidelijkende vragen gesteld. 

De bijdrage, vragen en beantwoording zijn terug te lezen in het verslag bij de vergaderstukken.  

3. Overleg met college over concept Beleidskader Doelgroepenvervoer 2022 

De aanwezige fracties hebben vragen gesteld over en input gegeven voor het concept 

Beleidskader. 

Een definitief beleidskader inclusief advies van het Maatschappelijk Burgerplatform en 

informatie over de participatie wordt voorgelegd aan de raad ter vaststelling. 

4. Rondvraag leden 

Er zijn geen vragen. 

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.30 uur. 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 mei 2022 

de griffier, de voorzitter, 

M. Slingerland  

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen leven  

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 7 april 2022 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 

behandeling 

1. 12-01-22 

09-02-22 

Herbestemming 

Huishoudschool 

Wethouder Van Os zegt toe een 

marktconsultatie te doen voor de 

mogelijkheid tot het 

vervreemden van de 

huishoudschool en de raad 

daarover informeren, als het 

voorliggende raadsvoorstel 

wordt aangenomen. . 

Van Os  

2. 09-02-22 RIB Afdoening 

motie 2021-103 

Verkorten 

beslistermijn 

schuldhulpverleni

ng 

Wethouder Franzen zegt toe 

langer door te gaan met het 

meten van de doorlooptijden en 

daar de raad op een later 

moment over te informeren. 

Franzen September 

2022 

3. 09-02-22 RIB Afdoening 

motie 2021-103 

Verkorten 

beslistermijn 

schuldhulpverleni

ng 

Er volgt schriftelijke 

beantwoording van de vraag van 

de ChristenUnie om de 

verschillen in het proces van de 

huidige situatie ten opzichte van 

de nieuwe situatie inzichtelijk 

maken, zowel voor de stappen in 

het proces als de 

doorlooptermijnen.  

Franzen 1 juni 2022 

4. 07-04-22 concept 

Beleidskader 

Doelgroepen-

vervoer 2022 

Het definitief Beleidskader 

Doelgroepenvervoer 2022 wordt 

aangeboden inclusief het advies 

van het Maatschappelijk 

Burgerplatform en informatie 

over de participatie 

Franzen 16 juni 2022 
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