
 

Besluitenlijst Commissie Samen leven 9 februari 2022 

Aanwezigen 

Voorzitter: C.A. van der Duijn Schouten 

Griffier: M. Slingerland 

Fracties: op D66 en GroenLinks na zijn alle fracties vertegenwoordigd 

Burgerleden: G.J. Kaptein, M. Kleiker, S. Coule,  M. Tanis 

College: burgemeester A. Attema, wethouders L.J. Franzen en H. van Os  

Ambtenaren: J. Laurs (4), H. Tascilar (5) en (7), A. Ostojic (6), R. de Rooij (8) R. van 

Bochove (8), J. Zijlstra (9), S. Zock (10) 

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 de heer Van Pijkeren namens LEV-WN 

Scholengroep over agendapunt 9 Nieuwbouw Integraal Kindcentrum De Driemaster.  

De uitgesproken bijdrage en beantwoording van vragen is terug te lezen in het woordelijk 

verslag. 

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 12 januari 2022 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

Ten aanzien van de acties en toezeggingen van 12 januari 2022: 

Actiepunten:  

1. Gespreksnotitie BOA’s wordt afgevoerd van de lijst. De fracties hebben laten weten dat hier 

geen gespreksnotitie meer voor komt. 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


2. RIB verkorten beslistermijn schuldhulpverlening. Afgedaan. Is geagendeerd voor deze 

vergadering. 

Toezeggingen 

Toezegging 1 informeren van de raad over definitief ontwerp Dillenburgplein vervalt. Het 

raadsvoorstel is ingetrokken door het college. 

Toezegging 2. Vraag Dillenburgplein is afgedaan. De schriftelijke beantwoording is ontvangen 

en bij de vergaderstukken geplaatst. 

Toezegging 3. Marktconsultatie over vervreemden huishoudschool. Aan de toezegging wordt 

toegevoegd ‘als het voorliggende raadsvoorstel wordt aangenomen.’ 

4.Toezeggingen 5.6.7. Openstaande schriftelijke vragen zijn beantwoord en daarmee 

afgedaan.  

8. De griffie overlegt met wethouder Franzen over de toezegging.  

4. Rapport rekenkamercommissie Resultaatgerichte jeugdhulp in Ridderkerk 2018-2020  

Na een toelichting door de rekenkamercommissie, vragen en beantwoording is besloten de 

raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te behandelen. 

De commissiegriffier zegt toe de formulering van het raadsbesluit nog eens te bekijken. 

5. Wensen en bedenkingen Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s 

Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel TER 

VASTSTELLING te behandelen. 

Er volgt nog schriftelijke beantwoording van de vraag van de PvdA over de bemensing van het 

expertisebureau. 

6. Tweede wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020 

Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel TER DEBAT te 

behandelen. 

7. Zienswijzen Kadernota 2023/kostenverdeelsleutel en wijziging Gemeenschappelijke 

Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

Zonder discussie adviseert de commissie de raad het voorstel TER VASTSTELLING te 

behandelen. 

 



8. Zienswijze op begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie over 

Informatieveiligheid en Privacy 

Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel TER DEBAT te 

behandelen. 

9. Nieuwbouw Integraal Kindcentrum De Driemaster 

Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel TER 

VASTSTELLING te behandelen. 

10. Raadsinformatiebrief Afdoening motie 2021-103 Verkorten beslistermijn 

schuldhulpverlening op verzoek van het raadslid P. Kranendonk 

Na toelichting en bespreking van de vragen in de gespreksnotitie stelt de commissie vast, dat 

het onderwerp voldoende is behandeld. 

Wethouder Franzen zegt toe langer door te gaan met het meten van de doorlooptijden en daar 

de raad op een later moment over te zullen informeren. 

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 te maken, zowel 

voor de stappen in het proces als de doorlooptermijnen.  

11. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

Er zijn geen mededelingen 

12. Mededelingen college 

Er zijn geen mededelingen van het college. 

13. Rondvraag leden 

Mevrouw Ripmeester kondigt aan een gespreksnotitie te schrijven voor de commissie van  

10 maart over de hulp aan getroffenen van de toeslagenaffaire. 

14. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 

15. Ter kennisneming: overige stukken 

De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter sluit de vergadering rond 22.00 uur. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 maart 2022 

 



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 9 februari 2022 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 

behandeling 

1. 09-02-22 Hulp 

slachtoffers 

Toeslagen-

affaire 

Wordt gespreksnotitie geschreven 

en daarna geagendeerd 

PvdA / 

commissie-

griffier 

10 maart 22 

 

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 9 februari 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. 12-01-22 Beleidsplan BW 

en MO 

Wethouder Franzen zegt toe na 

gedachtewisseling met het MBR 

een raadsinformatiebrief aan de 

raad te sturen over de 

uitkomsten daarvan. 

Franzen  

3. 09-02-22 Wensen en 

bedenkingen 

Stichting 

Risicobeheer 

Veiligheidsregio’s 

Er volgt nog schriftelijke 

beantwoording van de vraag van 

PvdA over de bemensing van 

het expertisebureau. 

Attema vóór de raad 

van 24 

februari 

2022 

4. 09-02-22 RIB Afdoening 

motie 2021-103 

Verkorten 

Wethouder Franzen zegt toe 

langer door te gaan met het 

meten van de doorlooptijden en 

Franzen September 

2022 



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 

behandeling 

beslistermijn 

schuldhulpverleni

ng 

daar de raad op een later 

moment over te informeren. 

5. 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  
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