
 
Besluitenlijst Commissie Samen leven 10 november 2022 

Aanwezigen 
Voorzitter: K. Kayadoe 

Commissiegriffier: M. Slingerland 

Fracties: alle fracties zijn vertegenwoordigd 

Burgerleden: M. van der Heijde-Keijzer, S. Coule, L. Kramer-Blansjaar, N. Roelofs, T. 

Ringlever, T. van de Wege –van der Does de Bye 

Wethouders: H. van Os, E. Piena, F. Stip  

Ambtenaren: D. Rietveld (4)(5), W. Lems (6), J. Brandwijk (7), J. Zijlstra(8), 

B. Monsma (8) 

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

Besluiten 

1. Opening en vaststelling agenda 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld  
Van het spreekrecht is gebruik gemaakt door mevrouw L. van Vianen namens BIZ Winkelhart 

Ridderkerk over agendapunt 4.  

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

verslag. 

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven en Samen wonen van 29 september 
2022 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

Ten aanzien van de acties en toezeggingen. 

1. Gespreksnotitie n.a.v. Eenmalige energietoeslag zal worden geagendeerd voor de 

vergadering van 1 december 2022. 

2. Bijeenkomst financiële informatie jeugdhulp. Deze bijeenkomst wordt gepland in het 2e 

kwartaal van 2013. 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


4. Verordening BIZ Winkelhart Ridderkerk 2023-2027 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter vaststelling te 

behandelen. 

De raad ontvangt de bijlage 1 Lijst objecten heffingsplichtigen van het BIZ plan. 

5. Verordening BIZ Cornelisland Ridderkerk 2023-2027 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter vaststelling te 

behandelen. 

6. Zienswijze Strategisch Beleidsplan 2023-2027 Politie eenheid Rotterdam 
De fracties zijn in de gelegenheid gesteld hun opmerkingen te geven over de concept 

zienswijze. 

Op voorstel van de SGP heeft de commissie een tekstwijziging voorgesteld aan het college. 

De raad ontvangt een afschrift van de verstuurde brief. 

7. Verordening bekostiging leerlingenvervoer Ridderkerk 2023 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter debat te 

behandelen. 

De raad ontvangt een overzicht van aantallen kinderen die vervoerd worden met het 

leerlingenvervoer, naar welke gemeente of deelgemeente inclusief de afstand in kilometers. 

8. Uitbreiding Gemini College 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter debat te 

behandelen. 

9. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 
Mevrouw L. Klaver doet mededeling van de vergadering van het algemeen bestuur van de 

Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard op 31 oktober 2022. 

Aan de orde zijn onder andere geweest: de benoeming van de Rotterdamse vertegenwoordigers, 

planning IJsselmondse Knoop, achterlopende verkoop gronden, doorgeschoven aanbesteding van 

de accountant. 

10. Mededelingen college 
Wethouder Van Os deelt mee, dat een Koninklijke erepenning is uitgereikt aan de 

natuurvereniging IJsselmonde. 

11. Rondvraag leden 
Er zijn geen vragen onderling. 



12. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 
De raadsinformatiebrief 2022-10-14 RIB Ontwikkelingen DFP in relatie tot de Boomgaard zal 

worden geagendeerd voor een volgende commissievergadering (Samen wonen). De fractie 

van Burger op 1 zal daarvoor een gespreksnotitie schrijven.  

De overige raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 

13. 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 1 december 2022 

de griffier, de voorzitter, 

M. Slingerland K. Kayadoe 

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen leven 
Bijgewerkt tot en met 29 september 2022 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 19-05-22 RIB 2022-05-06 
Eenmalige 
energietoeslag 
minima 
Ridderkerk 2022 

Wordt gespreksnotitie 
geschreven en daarna 
geagendeerd 

EvR / 
commissie
-griffier 

1 december 
2022 

2. 16-06-22 Financiële 
informatie 
jeugdhulp 

De commissie kiest ervoor in 
een aparte bijeenkomst te kijken 
naar de financiële informatie 
over de jeugdhulp.  
De commissie wil graag een 
toelichtende presentatie over de 
vindplaats van de aangeboden 
en de wijze waarop deze 
gelezen moet worden. 
Daarnaast een inhoudelijke 
bespreking van de gegeven 
informatie. 

Commis-
siegriffier 
/Piena 

2e kwartaal 
2023 



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

3. 29-09-22 Startnotitie Nota 
Economisch 
Beleid 2023 e.v. 

Wethouder van Os zegt toe dat 
bij de aanbieding van de nota in 
het raadsvoorstel of in de nota 
aandacht wordt gegeven aan de 
leerpunten van de Notitie 
economisch beleid gemeente 
Ridderkerk 2013-2018 en de 
Toekomstvisie detailhandel 
Ridderkerk. 

Van Os Juni 2023  

4 10-11-22 Verordening BIZ 
Winkelhart 
Ridderkerk 2023-
2027 

De raad ontvangt de bijlage 1 
Lijst objecten heffingsplichtigen 
van het BIZ plan toe te sturen. 

Van Os Vóór raad 24 
november 
2022 

5 10-11-22 Zienswijze 
Strategisch 
Beleidsplan 
2023-2027 Politie 
eenheid 
Rotterdam 

De raad ontvangt een afschrift 
van de verstuurde brief. 

Van Os/ 
Attema 

Na 
verzending 

6 10-11-22 Verordening 
bekostiging 
leerlingenvervoer 
Ridderkerk 2023 

De raad ontvangt een overzicht 
van aantallen kinderen die 
vervoerd worden met het 
leerlingenvervoer, naar welke 
gemeente of deelgemeente 
inclusief de afstand in 
kilometers. 

Piena Vóór raad 24 
november 
2022 
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