
 

Besluitenlijst Commissie Samen leven en Samen wonen 1 september 2022 

Aanwezigen 

Voorzitter: K. Kayadoe 

Commissiegriffier: J. van Straalen 

Fracties: alle fracties zijn vertegenwoordigd 

Burgerleden: M. van der Heijde - Keijzer, P. de Klerk, A. Haan, Q. Schop, T. van de 

Wege – van der Does de Bye, N. Roelofs, R. van Bennekom, 

T. Ringlever. 

Wethouders: C. van der Duijn Schouten, H. van Os, P. Meij, E. Piena, F. Stip 

Ambtenaren: J. Bos (4) en S. Hogenbirk (5) 

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 

Van het spreekrecht is gebruik gemaakt door: 

a. De heer G. van der Waal, voorzitter bestuur Rehobothschool, over agendapunt 4 Behoud 

en herstel schoolmeesterwoning Rehobothschool. 

b. De heer R. Straver, namens belanghebbenden cultuur historisch centrum, over participatie. 

c. Mevrouw A.  Punselie, namens belanghebbenden cultuur historisch centrum, over de 

beoogde nieuwbouw aan de Blaak. 

d. De heer A. de Jong, voorzitter Stichting In Mind and Body, over de huisvesting van de 

stichting. 

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 16 juni 2022 en 

23 juni 2022 

Beide besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld. 

Ten aanzien van de acties Commissie Samen leven 23 juni 2022: 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


1. RIB 2022-05-06 Eenmalige energietoeslag minima. Streefdatum wordt de commissie van 

10 november, of zoveel eerder de gespreksnotitie wordt aangeleverd. De actie is voor Echt 

voor Ridderkerk. 

 Ten aanzien van de toezeggingen Commissie Samen leven 23 juni 2022 

1. RIB Afdoening motie 2021-103 op verzoek van wethouder Piena, die aangeeft dat de 

werkwijze met ingang van volgend jaar verandert, beslist de commissie dat de toezegging 

vervalt. 

2. Begroting 2023 VRR. Antwoord is ontvangen, is afgedaan. 

3. Beleidskader Doelgroepenvervoer. Antwoord is ontvangen, is afgedaan. 

4. Jaarstukken 2021. Sport Service heeft contact opgenomen met de griffier voor een datum 

voor een bezoek aan het zwembad. Is afgedaan. 

5. 1e Turap. Antwoorden inzake bezwaarschriften huishoudelijke hulp zijn ontvangen. Is 

afgedaan. 

 

Ten aanzien van de toezeggingen en actiepunten Commissie Samen wonen 23 juni 

1. Watervisie: Eerst wordt de Visie op ecologie uitgewerkt, 4e kwartaal. De Visie op water volgt 

daarna in het 1e kwartaal 2023. 

4. Behoud en herstel schoolmeesterswoning Rehobothschool 

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

behandelen. 

5. Verlenging machtiging Stichting Lokale Omroep Ridderkerk 2022-2026 

Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter vaststelling te 

behandelen. 

De machtiging zal voor vijf jaar worden verleend. In het onderwerp dienen daarom te staan de 

jaren 2022-2027. De griffie wordt gemachtigd dit morgen in de voorstellen aan te passen. 

6. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

Mevrouw L. Klaver doet mededeling van de vergadering van het algemeen bestuur van de 

Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard.  

7. Mededelingen college 

Wethouder Van Os laat weten dat het bestuur van Winkeliersvereniging Riddervliet en de 

afzender betreuren dat de brief van 23 augustus jl. over het tekort aan parkeerplaatsen 

Vlietplein is verzonden. Met de wethouder was daarvoor een goed gesprek gevoerd. 



8. Rondvraag leden 

PvdA/GROENLINKS komt voor een volgende vergadering met een gespreksnotitie over de 

beslissingsbevoegdheid van het college bij brandzaken. 

9. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 

10. Ter afdoening: raadstoezeggingen 

Deze afdoening wordt opnieuw geagendeerd voor de vergadering van 29 september. In de 

tussentijd heeft de heer J. Kloos overleg hierover met wethouder Piena. 

11. Ter kennisneming: overige stukken 

De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 

12. Ter afdoening: moties 

Motie 2020 – 97 Zonnepanelen Oosterpark is afgedaan. 

Motie 2021 – 137 Bevorderen deelname reanimatiecursus is afgedaan. 

Motie 2020 – 56 Afsteekverbod consumentenvuurwerk is afgedaan. 

Motie 2021 – 134 Led-verlichting sportvelden is afgedaan. 

 

De voorzitter sluit de vergadering rond 22,00 uur 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2022 

de griffier, de voorzitter, 

M. Slingerland K. Kayadoe 

  



Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen leven 

Lijst met acties bijgewerkt tot en met 1 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 

10 nov 

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. 

Commissie-

griffier/Piena 

Najaar 2022 

 

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen wonen  

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 1 september 2022 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 

Streefdatum 

behandeling 

1. 18-6-20 

1-9-22 

Watervisie Visie op ecologie 

 

Visie op water 

Aan flora en fauna in/rond 

water wordt aandacht besteed 

in de Visie op water. 

Meij 4e Kwartaal 

2022 

1e kwartaal 

2023 

2. 11-11-21 HOV 

verdiepings-

studie 

Raad ontvangt elk halfjaar info 

over de uitwerking en realisatie 

van de maatregelen 

voortvloeiend uit de HOV 

Verdiepingsstudie. 

Meij Doorlopend 

3. 10-2-22 Strategie 

Klimaatadaptatie 

Informatie voortgang klimaat- 

adaptief bouwen in volgende  

Klimaatmonitor en over wat nog 

de lastige punten zijn. 

Van Os Sept/okt 2022 



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 

Streefdatum 

behandeling 

4. 10-3-22 Voortgangs-

rapportage 

Klimaatvisie 

In volgende versie duidelijker 

aangeven waar percentage 

voortgang betrekking op heeft 

Van Os Okt 2022 
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