
 
Besluitenlijst Commissie Samen leven en Samen wonen 2 februari 2023 

Aanwezigen 
Voorzitter: K. Kayadoe 

Commissiegriffier: J. van Straalen 

Fracties: alle fracties zijn vertegenwoordigd 

Burgerleden: N. Roelofs, T. van de Wege - Van der Does de Bye, Q. Schop, T. van 

Nieuwenhuizen, P. de Klerk, S. Horvath, L. Kramer-Blansjaar, C. Knape, 

S. Coule, B. van der Breggen 

Wethouders: C. van der Duijn Schouten. P. Meij, E. Piena 

Ambtenaren: D. van der Kroon (3), H. Tascilar (4), M. Rienks (5), B. Al Mashta en  

 M. Maaroufi (6) 

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

Besluiten 

1. Opening en vaststelling agenda 
Agendapunt 3. Vaststelling bestemmingsplan Woning Rijksstraatweg 165-B wordt na 

agendapunt 4 behandeld. Voor het overige is de agenda vastgesteld. 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld  
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt  

3. Zienswijze strategische agenda MRDH 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter vaststelling te 

behandelen. De commissie adviseert de raad in de laatste alinea van de zienswijze, de tekst 

achter het een-na-laatste gedachtestreepje te wijzigen in: ”het vooraf inzichtelijk maken hoe de 

resultaten van de inspanningen aantoonbaar bijdragen aan de doelen”. 

4. Gespreksnotitie aanrijtijden ambulance op verzoek van de raadsleden J.D. Kardol en 
L.M. Klaver 
Na vragen, beantwoording en discussie is de gespreksnotitie voldoende behandeld. 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


5. Vaststelling bestemmingsplan Woning Rijksstraatweg 165-B 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter debat te 

behandelen. 

6. Leerwerkbedrijf Jong Vermogen 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter debat te 

behandelen. 

Wethouder Piena zegt toe dat als een pand beschikbaar komt, de raad wordt geïnformeerd. 

De vraag of de gemeente en de stichting moet voldoen aan een governance wordt schriftelijk 

beantwoord. 

7. Stand van zaken ontwikkelingen ambtelijke organisatie 
Wethouder Van Os deelt de laatste stand van zaken mee. 

8. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 
Wethouder Van Os deelt mee dat de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard weer 

een overeenkomst heeft gesloten voor de levering van een kavel. Mevrouw Kayadoe doet 

verslag van de laatste vergadering van de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat 

van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

9. Mededelingen college 
Er zijn geen mededelingen. 

10. Rondvraag leden 
Er zijn geen vragen onderling. 

11. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 
Op verzoek van de SGP wordt de raadsinformatiebrief Gezondheidsmonitor Kinderen 2022 

Ridderkerk van 13 januari 2023. Samen met het CDA, Echt voor Ridderkerk en de 

ChristenUnie zullen zij daarvoor een gespreksnotitie schrijven. 

De overige raadsinformatiebrieven zijn voor kennisneming aangenomen. 

12. Ter kennisneming: overige stukken 
Deze zijn voor kennisneming aangenomen. 

13. Ter afdoening: moties 
De volgende moties zijn afgedaan: 

o Motie 138-2021 Meer maatwerk kostendelersnorm  

o Motie 140-2021 Toestaan kleine giften in de bijstand 

 

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.35 uur. 



 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 maart 2023 

de griffier, de voorzitter, 

M. Slingerland K. Kayadoe 

 

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen leven 
Bijgewerkt tot en met 2 februari 2023 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 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 

2e kwartaal 
2023 

2. 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  

3. 12-01-23 Aanrijtijden 
ambulances 

Wordt gespreksnotitie 
geschreven en daarna 
geagendeerd 

Kardol 
(SGP) 

2 februari 
2022 

4. 12-01-23 2022-12-09 RIB 
Instellen loket 
financiën 

Wordt gespreksnotitie 
geschreven en daarna 
geagendeerd 

Haan (CU) 9 maart 2023 



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

5. 02-02-23 Leerwerkbedrijf 
Jong Vermogen 

Schriftelijke beantwoording 
vraag governance 

Piena Vóór 16 
februari 

6. 02-02-23 Leerwerkbedrijf 
Jong Vermogen 

Als huisvesting is gevonden, 
wordt raad ingelicht. 

Piena  

7. 02-02-23 RIB 
Gezondheids-
monitor Kinderen 
2022 Ridderkerk 

Agenderen na ontvangst 
gespreksnotitie 

Kardol en 
griffier 

 

 

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen wonen  
Bijgewerkt tot en met 2 februari 2023 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 18-6-20 
1-9-22 
12-1-23 

Watervisie Visie op ecologie 
 
Document over water 

Meij 
 
Meij 

Afgedaan 
 
4e 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 
12-1-23 

Strategie 
Klimaat-
adaptatie 

Informatie voortgang 
klimaat- 
adaptief bouwen in 
volgende  
Klimaatmonitor en over 
wat nog de lastige 
punten zijn. 

Van Os feb 2023 

4. 10-3-22 
12-1-23 

Voortgangs-
rapportage 
Klimaatvisie 

In volgende versie 
duidelijker aangeven 
waar percentage 
voortgang betrekking op 
heeft 

Van Os feb 2023 

5. 12-1-23 Vragen Bo1 
voorstel 
Rowdies - 
Oosterpark 

Beantwoording Meij Vóór raad 
26 januari 



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

6 12-1-23 Visie ecologie Onderzoeken of het 
zinvol is als ‘ecologie’ 
naast ‘duurzaamheid’ 
standaard wordt  
opgenomen in elk 
raadsvoorstel.  

Meij  
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