
Besluitenlijst Commissie Samen leven en Samen wonen 9 maart 2023 

Aanwezigen 
Voorzitter: A. Rottier

Commissiegriffier: M. Slingerland

Fracties: alle fracties zijn vertegenwoordigd 

Burgerleden: S. Coule, W. Mulder, L. Kramer – Blansjaar, T. Ringlever, A. Haan,

Q. Schop, N. Kanters

Wethouders: C. van der Duijn Schouten, E. Piena, H. van Os 

Ambtenaren: A. van Mill (4), K. van Duinen (6), A. van der Plaat (7)

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

Besluiten 

1. Opening en vaststelling agenda
Agendapunt 4 Nota reserve gebiedsfonds Rivieroevers wordt niet behandeld, omdat het

college het voorstel heeft ingetrokken.

Agendapunt 6. Startnotitie recreatiecentrum de Fakkel wordt behandeld wanneer wethouder

Van Os is gearriveerd. Voor het overige is de agenda vastgesteld.

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

3. Vaststellen besluitenlijsten commissie Samen leven van 12 januari, commissie Samen
wonen van 12 januari en commissie Samen leven en Samen wonen van 2 februari 2023
De besluitenlijsten zijn vastgesteld.

Ten aanzien van de acties:

Samen leven

3. Aanrijtijden ambulances. De gespreksnotitie is besproken, is afgedaan.

4. Instellen loket financiën. De gespreksnotitie is voor vanavond geagendeerd, is afgedaan.

5. Leerwerkbedrijf. De vragen zijn vóór de raadsvergadering beantwoord, is afgedaan.

6. Leerwerkbedrijf. Als huisvesting is gevonden wordt raad ingelicht. Streefdatum wordt vóór

de zomer.

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


7.  RIB Gezondheidsmonitor kinderen Ridderkerk. Wordt geagendeerd voor de commissie van 

30 maart a.s. 

Samen wonen 

3 en 4 Strategie Klimaatadaptatie. De raadsinformatiebrief is verzonden en 

commissiebijeenkomst wordt 16 maart gehouden, zijn afgedaan. 

5. Vragen voorstel Rowdies. Vragen zijn vóór raadsvergadering beantwoord, is afgedaan. 

6. Visie ecologie. Onderzoeken of ecologie standaard in raadsvoorstel. Het college stelt voor 

deze toezegging van de lijst te halen, omdat een motie die verder gaat dan de toezegging is 

aangenomen door de raad. De commissie beslist hierover in de volgende vergadering. 

4. Nota reserve Gebiedsfonds Rivieroevers 
Dit agendapunt is niet behandeld.  

5.  Evaluatie Stimuleringsleningen 2022 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter vaststelling te 

behandelen. 

Wethouder Van der Duijn Schouten zal schriftelijk antwoord geven op de vraag van de VVD 

hoeveel wanbetalers er zijn bij deze stimuleringsregelingen. 

Wethouder Van der Duijn Schouten geeft uitdrukkelijk aan, dat het college voortaan actie zal 

ondernemen als het saldo ontoereikend lijkt te worden. 

6. Startnotitie recreatiecentrum de Fakkel  
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter debat te 

behandelen. 

Wethouder Van Os zegt toe de door de SGP gevraagde informatie op te nemen in de over 

ongeveer 4 weken nog toe te zenden raadsinformatiebrief. 

Wethouder van Os zal schriftelijk antwoord geven op de vraag van de PvdA/GROENLINKS 

over de onderhoudskosten. 

7. Gespreksnotitie over Raadsinformatiebrief instellen loket financiën op verzoek van het 
burgerlid A. Haan  
Na vragen, beantwoording en discussie is de gespreksnotitie voldoende behandeld 

8. Taakverdeling commissie Samen leven en commissie Samen wonen SL en SW 
De commissies stemmen in met de voorgestelde taakverdeling. 

9. Benoeming en beëdiging lid Rekenkamer Ridderkerk 
Zonder vragen of discussie adviseert de commissie de raad ter vaststelling per acclamatie 

(zonder stemming) te behandelen. 



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

11. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

12. Mededelingen college 
Er zijn geen mededelingen. 

13. Rondvraag leden 
Er zijn geen vragen onderling. 

14. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisneming aangenomen. 

15. Ter kennisneming: overige stukken 
De overige stukken zijn voor kennisneming aangenomen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.05 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 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. 

Commissie
griffier 
/Piena 

2e kwartaal 
2023 



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

Daarnaast een inhoudelijke 
bespreking van de gegeven 
informatie. 

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. 02-02-23 Leerwerkbedrijf 
Jong Vermogen 

Als huisvesting is gevonden, 
wordt de raad ingelicht. 

Piena Vóór de 
zomer 2023 

4. 02-02-23 RIB 
Gezondheids-
monitor Kinderen 
2022 Ridderkerk 

Agenderen na ontvangst 
gespreksnotitie 

Kardol en 
griffier 

30 maart 
2023 

 

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

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 18-06-20 
01-09-22 
12-01-23 

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. 12-01-23 Visie ecologie Onderzoeken of het zinvol is 
als ‘ecologie’ naast 
‘duurzaamheid’ standaard 
wordt opgenomen in elk 
raadsvoorstel.  
(9-3-23) Het college stelt 
voor deze toezegging van de 

Meij 30 maart 
2023 



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

lijst te halen, omdat een 
motie die verder gaat dan de 
toezegging is aangenomen 
door de raad. 

4. 09-03-23 Vraag VVD over 
Evaluatie 
stimuleringslening
en 

Beantwoording. Van der 
Duijn 
Schouten 

Vóór raad 23 
maart 2023 

5. 09-03-23 Startnotitie 
recreatiecentrum 
De fakkel 

De door de SGP gevraagde 
informatie op te nemen in  
raadsinformatiebrief. 
 

Van Os Ca 7 april 
2023 

 09-03-23 Vraag PvdAGL 
over startnotitie 
recreatiecentrum 
de Fakkel 

Beantwoording Van Os Vóór de raad 
van 23 maart 
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