
 
    

 

Aanwezig  

Voorzitter  dhr. C.A. van der Duijn Schouten 

Commissiegriffier dhr. M. Slingerland 

Fracties Alle fracties zijn vertegenwoordigd  

Burgerleden mw. M. Dirks en mw. M. Weijers en de heren G. Kaptein, 

J. Hulhoven, E. van Wolde en M. Huizer 

 

Van de zijde van het college de wethouders H. van Os, L. Franzen en M. Japenga 

 

Ondersteuning 

bij agendapunt  

 

4. mw. M. Quick- Van Heteren en dhr. A. Groen 

5. dhr. C. Maaskant 

7. mw. B. Al mashta 

9. dhr. A. Breedveld 

10. dhr. A. Breedveld 

11. mw. A. Ostojic 

 

het audioverslag van deze vergadering is terug te luisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld  

ook is daar een transcript beschikbaar  

 

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 Geene.  Namens twee verenigingen van 

eigenaren (VvE’s) spreekt hij in over agendapunt 5 Stand van zaken uitrol beleidsplan afval en 

grondstoffen. De bijdrage is terug te lezen in het audiotranscript, dat bij de vergaderstukken is 

geplaatst. 

 

3. Vaststellen besluitenlijsten commissies Samen leven en Samen wonen van 14 en 28 

november 2019 

 

De besluitenlijst van de commissievergaderingen van commissie Samen wonen 14 november, Samen 

wonen 28 november, Samen leven 14 november en Samen leven 28 november zijn vastgesteld. 

 

Commissie Samen wonen - ten aanzien van de toezeggingen (bijgewerkt tot 28 november 

2019) 

 

1. Beleidsplan Afval en grondstoffen 

a. Nog dit jaar stappen gemaakt zullen worden om ook het maatschappelijke middenveld 

(verenigingen, kerken en scholen) mee te nemen t.a.v. afvalscheiding. 

Afgedaan met de behandeling van de RIB d.d.18-12-19 in deze vergadering.  

 

 

BESLUITENLIJST 
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b. De Afvalstoffenverordening moet worden aangepast en daarin kan op specifieke zaken worden 

ingegaan, zoals de inzameling van incontinentiemateriaal. Eerst wordt een ontwerpverordening 

ter visie gelegd, daarna wordt de raad een voorstel gedaan. 

Planning gewijzigd naar april 2020 

 

c. Met Nederland Schoon zal worden doorgesproken over de actie om kleine flesjes uit het afval te 

krijgen.  

Afgedaan met de behandeling van de RIB d.d.18-12-19 in deze vergadering.  

 

2. Eneco zienswijze procedure 

De raad zal aan de ‘voorkant’ betrokken worden bij de keus wat gedaan zal worden met de opbrengst 

verkoop aandelen Eneco. De raad ontvangt hierover een RIB. 

Afgedaan met de RIB d.d. 27-9-2019 en opnemen van actiepunt 2: organiseren technische 

bijeenkomst. 

 

3. Integrale visie op groen 

Als de visie wordt overgelegd, zal een globale raming van de kosten worden gegeven. 

De planning wordt gewijzigd naar mei 2020. 

 

5. Afvalbeleidsplan  

Als plaatsingsplan ondergrondse containers er is, krijgt raad inzage. 

Als planning wordt opgenomen februari 2020. 

 

6. Jaarstukken 2018  

De raad kan informatie verwachten over de vereenvoudiging jaarlijkse vergunningverlening. 

De planning wordt gewijzigd naar 1e kwartaal 2020. 

De toezegging wordt opgenomen bij de commissie Samen leven. 

 

7. Afvalbeleidsplan  

In de communicatie zal aandacht worden besteed aan de opbouw van de tariefsverhoging 

afvalstoffenheffing 2020. 

Afgedaan met publicatie van de informatie in de duurzaamheidskrant dec 2019. 

 

8. Huys ten Donck  

Beantwoording vraag over genoemde € 100.000,- 

Afgedaan met de ontvangst van de informatie (geplaatst bij de vergaderstukken). 

 

9. Visie Groen  

Fractie ChristenUnie wordt uitgenodigd om e.e.a. nog eens door te nemen. 

Deze actie wordt afgenomen van de lijst. De ChristenUnie zal dit zelf met de wethouder opnemen. 

 

10. Concept prestatieafspraken Wooncompas 

Beantwoording aantal woonachtige statushouders in 2018 en 2019 

Afgedaan met de ontvangst van de informatie (geplaatst bij de vergaderstukken). 

 

11. Mededelingen uit gem. regelingen 

Er wordt nog iets toegestuurd over de NRY 

Er is nog niets ontvangen. Mw. Van Nes- de Man gaat hier achteraan. 

 

12. Huurprijs grond Geluidscherm West 

Beantwoord wordt de vraag wat naar verwachting de huurprijs zal zijn. 

Afgedaan met de ontvangst van de informatie (geplaatst bij de vergaderstukken). 
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13. RES  

De commissie wordt nader geïnformeerd over de planning en het proces. 

Afgedaan met de verwijzing naar de commissiebijeenkomst op woensdag 12 februari 2020.  

 

Commissie Samen leven - ten aanzien van de toezeggingen (bijgewerkt tot 28 november 2019) 

 

2. Jaarstukken 2018 – Sociaal domein 

Wethouder Franzen zegt toe de suggestie aandacht te besteden aan de groep werkende armen, mee 

te nemen bij de opstelling van het integraal beleid sociaal domein. 

Afgedaan met het vaststellen van de startnotitie Integraal beleid Sociaal domein d.d. 12-12-19. 

 

3. Oprichten BV voor BE Sportaccommodaties 

Wethouder Van Os zegt toe de vraag naar een globale inschatting van de extra kosten, wanneer de 

medewerkers van SenW Ridderkerk in dienst van de gemeente zouden komen in plaats van in een 

BV schriftelijk te beantwoorden. 

Afgedaan met de ontvangst van de informatie (geplaatst bij de vergaderstukken). 

 

4. RIB Proces IKC-ontwikkeling 

Wethouder Franzen zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag of de Gemeentelijke Visie op de 

Brede School uit 2007 beschikbaar kan worden gesteld. 

Afgedaan met de ontvangst van de informatie (geplaatst op het raadsinformatiesysteem: documenten 

> nota’s >2007). 

 

5. RIB Proces IKC-ontwikkeling 

Wethouder Franzen bevestigt, dat de evaluatie van de Brede School na bestuurlijke besluitvorming 

wordt toegestuurd aan de raad. 

Afgedaan met de ontvangst van de informatie (RIB d.d. 29-11-19) 

 

6. Startnotitie ‘Integraal Beleid Sociaal Domein 

Wethouder Franzen zegt toe ‘privacy’ als aandachtspunt mee te nemen bij het opstellen van de 

beleidsnota. 

Als planning wordt opgenomen commissievergadering 18 juni 2020. 

 

7. Startnotitie ‘Integraal Beleid Sociaal Domein 

Wethouder Franzen zegt toe dat de evaluatie van bestaande beleidsdocumenten wordt aangeboden 

met de conceptnota, wanneer deze wordt besproken in de commissie 

Als planning wordt opgenomen commissievergadering 18 juni 2020. 

 

8. Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening 2020 tot 2024 Ridderkerk 

Wethouder Franzen zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag waarom een volwassen inwoner 

in een schuldhulpverleningstraject geen gebruik kan maken van de Ridderkerkpas voor de minima. 

Afgedaan met de ontvangst van de informatie (geplaatst bij de vergaderstukken). 

 

9. Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening 2020 tot 2024 Ridderkerk 

Wethouder Franzen zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag hoe groot het maatwerk 

minimabudget is dat het wijkteam beschikbaar heeft (3.1.5 van het beleidsplan). 

Afgedaan met de ontvangst van de informatie (geplaatst bij de vergaderstukken). 

 

10. Minimabeleid en Plan Schuld-hulpverlening 2020 tot 2024 Ridderkerk 

Wethouder Franzen zegt toe enkele vragen schriftelijk te beantwoorden 

Afgedaan met de ontvangst van de informatie (geplaatst bij de vergaderstukken). 
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11. Sociaal Beheer Ridderkerk, heroriëntatie producten en reservevorming Stichting Facet Ridderkerk 

Wethouder Japenga zegt toe schriftelijk terug te komen op de vragen over de barinkomsten en 

opbrengsten kaartverkoop van de Loods. 

Afgedaan met de ontvangst van de informatie (geplaatst bij de vergaderstukken). 

 

Commissie Samen leven - ten aanzien van de actiepunten (bijgewerkt tot en met 28 november 

2019) 

 

1. Huishoudelijke hulp 

a. Het college zal eind 2019 de mogelijke (inkoop)scenario’s en inhoudelijke kaders voor de 

aanbesteding aan de raad voor te leggen ter besluitvorming. Daarin is o.a. aandacht voor de kwaliteit 

van de organisatie en de dienstverlening en de mogelijkheden voor cliënten om hun vaste hulp te 

houden. 

b. Wethouder Franzen laat weten dat de raad met een raadsinformatiebrief (RIB) wordt geïnformeerd. 

De commissie besluit deze RIB, na ontvangst, direct voor bespreking te agenderen. 

Na bespreking wordt dit punt overeenkomstig de raadsinformatiebrief gewijzigd in: 

Raad en college zullen met elkaar van gedachten wisselen over wensen en ideeën over de inkoop 

van de diensten Hulp bij het huishouden 2021. 

 

2. Beleid sociaal domein 

Eind 2019 wordt een startnotitie aan de raad aangeboden. Tegelijkertijd worden dan toepasselijke 

beschikbare evaluaties aangeboden. 

Vervallen met de toezegging van Wethouder Franzen dat de evaluatie van bestaande 

beleidsdocumenten wordt aangeboden met de conceptnota, wanneer deze wordt besproken in de 

commissie (cie. 18 juni 2020). 

 

4. Advies MBR Jeugdzorg (overige stukken) 

Het advies van het Maatschappelijk Burgerplatform over jeugdzorg en de reactie van het college 

daarop zal worden geagendeerd voor een volgende commissievergadering Samen leven. 

De fractie van de PvdA zal daarvoor een gespreksnotitie schrijven 

Wordt afgenomen van de lijst, omdat geen gespreksnotitie is ontvangen. 

 

4. Huisvesting Bibliotheek AanZet aan het Koningsplein 1-5 (begane grond gemeentehuis) 

 

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 

behandelen. 

 

Wethouder Japenga zegt toe het overzicht met de verschillende aspecten van de drie mogelijke 

locaties toe te sturen. 

  

5. Stand van zaken uitrol beleidsplan “Afval en Grondstoffen Ridderkerk” 

 

Wethouder Japenga zegt toe dat het college, voordat het college besluit tot het afsluiten van de 

(ondergrondse) papiercontainers, de raad laat weten welke oplossing als beste wordt gezien, o.a. ten 

aanzien van pasjes. 

  

Op de website van BAR-afvalbeheer staat dat na 1 juli 2020 betaald moet worden. 

Wethouder Japenga spreekt over heel 2020 als wenjaar met mogelijkheid om (zonder extra kosten) 

aan te passen. 

Wethouder Japenga gaat na welke informatie juist is en zal de raad hierover informeren. 
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Na vragen en beantwoording is dit agendapunt voor dit moment voldoende behandeld. 

 

De raadstoezeggingen met nummers 1881, 1904 en 2082 zijn afgedaan. 

De toezeggingen in de commissie (1a Maatschappelijk middenveld en 1c Nederland schoon) zijn 

afgedaan. 

 

6. Stand van zaken Regionale Energie Strategie 

 

Wethouder Japenga laat weten dat in de commissiebijeenkomst van 12 februari 2020 verdere 

informatie zal worden gegeven over de Warmtevisie en de Regionale Energie Strategie. 

 

7. RIB Inkoop diensten Hulp bij het Huishouden 

 

Na vragen en beantwoording is dit agendapunt voor dit moment voldoende behandeld. 

 

Raad en college zullen in mei/juni 2020 met elkaar van gedachten wisselen over wensen en ideeën 

over de inkoop van de diensten Hulp bij het huishouden 2021. 

 

8. Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder M. Oosterwijk 

 

Zonder vragen is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te behandelen. 

 

9. Wensen en bedenkingen oprichting en deelname Coöperatief Parkmanagement Dutch 

Fresh Port U.A.  

 

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 

behandelen. 

 

10. 3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard 

 

Zonder vragen is besloten de raad te adviseren het voorstel TER VASTSTELLING te behandelen. 

 

11. Besluitvorming transitie Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

 

Zonder vragen is besloten de raad te adviseren het voorstel TER VASTSTELLING te behandelen. 

 

12. Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen 

 

Wethouder Franzen laat weten dat na inspectie door de GGD van de kinderopvang in Ridderkerk de 

gemeente Ridderkerk het label A (uitstekend) heeft gekregen. 

 

13. Mededelingen college 

  

Wethouder Franzen laat weten dat het CAK, ondanks tijdig aanleveren van informatie door de 

gemeente, niet in staat is de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen tijdig te incasseren. 

Concreet betekent dit dat de factuur voor januari 2020 pas in februari of maart bij onze inwoners in de 

bus ligt. 
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14. Rondvraag leden 

 

De heer Kranendonk merkt op dat de commissie niet vooraf bekend was met het nieuwe burgerlid 

van het CDA. De voorzitter geeft aan dat hij dit aan het begin van de vergadering per abuis niet heeft 

gemeld. 

 

15. Ter afdoening: moties 

 

De motie 2018-14 Inzake formatie Boa’s is afgedaan. 

De motie 2019-37 Vergroenen is schoolpleinen afgedaan. 

De motie 2019-48 Overlast ratten en muizen is afgedaan. 

 

16. Ter afdoening: raadstoezeggingen 

 

Raadstoezegging nr. 1981 over drugsincident de Loods is afgedaan. 

Raadstoezegging 1838 over Rotonde Vlietlaan is afgedaan. 

 

17. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

 

De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 

 

18. Ter kennisneming: overige stukken 

 

De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering rond 22.40 uur. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2020, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

 

mr. J.G. van Straalen    dhr. J. Stip 

 

 

Commissie Samen leven - Lijst van toezeggingen 

Bijgewerkt t/m 9 januari 2020 

 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 

Streefdatum 

behandeling 

1. 15-11-18 

05-09-19 

Startnotitie 

Ontwikkel-

perspectief 

Centrum 

Ridderkerk 

Wethouder Van Os zal de uitkomsten van het 

parkeeronderzoek in het centrum aan de raad 

ter beschikking te stellen, met daarbij de 

aantekening dat deze in het geheel van de 

ontwikkelvisie beoordeeld zullen worden. 

 

Van Os Met het 

ontwikkel- 

perspectief,  

(April 2020) 

 

2. 04-07-19 Jaarstukken 

2018 

De raad kan informatie verwachten over de 

vereenvoudiging jaarlijkse 

vergunningverlening. 

 

Attema 1e kwartaal 

2020 
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Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 

Streefdatum 

behandeling 

3. 28-11-19 Startnotitie 

‘Integraal 

Beleid Sociaal 

Domein 

Wethouder Franzen zegt toe ‘privacy’ als 

aandachtspunt mee te nemen bij het 

opstellen van de beleidsnota. 

 

Franzen 18 juni 2020 

4. 28-11-19 Startnotitie 

‘Integraal 

Beleid Sociaal 

Domein 

Wethouder Franzen zegt toe dat de evaluatie 

van bestaande beleidsdocumenten wordt 

aangeboden met de conceptnota, wanneer 

deze wordt besproken in de commissie.  

 

Franzen 18 juni 2020 

5. 09-01-20 Huisvesting 

Bibliotheek 

AanZet  

Wethouder Japenga zegt toe het overzicht 

met de verschillende aspecten van de drie 

mogelijke locaties toe te sturen. 

 

Japenga vóór 23 januari 

2020 

 

Commissie Samen leven - Lijst met actie- en aandachtspunten 

Bijgewerkt tot en met 9 januari 2020 

 

Nr. Datum  Onderwerp Actie/aandachtpunt Uitvoeren 

door 

Streefdatum 

behandeling 

1. 09-05-19 

28-11-19 

09-01-20 

(wijziging) 

Huishoudelijke 

hulp 

Raad en college zullen in mei/juni 2020 met 

elkaar van gedachten wisselen over wensen 

en ideeën over de inkoop van de diensten 

Hulp bij het huishouden 2021. 

 

Franzen mei/juni 2020 

2. 05-09-19 Doelgroepen-

vervoer 

Het proces van eventuele aanpassing  van 

het beleid rondom doelgroepenvervoer wordt 

opgepakt wordt na de (eerste) evaluatie van 

de huidige aanpak (regiecentrale + 

vervoerder). 

 

Griffie 2e kwartaal 

2020 

 

Commissie Samen wonen – Lijst met acties 

Bijgewerkt tot en met 9 januari 2020 

 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 

Streefdatum 

behandeling 

1. 22-05-17 Afvalbeleid 

Ridderkerk 

Om de effecten van alle stappen in het proces 

te volgen brengt het college per kwartaal in de 

commissie Samen wonen verslag uit. 

Raadsinformatiebrieven worden direct 

geagendeerd. 

Japenga 

 

 

Doorlopend 

 

2. 14-11-19 Rib procedure 

verkoop 

Enecoaandel

en 

Organiseren en vooraf inventariseren 

financieel technische informatiebijeenkomst 

Oosterwijk 

en griffier 

Vóór 

behandeling 

Kadernota in 

2020 
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Commissie Samen wonen - Lijst met toezeggingen 

Bijgewerkt tot en met 9 januari 2020 

 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 

Streefdatum 

behandeling 

1. 07-03-19 

14-11-19 

Beleidsplan 

Afval 

en 

grondstoffen 

De Afvalstoffenverordening moet worden 

aangepast en daarin kan op specifieke zaken 

worden ingegaan, zoals de inzameling van 

incontinentiemateriaal. Eerst wordt een 

ontwerpverordening ter visie gelegd, daarna 

wordt de raad een voorstel gedaan. 

Japenga raad apr. 2020 

 

2. 28-03-19 

14-11-19 

Integrale visie 

op groen 

Als de visie wordt overgelegd, zal een globale 

raming van de kosten worden gegeven. 

Meij Mei 2020 

3. 09-05-19 

05-09-19 

Verordening 

verzilver-

lening 

Resultaten evaluatie alle leningsregelingen 

worden meegedeeld in RIB 

Oosterwijk 4e kwartaal 

2020 

4. 27-06-19 Afvalbeleids-

plan 

Als plaatsingsplan ondergrondse containers 

er is, krijgt raad inzage. 

Japenga Februari 2020 

5. 14-11-19 Mededelingen 

uit gem. 

regelingen 

Er wordt nog iets toegestuurd over de NRY Mw. Van 

Nes – de 

Man 

 

6. 09-01-20 Afvalbeleids-

plan 

Wethouder Japenga zegt toe dat het college, 

voordat het college besluit tot het afsluiten 

van de (ondergrondse) papiercontainers, de 

raad laat weten welke oplossing als beste 

wordt gezien, o.a. ten aanzien van pasjes. 

Japenga  

7. 09-01-20 Afvalbeleids-

plan 

Op de website van BAR-afvalbeheer staat dat 

na 1 juli 2020 betaald moet worden. 

Wethouder Japenga spreekt over heel 2020 

als wenjaar met mogelijkheid om (zonder 

extra kosten) aan te passen. 

Wethouder Japenga gaat na welke informatie 

juist is en zal de raad hierover informeren. 

Japenga  
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