
Besluitenlijst Commissie Samen leven en Samen wonen 28 januari 2021

Aanwezigen

Voorzitter: K. van der Duijn Schouten

Commissiegriffier: M. Slingerland

Fracties: alle fracties zijn vertegenwoordigd

Burgerleden: S. Coule, M. Weijers, J. Hulhoven, G. Kaptein 

Wethouders: L.J. Franzen, P. Meij, M. Oosterwijk, H. van Os

Ambtenaren: M. Hasanzadeh, K. Kolf, J. van der Waal, C. Helbers

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

Voor het spreekrecht heeft zich aangemeld de heer J. de Jong, namens ca 200 inwoners van 

Rijsoord over een onderwerp, dat niet op de agenda staat: Waalvisie Rijsoord. 

De bijdrage van de heer De Jong is geplaatst bij de vergaderstukken en terug te lezen in het 

woordelijk verslag. De heer de Jong heeft de vragen van de commissie beantwoord en zal 

contact opnemen met wethouder Meij.

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 6 januari en Samen wonen van 

7 januari 2021

De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.

Ten aanzien van de toezeggingen van de commissie Samen leven:

3. Aanbesteding Wmo. Streefdatum wordt gewijzigd naar februari.

4. Nota evenementenbeleid. Is afgedaan. De informatie is ontvangen en bij de 

vergaderstukken geplaatst.

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


5. Zienswijze kadernota 2022 GR Jeugdhulp Rijnmond. Is afgedaan. De informatie is 

ontvangen en bij de vergaderstukken geplaatst.

6. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed. Is afgedaan. De informatie is ontvangen en bij de 

vergaderstukken geplaatst.

Ten aanzien van de toezeggingen van de commissie Samen wonen:

1. Afvalbeleidsplan/ondergrondse containers. Is afgedaan. Definitieve besluit is van 19 

januari. De raad is op vrijdag 22 januari geïnformeerd. 

4. De totaalvisie Oosterpark is een actie van wethouder Meij en krijgt als streefdatum juli 

2021.

4. Startnotitie 'Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk’

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel ter debat te 

behandelen.

Wethouder Franzen zegt toe de effecten van Corona mee te nemen in de op te stellen nota.

5. Nota reserves en voorzieningen 2021-2024 Ridderkerk

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel ter debat te 

behandelen.

6. Raadsinformatiebrief 2020-11- 20 Reactie op motie inclusief vervoer op verzoek van het 

raadslid mevrouw A.P.S. Ripmeester

Aanvullend op de eerdere raadsinformatiebrief heeft het college deze week een 

raadsinformatiebrief gestuurd over de verdere uitvoering van de motie. 

Wethouder Franzen heeft in de commissie nog informatie gegeven.

De raad wordt in maart nader geïnformeerd over eventuele aanpassing van het contract. In 

september 2021 gaat het college graag met de commissie in overleg over de nieuwe 

aanbesteding.

7. Stand van zaken Regionale Energie Strategie

Wethouder Oosterwijk laat namens wethouder Japenga weten, dat er op vrijdag een 

raadsinformatiebrief komt over dit onderwerp.

8. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief 2021-01-08 RIB Woningbouw Rembrandtweg 257 zal worden 

geagendeerd voor een volgende commissievergadering Samen wonen. De fractie van 

GroenLinks zal daarvoor een gespreksnotitie schrijven.



De overige raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 

9. Ter kennisneming: overige stukken

De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 

10.Ter afdoening: motie

Motie 2020-68 Groenparticipatie is afgedaan.

11.Mededelingen gemeenschappelijke regelingen

Er zijn geen mededelingen

12.Mededelingen college

Wethouder Van Os laat weten, dat als lokale locatie voor het uitvoeren van vaccinnaties tegen 

het coronavirus is gekozen voor Sporthal de Wissel. De raad wordt nader geïnformeerd met 

een raadsinformatiebrief. 

13.Rondvraag leden

Er zijn geen vragen onderling.

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.40 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 maart 2021.

de griffier, de voorzitter,

M. Slingerland C.A. van der Duijn Schouten



Commissie Samen leven Toezeggingen en Actiepunten 

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 28 januari 2021

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoere
n door

Streefdatum 
behandeling

1. 02-09-20 Casco herstel 
onderzoek 
Huishoud-
school 

Wethouder Van Os zegt toe de 
uitkomst van het 
herbestemmingsonderzoek toe te 
sturen aan de raad.

Van Os 2e kwartaal 2021

2. 02-09-20 Verordening 
klachten-
behandeling 
Ridderkerk 
2020

Burgemeester Attema zeg toe de 
positie van de griffier mee te 
nemen in de evaluatie en de raad 
te informeren over de evaluatie.

Attema 2e kwartaal 2021

3. 15-12-20 Aanbesteding 
Wmo

Wethouder Franzen heeft 
toegezegd de raad, zodra het 
besluit is genomen, informeel te 
informeren. 

Franzen februari 2021

4. 28-01-21 
(SL/SW)

Nota 
gezondheidsbe
leid

Wethouder Franzen zegt toe de 
effecten van Corona mee te nemen 
in de op te stellen nota.

Franzen 9 juni 2021

Lijst met acties bijgewerkt tot en met 28 januari 2021

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 05-09-19

06-01-21 

Doelgroepen-
vervoer

Het proces van eventuele 
aanpassing van het beleid 
rondom doelgroepenvervoer 
wordt opgepakt na de (eerste) 
evaluatie van de huidige aanpak 
(regiecentrale + vervoerder).

Griffie Mei 2021

2. 04-06-20 Jeugdhulp De commissieleden 
ondersteunen het voorstel van 
mevr. Ripmeester om een keer 
iemand uit te nodigen om vragen 
over jeugdhulp aan te stellen. 
Echter wel in een fysieke 
vergadering of bijeenkomst.

Griffie / 
Ripmeester

p.m.



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

4. 06-01-21 2020-11-20 
RIB 
Rechtsvorm 
BAR-
organisatie

De raadsinformatiebrief 2020-
11-13 RIB Rechtsvorm BAR-
organisatie zal worden 
geagendeerd voor een volgende 
commissievergadering Samen 
leven. De fractie van Partij 
18PLUS zal daarvoor een 
gespreksnotitie schrijven.

Partij 
18PLUS

3 maart 2021

Commissie Samen wonen Toezeggingen en Actiepunten

Lijst met acties bijgewerkt tot en met 28 januari 2021

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. 28-01-21 2021-01-08 
RIB 
Woningbouw 
Rembrandt-
weg 257

De raadsinformatiebrief 2021-01-08 
RIB Woningbouw Rembrandtweg 
257 zal worden geagendeerd voor 
een volgende commissie- 
vergadering Samen wonen. De 
fractie van GroenLinks zal daarvoor 
een gespreksnotitie schrijven.

GroenLinks 4 maart of

8 april

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 28 januari 2021

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

2. 09-01-20 Afvalbeleids-

plan

Wethouder Japenga zegt toe dat 
het college voordat het college 
besluit tot het afsluiten van de 
(ondergrondse) papier-
containers, de raad laat weten 
welke oplossing als beste wordt 
gezien, o.a. ten aanzien van de 
pasjes

Japenga 2e kwartaal 
2021



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

3. 18-6-20 Watervisie Aan flora en fauna in/rond water 
wordt aandacht besteed in de 
Visie op water

Meij Najaar 2021

4. 26-11-20

28-01-21 
(SL/SW)

Totaalvisie 
Oosterpark

Te verwachten voor de raad van 
maart/april 2021

Meij Juli 2021
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