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Aanwezig
Voorzitter
Griffier
Fracties
Burgerleden
Van de zijde van het college

dhr. C.A. van der Duijn Schouten
dhr. M. Slingerland
alle fracties vertegenwoordigd
mevr. Kleiker, mevr. Verdiesen, mevr. T. van de Wege, mevr. M.
Weijers en de heren Coule, de Hoon, Tanis, Van ’t Zelfde, Nugteren,
Sluimers, Kamsteeg en Bouwman
burgemeester mevr. A. Attema , mevr. C. van Vliet, dhr. H. van Os

Ondersteuning
bij agendapunt 4
bij agendapunt 5
bij agendapunt 6
bij agendapunt 7

dhr. P. Versluis
dhr. R. van Griensven
dhr. P. Versluis
mevr. M. Wolberink en dhr. L. van Zanten

het audioverslag van deze vergadering is terug te luisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
In een gezamenlijke vergadering met de commissie Samen leven hebben in handen van de
raadsvoorzitter 23 burgerleden de eed of verklaring en belofte afgelegd.
1. De heer T. A. (Tjalke) Alkema (CU)(eed)
2. De heer V. (Veli) Bilik (CDA) (belofte)
3. De heer M.J. (Michel) Borst (VVD) (belofte)
4. De heer C.P. (Kees) Bouwman (GL) (eed)
5. De heer M. (Michael) Bravenboer (P18Plus) (belofte)
6. De heer S.G.H. (Stefan) Coule (BO1) (belofte)
7. Mevrouw M.M. (Melindy) Dirks (GL) (belofte)
8. De heer V. (Vincent) van der Have (VVD) (belofte)
9. De heer P.H.A. (Patrick) de Hoon (D66)(belofte)
10. De heer H. (Henk-Joseph) Hulleman (CDA) (eed)
11. De heer M. (Marcel) Huizer (LR) (eed)
12. De heer M. (Marcel) Kamsteeg (GL) (eed)
13. Mevrouw M. (Margit) Kleiker (CDA) (eed)
14. Mevrouw A.A.M. (Annemieke) Kroeze (LR) (belofte)
15. De heer M. (Matthijs) Mathlener (P18Plus) (eed)
16. De heer T. (Thom) Nugteren (LR) (belofte)
17. De heer H.R.E. (Raymond) Schrik (CU) (eed)
18. De heer J. (Jeroen) Sluimers (P18Plus) (belofte)
19. De heer M.J. (Maarten) Tanis (CU) (eed)
20. De heer T. (Tim) van der Spoel (D66)
21. Mevrouw E.P. (Ilse) Verdiesen (VVD) (belofte)
22. Mevrouw M. (Monique) Weijers – van Woudenberg (BO1) (belofte)
23. De heer (Arjan) van ’t Zelfde (SGP) (eed)
1. Opening en vaststelling van de agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
Het college wordt verzocht de actie- en aandachtspuntenlijst voor de volgende vergadering door te
nemen en in de volgende vergadering mee te delen welke portefeuillehouder welke acties gaat
oppakken en op welke termijn.
De in de actiepuntenlijst opgenomen raadsinformatiebrieven zullen niet worden geagendeerd op
aangeven van de aanvragers en van de lijst worden afgenomen.
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld

Er zijn geen aanmeldingen.
3. Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie
Zonder vragen is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te behandelen.
4. Zienswijze concepten jaarstukken 2017 en begroting 2019 GR BAR-organisatie
Na vragen en beantwoording en na discussie is de commissie van mening dat het college de
voorgelegde zienswijze kan versturen met het verzoek tot de volgende wijzigingen:




In de 2e alinea achter de zin ‘Dat betreuren wij’ het woord ‘zeer’ toe te voegen.
2 e alinea laatste zin achter het woord ‘wij’ het woord “tijdig” toe te voegen, omdat die tijdigheid
nu juist er niet is.
In de 3 e alinea na “ planning technisch klopt het dus niet dat deze nieuwe en gewijzigde taken
zijn opgenomen in de conceptbegroting 2019-2022 GR BAR” toe te voegen ”waardoor de
gemeenteraad voor voldongen feiten gesteld wordt”.

Wethouder Van Os zegt toe de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
Vraag 18 VVD: blz. 21. De klantbestanden nemen toe. Hoe kan het zijn dat met partijen die zich bij
de wijkteams melden, omdat zij wellicht oplossingen kunnen bieden, niet eens uitgenodigd worden
voor een gesprek? Waarom durft men niet breder te kijken dan de huidige leveranciers, juist om
ook de transformatie te kunnen bewerkstelligen?
Wethouder van Os zegt toe de raad mee te delen hoe het onderzoek naar de BAR-organisatie zal
worden uitgevoerd.
5. Zienswijze Jaarverslag 2017 en Begroting 2019 Gemeenschappelijke regeling GGD-RR
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER VASTSTELLING te
behandelen.
Wethouder Van Vliet zegt toe de volgende vraag uit te zoeken en schriftelijk te beantwoorden:
Op pagina 13 van de begroting staan de kosten per basistaak. Enkele kosten, m.n. de
informatieverstrekking, stijgen veel. Welke extra prestaties staan hier tegenover?
6. Zienswijze Jaarverslag 2017, 1e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Na vragen en beantwoording is de commissie van mening dat het college de voorgelegde
zienswijze kan versturen.
7. Domein Maatschappij: ‘Onze Maatschappij, ons domein; fundament voor onze
transformatie’
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te
behandelen.
Wethouder Van Vliet zegt toe de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
Vraag 1 VVD. Dekking: graag uitleg waarom deze kosten niet ten laste van de Reserve Sociaal
Domein gebracht worden, die hiervoor speciaal in het leven is geroepen? (per 31-12-2017
1.319.900 euro)
Aangevuld tijdens de vergadering met
In de jaarrekening staat bij het doel van deze reserve vermeld: ‘De reserve kan worden gebruikt
om gedurende de implementatiefase van de 3 Decentralisaties onvoorziene uitgaven in het sociaal
domein op te vangen.’
Vraag 15 VVD: Graag uitleg waarom op deze terreinen er 15% bedrijfsvoering nodig is in plaats
van 10%. Alleen het simpele feit dat uit een landelijke benchmark 15 % logischer is vinden wij te
mager, omdat juist bij deze onderwerpen lokaal maatwerk geldt
Het aantal bijstandsgerechtigden in Ridderkerk groeit tegen de landelijke trend in. Deze groei is
niet uniek voor Ridderkerk: er zijn ook andere (omliggende) gemeenten waar dit speelt.
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Vraag CDA Wilt u inzichtelijk maken waar deze groei zich nog meer voordoet o.a. rond de grote
steden?
Vraag PvdA Wilt u aangeven hoe deze groei in andere steden zich verhoudt tot de groei in
Ridderkerk?
8. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties
Er zijn geen mededelingen.
De voorzitter vraagt de leden zich te beraden of deze specifieke mededelingen van het college
voortaan ondergebracht kan worden onder het algemene agendapunt mededelingen college. De
volgende vergadering zal hij dit voorleggen aan de commissie.
9. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
Er zijn geen mededelingen.
10. Mededelingen college
Er zijn geen mededelingen van het college.
11. Rondvraag leden
Er zijn geen vragen.
12. Ter kennisneming: overige stukken
De voorgelegde stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.
13. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen.
14. Ter afdoening raadstoezegging en motie
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.30 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 juni 2018,
de commissiegriffier,

de voorzitter,

dhr. M. Slingerland

dhr. C. van der Duijn Schouten
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Commissie Samen leven
Bijgewerkt t/m 4 juni 2018
LIJST VAN TOEZEGGINGEN
Nr. Datum

Onderwerp

Toezegging

Uitvoeren
door
Dokter

Streefdatum
behandeling
1e kwartaal
2018

1.

15-06-16

Schulddienstverlening

Bekeken wordt of het
klanttevredenheidsonderzoek kan
worden uitgevoerd door een
onafhankelijke partij en wat daarvan de
kosten zijn. Van de resultaten wordt de
commissie op de hoogte gesteld met een
raadsinformatiebrief.

2.

15-6-17

3.

15-6-17

Gratis OV
ouderen met laag
inkomen
Evaluatie
minimabeleid

Resultaten worden in 1e kwartaal 2018
meegedeeld.

Dokter

Vóór eind
maart 2018

Nagedacht wordt over de financiële
positie van chronisch zieken en het
resultaat wordt meegedeeld.

Dokter

2e kwartaal
2018

4.

08-02-18

Kadernotitie
Subsidiebeleid

Als de subsidieregels zijn vastgesteld, zal Keuzende raad deze ontvangen.
kamp

5.

15-03-18
(Sw/Sl)

Doelgroepenverv De scenario’s waarover het college een
oer
keuze gaat maken voor de aanbesteding
worden in de commissie besproken.

6.

04-06-18

De openstaande vragen worden
beantwoord.

7.

04-06-18

Concept
begroting 2019
BAR-organisatie
Concept
begroting 2019
BAR-organisatie

De raad wordt meegedeeld hoe het
onderzoek naar de BAR-organisatie zal
worden uitgevoerd.

Van Os

8.

04-06-18

Zienswijze
begroting GGDRR

De vraag over de kosten per basistaak
zal schriftelijk worden beantwoord.

Van Vliet

9.

04-06-18

Domein
maatschappij

De openstaande vragen worden
schriftelijk beantwoord

Van Vliet

Keuzenka
mp

Mei/juni 2018

Vóór de
raadsvergade
ring van 14
juni 2018
Vóór de
raadsvergade
ring van 14
juni 2018

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN
1.

Blijvende Bijtincidenten
afspraak

De raad ontvangt jaarlijks een
Attema
raadsinformatiebrief met een overzicht
van de bijtincidenten van het voorgaande
jaar. Na ontvangst direct voor commissie
agenderen. 31-8 Inclusief jaar 2017

Z.s.m. in 2018

2.

26-6-14

Tussenrapportages BAR

Worden voortaan standaard
geagendeerd voor de commissie Samen
leven

Griffier

2 x per jaar,
juni en nov

3.

01-10-15 Jaarverslag en
trendberichten
SenW
15-6-17
Rapportages

Stuurt het college na ontvangst door aan
de raad

Keuzen
Kamp

Doorlopend

Na ontvangst krijgt de raad de kwartaal-

Keuzen

Na ontvangst

4.

4

SenW
5.
8.

9.

rapportages en rekening van SenW

kamp

08-02-18 Indicatoren
begroting
22-05-17 Begroting 2019
MRDH

Plannen overleg hierover tussen nieuwe
wethouder en nieuwe commissie
Raad krijgt nog informatie over subsidie
aan de provincie inzake de Tramplus
Ridderkerklijn (blz. 111 begroting)

Griffier

04-06-18 Agendapunt
mededelingen
college over de 3
decentralisaties

De voorzitter vraagt de leden zich te
beraden of deze specifieke
mededelingen van het college voortaan
ondergebracht kunnen worden onder het
algemene agendapunt mededelingen
college. De volgende vergadering zal hij
dit voorleggen aan de commissie.

Commissie 21 juni 2018
leden +
voorzitter
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Medio 2018

Attema

