
BESLUITENLIJST
COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK 

4 oktober 2018

Aanwezig
Voorzitter dhr. C. A. van der Duijn Schouten
Griffier dhr. M. Slingerland
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd
Burgerleden mw. Verdiesen, mw. Den Haan, mw. Weijers, mw. Kleiker , Mw. T. 

van de Wege – van der Does de Bye en 
de heren Bouwman, Coule, Nugteren en Van ’t Zelfde;

Van de zijde van het college burgemeester mw. A. Attema, de wethouders mw. C. van Vliet, de 
heer H. van Os; de heer V. Smit en de heer M. Japenga. 

Ondersteuning
bij agendapunt 5 
bij agendapunt 6
bij  agendapunt 7

De heer M. Kentie
De heer J. van der Waal
De heer J. van der Waal

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

1. Opening en vaststelling van de agenda

Het agendapunt 4. Ontwerp strategische beleidsplan 2019-2022 van de politie eenheid Rotterdam  zal 
behandeld worden in een volgende vergadering als een vertegenwoordiger van de politie aanwezig 
kan zijn.

Voor het overige is de agenda conform vastgesteld.

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld

Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 21 en 28 juni 2018

De besluitenlijst van de commissie Samen leven van 6 september 2018 is zonder wijziging 
vastgesteld. 

Ten aanzien van de toezeggingen:

1. Schulddienstverlening De streefdatum wordt gezet op medio oktober 2018
2. Gratis OV ouderen met laag inkomen De raad heeft de raadsinformatiebrief 14-09-18 Evaluatie 

armoederegelingen ontvangen. Deze toezegging is daarmee 
afgedaan

3. Evaluatie minimabeleid De portefeuillehouder gaat na of deze informatie in 
eerdergenoemde raadsinformatiebrief is opgenomen. 

4. Kadernotitie Subsidiebeleid Er is nog geen streefdatum te geven.
5. Concept begroting 2019 De raad heeft de raadsinformatiebrief 2018-09-28 RIB 

BAR-organisatie Analyse BAR-organisatie ontvangen. De toezegging is 
afgedaan.

6. Plan van Aanpak IT-omgevingDe planning blijft gelijk
7. Vennootschapsbelasting De raad heeft het antwoord op 27 september ontvangen. Het 

antwoord is bij de vergaderstukken geplaatst. De toezegging 
is afgedaan. 
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8. Verordening bezwaarschriften De raad heeft de informatie ontvangen. Deze is bij de 
vergaderstukken geplaatst. De toezegging is afgedaan.

9. Facet De raad heeft het antwoord ontvangen. Deze is bij de 
vergaderstukken geplaatst. De toezegging is afgedaan.

Aandachtspunten 
6. RIB Beleidsregels leerlingenvervoer Ridderkerk 2018 Streefdatum wordt 15 november
7. RIB Actieplan Veiligheid 2018 Streefdatum wordt 15 november

De overige aandachtspunten blijven ongewijzigd staan.

4. Ontwerp strategische beleidsplan 2019-2022 van de politie eenheid Rotterdam 

Dit agendapunt is doorgeschoven naar een volgende vergadering.

5. Uitvoering kunsttoepassing Koningsplein 

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

6. Vennootschapsbelasting 2018 – 2022 

Na vragen en beantwoording en discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel ter vaststelling 
te behandelen

7. Stand van zaken Eneco 

Na vragen, beantwoording en meningsuitwisseling is besloten dat dit onderwerp met deze bespreking 
voldoende is behandeld.

8. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties (zorg – werk -jeugdhulp)

Wethouder Van Vliet wijst op de commissiebijeenkomst op 16 oktober, waarin de commissie wordt 
meegenomen in de stand van zaken met betrekking tot de transformatie van het Sociaal Domein.

Wethouder van Vliet laat weten dat de gemeente een nieuw boekje met informatie voor mensen met 
een laag inkomen heeft uitgebracht. De raadsleden ontvangen bij de volgende raadsvergadering een 
exemplaar.
Het boekje zal wijd verspreid worden. Wethouder Van vliet komt in de volgende commissie terug op de 
vraag of het boekje rechtstreeks kan en zal worden toegestuurd aan de gebruikers van een 
Ridderkerkpas.

9. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen

Wethouder Van Vliet laat weten dat de GR jeugdhulp een brief heeft geschreven aan minister De 
Jonge en aan de Tweede Kamer, waarin de zorgen worden uitgesproken over de knellende situatie 
die ontstaat door de gewenste transformatie in de jeugdhulp en het tegelijk blijven verlenen van hulp 
aan jeugdigen. De raad ontvangt een afschrift van de brief met daarbij aanvullende informatie.

10. Mededelingen college

Wethouder Van Os vraagt aandacht voor de vraag van het college om de raadsinformatiebrief over de 
analyse van de BAR-organisatie te agenderen.

11. Rondvraag leden

De commissie besluit de raadsinformatiebrief 2018-09-28 RIB Analyse BAR-organisatie te agenderen 
voor de volgende vergadering

Naar aanleiding van een verzoek van de heer Kloos om het onderwerp ‘de fiscaliteit van de gemeente’ 
te agenderen verzoekt de commissie de griffie de mogelijkheden voor een informatieavond voor 
belangstellende raadsleden en burgerleden over dit onderwerp te onderzoeken.  

12. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven
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De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen.

13. Ter kennisneming: overige stukken 

De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.20 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 november 2018,

de commissiegriffier, de voorzitter,

dhr. M. Slingerland dhr. C.A. van der Duijn Schouten   

Commissie Samen leven
Bijgewerkt t/m 6 september 2018

LIJST VAN TOEZEGGINGEN 

Nr. Datum Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 15-06-16 Schulddienstver-
lening

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.

Van Vliet Medio oktober 
2018

2. 15-6-17

04-10-18

Evaluatie 
minimabeleid

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

De wethouder gaat na of deze informatie 
in RIB Evaluatie armoederegelingen is 
meegenomen.

Van Vliet

Nov 2018

3. 08-02-18 Kadernotitie
Subsidiebeleid

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

Smit

4. 28-06-18 Accountantsver-
slag

Wethouder Smit gaat na of er ten 
aanzien van de door de accountant in de 
Managementletter 2017 BAR-organisatie 
gemaakt opmerkingen over de IT-
omgeving een plan van aanpak is 
opgesteld en wat de stand van zaken is.

Van Os Okt 2018

5. 04-10-18 Boekje voor 
mensen met een 
laag inkomen

Kan en zal het boekje rechtstreeks 
worden toegestuurd aan de gebruikers 
van een Ridderkerkpas.

Van Vliet Commissie
15 nov 2018
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Nr. Datum Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

6. 04-10-18 Afschrift Brief GR 
jeugdhulp

De raad ontvangt een afschrift van de 
brief van de GR Jeugdhulp met daarbij 
aanvullende informatie.

Van Vliet

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN

Nr. Datum Onderwerp Actie/aandachtpunt Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 26-6-14 Tussen-
rapportages 
BAR

Worden voortaan standaard 
geagendeerd voor de commissie Samen 
leven

Griffier 2 x per jaar, 
juni en nov

2. 01-10-15 Jaarverslag en 
trendberichten
SenW

Stuurt het college na ontvangst door aan 
de raad

Doorlopend

3. 15-6-17 Rapportages 
SenW

Na ontvangst krijgt de raad de kwartaal-
rapportages en rekening van SenW

Na ontvangst

4. 08-02-18 Indicatoren 
begroting

Plannen overleg hierover tussen nieuwe 
wethouder en nieuwe commissie
Griffier bespreekt dit met nieuwe 
portefeuillehouder Financiën (21-6-2018)

Griffier Eind 2018

5. 21-06-18 2018-05-18 RIB 
Beleidsregels 
leerlingenvervoer 
Ridderkerk 2018 

De raadsinformatiebrief  wordt 
geagendeerd voor een volgende 
vergadering na ontvangst van een 
gespreksnotitie.

Ripmeester 
(PvdA)

Commissie 
15 november 
2018

6. 06-09-18 2018-06-21 RIB 
Actieplan 
Veiligheid 2018

De raadsinformatiebrief  wordt 
geagendeerd voor een volgende 
vergadering na ontvangst van een 
gespreksnotitie.

Kayadoe 
(Leefbaar 
Ridderkerk)

Commissie 
15 november 
2018

7. 04-10-18 Informatieavond 
Fiscaliteit van de 
gemeente

de griffie onderzoekt de mogelijkheden 
voor een informatieavond voor 
belangstellende raadsleden en 
burgerleden over dit de fiscaliteit van de 
gemeente

griffie

8. 04-10-18 2018-09-28 RIB 
Analyse BAR-
organisatie

De commissie besluit de 
raadsinformatiebrief 2018-09-28 RIB 
Analyse BAR-organisatie te agenderen 
voor de volgende vergadering

Voorzitter Commissie 
15 november 
2018
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