BESLUITENLIJST
COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK
6 september 2018
Aanwezig
Voorzitter
Griffier
Fracties
Burgerleden

Van de zijde van het college
Ondersteuning
bij agendapunt 5
bij agendapunt 6
bij agendapunt 7
bij agendapunt 8

dhr. L.J. Franzen
dhr. M. Slingerland
alle fracties zijn vertegenwoordigd
mw. Verdiesen, mw. Den Haan, mw. Weijers, mw. v/d Wege –van
der Does de Bye en de heren Bilik, Bouwman, Coule, Nugteren en
Van ’t Zelfde;
burgemeester mw. A. Attema, mw. C. van Vliet, de heer H. van Os; de
heer V. Smit, de heer M. Japenga.
mw. A. Ostojic
dhr. A. Groen
vanuit de politie: mw. N. Lieder en mw. R. van de Heijden
mw. J. van Dijk

het audioverslag van deze vergadering is terug te luisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
In een gezamenlijke vergadering met de commissies Samen wonen en Samen leven hebben in
handen van de raadsvoorzitter twee burgerleden de verklaring en belofte afgelegd.
1. Mevr. Y. den Haan (PvdA)
2. De heer R. van den Bergh (PvdA)
1. Opening en vaststelling van de agenda
Agendapunt 7 zal behandeld worden vóór agendapunt 6.
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 besluitenlijsten van de commissie Samen leven van 21 en 28 juni 2018 zijn zonder wijziging
vastgesteld.
Ten aanzien van de toezeggingen (21 juni 2018):
1. Schulddienstverlening
2. Gratis OV ouderen met laag inkomen
3. Evaluatie minimabeleid – chronisch zieken
4. Kadernotitie Subsidiebeleid – subsidieregels
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Planning blijft gelijk
Planning blijft gelijk
Planning blijft gelijk
Streefdatum kan volgende vergadering
worden ingevuld
Concept begroting 2019 BAR-organisatie
Planning blijft gelijk
Aanvraag Vangnetuitkering tekort Rijksbijdrage BUIG
Aangepast – Is afgedaan
Doelgroepenvervoer – begeleiding
RIB 5-7-18 ontvangen – Is afgedaan
Doelgroepenvervoer – grootte doelgroepen
RIB 5-7-18 ontvangen – Is afgedaan
Doelgroepenvervoer – adviezen platforms
RIB 5-7-18 ontvangen – Is afgedaan
Doelgroepenvervoer - aanbestedingsproces
RIB 5-7-18 ontvangen – Is afgedaan

Ten aanzien van de toezegging (28 juni 2018)
1. Accountantsverslag – Plan van aanpak IT-omgeving

Streefdatum ingevuld: oktober 2018
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Aandachtspunten (21 juni)
1. Bijtincidenten
5. Indicatoren begroting
6. RIB 2018-06-01 SenW
8. RIB Rapportages Bijtincidenten

Wordt van de lijst afgehaald (zie agendapunt 7).
Streefdatum gewijzigd naar ‘eind 2018’. Overleg gepland op
31 oktober over P&C instrumenten. Daar kan dit onderwerp
aan de orde komen.
Behandeld in deze vergadering - wordt van de lijst gehaald
Behandeld in deze vergadering – wordt van de lijst gehaald

De overige aandachtspunten blijven ongewijzigd staan.
Naar aanleiding van het verslag van 28 juni 2018 heeft de VVD vragen gesteld over de
Vennootschapsbelasting. Deze zullen schriftelijk worden beantwoord en bij de vergaderstukken
geplaatst.
4. Jaarverslag commissie bezwaarschriften
De commissie bezwaarschriften heeft haar Jaarverslag 2017 aangeboden aan de gemeenteraad.
Als vertegenwoordigers van de commissie bezwaarschriften zijn aanwezig: de heer Hamoen –
algemeen voorzitter, de heer Hartwijk – plaatsvervangend voorzitter en mevrouw V. Kanhai –
secretaris.
De vertegenwoordigers hebben de vragen van de leden van de raadscommissie beantwoord.
Bij een volgend jaarverslag zou de commissie graag zien: bij hoeveel zaken na beslissing op bezwaar
in beroep is gegaan en het benoemen van verbeterpunten voor de organisatie.
5. Verordening behandeling bezwaarschriften 2018
Burgemeester Attema zegt toe vóór de raadsvergadering schriftelijk terug te komen welke zaken in
aanmerking zouden kunnen komen voor ambtelijk horen.
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel ter vaststelling te
behandelen
6. Raadsinformatiebrief d.d. 1 juni 2018 Afsluiten project verzakelijking Sport en Welzijn, op
verzoek van de raadsleden mw. K. Kayadoe en mw. A.P.S. Ripmeester
Naar aanleiding van de werkbegroting 2019 van Facet vraagt de VVD hoe het college concreet om zal
gaan met de voorzienbare structurele tekorten van Facet in het licht van de quasi-inbesteding en het
feit dat een meerderheid van de Raad van Toezicht de gemeente vertegenwoordigt.
Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord en na beantwoording bij de vergaderstukken geplaatst.
Na vragen, beantwoording en meningsuitwisseling is besloten dat de raadsinformatiebrief met deze
bespreking voldoende is behandeld
7. Raadsinformatiebrief d.d. 1 juni 2018 met rapportages bijtincidenten Ridderkerk 2016-2017
De portefeuillehouder mevr. Attema licht toe dat het verzoek om een overzicht van bijtincidenten in het
verleden is gedaan naar aanleiding van enkele incidenten. Het opzoeken van deze informatie heeft,
zeker na het in gebruik nemen van nieuwe systemen, veel voeten in de aarde. Bijtincidenten worden
niet apart geregistreerd. Omdat het aanleveren van het overzicht onevenredig veel inzet van de politie
vraagt en bijtincidenten zowel bij de politie als bij de gemeente geen prioriteit hebben zal dit overzicht
niet meer verstrekt worden.
Het actiepunt wordt daarom van de lijst met actiepunten gehaald.
Aanwezig vanuit de politie: Mevrouw N. Lieder en mevr. R. van de Heijden
Na vragen, beantwoording en meningsuitwisseling is besloten dat de raadsinformatiebrief met deze
bespreking voldoende is behandeld
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8. Raadsinformatiebrief Stand van zaken cultuureducatie en voortgang
'Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte' op verzoek van het raadslid
dhr. J. Soffree
Na vragen, beantwoording en meningsuitwisseling is besloten dat de raadsinformatiebrief met deze
bespreking voldoende is behandeld
9. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties (zorg – werk -jeugdhulp)
Portefeuillehouder mevr. C. van Vliet laat het volgende weten.
a. Over de Participatiewet is een nieuwe informatiefolder in de maak.
b. Tijdens de vakantieperiode is het klantenbestand van bijstandsgerechtigden doorlopen en zijn
gesprekken gepland en gevoerd .
c. Binnenkort zal de aanbesteding van het doelgroepenvervoer gaan plaatsvinden. Deze zal in twee
delen worden gedaan: één voor de regiecentrale en één voor het vervoer.
d. Informatie voor de raad over de transformatie van het sociaal domein is in voorbereiding.
10. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
De heer Van Os laat weten dat de vergaderingen van het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie en
de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard in goede sfeer zijn hervat.
Mevrouw Van Vliet laat weten dat zij als vertegenwoordiger vanuit de Barendrecht, Albrandswaard en
Ridderkerk deel uitmaakt van het dagelijks bestuur van de GR Jeugdhulp Rijnmond. Samen met haar
collega Struik (Nissewaard) is zij verantwoordelijk voor de portefeuille Transformatie Sociaal Domein.
11. Mededelingen college
Het college heeft geen mededelingen.
12. Rondvraag leden
Op het verzoek van de heer Van der Spoel besluit de commissie voor de volgende vergadering het
onderwerp ‘Stand van zaken Eneco’ te agenderen.
13. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven
Mevrouw Kayadoe verzoekt de raadsinformatiebrief 2018-06-21 RIB Actieplan Veiligheid 2018 te
agenderen voor een volgende vergadering en zal daarvoor een gespreksnotitie schrijven.
De gespreksnotitie moet bij de griffie binnen zijn uiterlijk 17 september voor de commissie van
4 oktober of uiterlijk 29 oktober voor de commissie van 15 november.
De overige raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen.
14. Ter kennisneming: overige stukken
De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.30 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 oktober 2018,
de commissiegriffier,

de voorzitter,

dhr. M. Slingerland

dhr. C.A. van der Duijn Schouten
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Commissie Samen leven
Bijgewerkt t/m 6 september 2018
LIJST VAN TOEZEGGINGEN
Nr. Datum

Onderwerp

Toezegging

Uitvoeren
door
Van Vliet

Streefdatum
behandeling
3e 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

Gratis OV
Resultaten worden in 1e kwartaal 2018
ouderen met laag meegedeeld.
inkomen
Wordt opgenomen in de Evaluatie
minimabeleid (21-6-28)

Van Vliet

Sept 2018

3.

15-6-17

Evaluatie
minimabeleid

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

Van Vliet

Sept
2018

4.

08-02-18

Kadernotitie
Subsidiebeleid

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

5.

04-06-18

Concept
begroting 2019
BAR-organisatie

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

Van Os

Sept 2018

6.

28-06-18

Accountantsverslag

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

Van Os

Okt 2018

7.

06-09-18

De vraag van VVD over
vennootschapsbelasting wordt schriftelijk
beantwoord.

Smit

8.

06-09-18

Vennootschapsbelasting (n.a.v.
verslag 28 juni
2018)
Verordening
bezwaarschriften

Attema

9.

06-09-18

Burgemeester Attema zegt toe vóór de
raadsvergadering schriftelijk terug te
komen over welke zaken in aanmerking
zouden kunnen komen voor ambtelijk
horen.
De vraag van VVD over de
werkbegroting en tekorten van Facet
wordt schriftelijk beantwoord.

Facet

Vóór de raad
van 20 sept

Smit

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN
1.

26-6-14

2.

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

3.

Tussenrapportages
BAR

Worden voortaan standaard
geagendeerd voor de commissie Samen
leven

Griffier

2 x per jaar,
juni en nov

Stuurt het college na ontvangst door aan
de raad

Doorlopend

Na ontvangst krijgt de raad de kwartaal-

Na ontvangst
4

SenW
4.

08-02-18 Indicatoren
begroting

5.

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

6.

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

7.

06-09-18 Stand van zaken
Eneco

rapportages en rekening van SenW
Plannen overleg hierover tussen nieuwe
wethouder en nieuwe commissie
Griffier bespreekt dit met nieuwe
portefeuillehouder Financiën (21-6-2018)
De raadsinformatiebrief wordt
geagendeerd voor een volgende
vergadering na ontvangst van een
gespreksnotitie.

Griffier

Eind 2018

Ripmeester
(PvdA)

4 oktober
2018

De raadsinformatiebrief wordt
geagendeerd voor een volgende
vergadering na ontvangst van een
gespreksnotitie.
Voor de vergadering van 4 oktober 2018
wordt het agendapunt Stand van zaken
Eneco geagendeerd.

Kayadoe
(Leefbaar
Ridderkerk)

4 oktober
2018 of

Voorzitter
/griffier

4 oktober
2018
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