BESLUITENLIJST
COMMISSIE SAMEN LEVEN EN SAMEN WONEN
28 JUNI 2018
Aanwezig
Voorzitter
Commissiegriffier
Fracties
Burgerleden
Van de zijde van het college
Ondersteuning
bij agendapunt 4, 5, 6, 7 en 8

dhr. C.A. van der Duijn Schouten
dhr. J. van Straalen
Alle fracties en groepen zijn vertegenwoordigd
mw. M. Dirks, mw. I. Verdiesen en de heren P. van Veelen, P. de
Hoon, G.J. Kaptein, M. Huizer, M. Bravenboer, J. Sluimers, A. van ‘t
Zelfde
Burgermeester mw. A. Attema en de wethouders mw. C. van Vliet en
de heren H. v. Os, V. Smit, M. Japenga en P. Meij
de heren J. v.d. Waal en R. Leenders

Het audioverslag van deze vergadering is terug te luisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
1. Opening en vaststelling van de agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
Er zijn geen aanmeldingen.
3. Toelichting accountant op zijn Accountantsverslag van de controle van de
Jaarstukken 2017
Aan de hand van uitgedeelde sheets (gevoegd bij de vergaderstukken) geeft de accountant een
toelichting op zijn verslag en beantwoordt hij vragen over zijn verslag en de Managementletter 2017
BAR-organisatie.
De accountant zal nog reageren op de vraag of positieve en negatieve
vennootschapsbelastingplichtige activiteiten, anders dan grondexploitaties, ook gebundeld mogen
worden.
4. Bevraging college over Accountantsverslag van de controle van de Jaarstukken 2017
Gestelde vragen zijn door de collegeleden beantwoord.
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.
5. Begrotingsrechtmatigheid Jaarstukken 2017
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel ter debat te behandelen.
6. Jaarstukken 2017
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel ter debat te behandelen.
Het college is bezig met de opstelling van een Mobiliteitsvisie die na de zomer met de raad wordt
gedeeld.
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N.a.v. een vraag van de heer Ros (Jaarstukken blz. 25) laat wethouder Meij nog weten wat de
resultaten zijn van de acties die zijn uitgevoerd om ander reisgedrag te stimuleren.
Er komt nog een antwoord op de vraag van Leefbaar Ridderkerk (LR01) hoeveel van de in contacten
met inwoners gestelde vragen zijn beantwoord.
N.a.v. een vraag van mevrouw Van Nes – de Man zegt wethouder Meij toe nog te laten weten wat de
totale kosten zijn voor buslijn 601 en welk deel voor de MRDH is en welk deel voor de gemeente.
Wethouder Japenga zegt toe nog te reageren op haar vraag of we ten aanzien van de verleende
subsidies (Bijlage 3 Jaarstukken) inzicht hebben of de in het kader van de subsidie gestelde doelen
ook worden behaald.
N.a.v. een vraag van de heer Rijsdijk (PvdA19) zegt wethouder Van Vliet toe nog te laten weten welke
andere maatregelen, naast bewustwording, het college neemt ter uitvoering van het VN Verdrag
inzake de rechten van personen met een handicapt.
N.a.v. een vraag van de heer Rijsdijk (PvdA14) zegt wethouder Japenga toe dat het de bedoeling is
uiterlijk in het 4e kwartaal met een RIB te komen over geluidwerende middelen in het Oosterpark.
N.a.v. een vraag van de heer Rijsdijk (PvdA27) zal wethouder Van Vliet nog laten weten of er naast de
in het antwoord genoemde openbare documenten nog interne richtlijnen/regels van toepassing zijn die
dienen als toetsingskader.
7. 1e Tussenrapportage 2018
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel ter debat te behandelen.
N.a.v. een aanvullende vraag van de heer Rijsdijk (PvdA39) zal wethouder Smit nog laten weten of
scholen voor regulier gebruik van sportaccommodaties moeten betalen.
8. Kadernota begroting 2019
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel ter debat te behandelen.
N.a.v. een vraag van mevrouw Van Nes – de Man zegt wethouder Van Vliet nog te zullen
beantwoorden de vraag of het abonnementarief Wmo, dat de eigen bijdrage vervangt, hetzelfde is als
de bijdrage aan het CAK of deze vervangt.
9. Rondvraag leden
Er zijn geen vragen.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 september 2018,

de commissiegriffier,
dhr. M. Slingerland

de voorzitter,
mw. A.P.S. Ripmeester
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Commissie Samen leven en Samen wonen
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN
28 juni 2018
Nr.

Datum

Onderwerp

Actie

Uitvoeren
door

Streefdatum
behandeling

1.

28-6-18

Accountantsverslag

Bundeling vennootschapsplichtigeactiviteiten

Accountant

Beantwoord
Mail 29 juni

2.

28-6-18

Jaarstukken 2018

Diverse vragen zullen nog beantwoord
worden

Div.

Beantwoord,
geplaatst
vergaderstukken
raad 5 juli

3.

28-6-18

1e Turap

Vraag gebruik sportaccommondaties

Smit

Beantwoord,
geplaatst
vergaderstukken
raad 5 juli

4.

28-6-18

Kadernota 2019

Vraag abonnementstarief Wmo

V. Vliet

Beantwoord,
geplaatst
vergaderstukken
raad 10 juli

TOEZEGGINGEN
Nr.

Datum

Onderwerp

Actie

Uitvoeren
door

Streefdatum
behandeling

1.

26-6-18

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

Voor cie SL

2.

26-6-18

Accountantsverslag

Het college is bezig met de opstelling van
een Mobiliteitsvisie die na de zomer met
de raad wordt gedeeld.

Meij

Voor cie Sw

3.

26-6-18

Jaarstukken 2017

N.a.v. een vraag van de heer Rijsdijk
(PvdA14) zegt wethouder Japenga zegt
toe dat het de bedoeling is uiterlijk in het
4e kwartaal met een RIB te komen over
geluidwerende middelen in het
Oosterpark.

Japenga

Voor cie Sw
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