
BESLUITENLIJST
COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK 

21 juni 2018

Aanwezig
Voorzitter dhr. C.A. van der Duijn Schouten
Griffier dhr. M. Slingerland
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd
Burgerleden mw. Kleiker, mw. Weijers, mw. Verdiesen, mw. Van de Wege – van 

der Does de Bye en de heren Bouwman, Coule, De Hoon, Kamsteeg, 
Mathlener, Nugteren, Tanis en Van ’t Zelfde 

Van de zijde van het college burgemeester mw. A. Attema , mw. C. van Vliet, de heer H. van Os 

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

Mevr. J. van Vliet
Mevr. F. Hesper
De heer R. Ditvoorst
Mevr. S. Straatman

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

In een gezamenlijke vergadering met de commissie Samen wonen hebben in handen van de 
raadsvoorzitter 4 burgerleden de eed of verklaring  en belofte afgelegd. 
1. De heer G.J. (Gert-Jan) Kaptein (EvR) (eed)
2. Mevr. T. (Tissa) van de Wege -van der Does de Bye (EvR) (verklaring en belofte)
3. De heer E.N.P. (Eric) van Wolde (EvR) (verklaring en belofte)
4. De heer P. (Peter) van Veelen (BO1) (eed)

1. Opening en vaststelling van de agenda

De raadsinformatiebrief Rapportages Bijtincidenten 2016-2017 zal behandeld worden in een 
volgende vergadering als een vertegenwoordiger van de dierenpolitie aanwezig kan zijn.
Voor het overige is de agenda vastgesteld.

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld

Er zijn geen aanmeldingen.

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 22 mei 2018 en 4 juni 2018

De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.

Toezeggingen:
1. Schulddienstverlening: klanttevredenheidsonderzoek. Portefeuillehouder is mw. Van Vliet en 

streefdatum is 3e kwartaal 2018.
2. Gratis OV ouderen laag inkomen. Portefeuillehouder is mw. Van Vliet. Wordt opgenomen in de 

Evaluatie minimabeleid, streefdatum september 2018.
3. Evaluatieminimabeleid: positie chronisch zieken. Portefeuillehouder is mw. Van Vliet. 

Streefdatum is september 2018.
4. Kadernotitie Subsidiebeleid: beleidsregels. Portefeuillehouder is dhr. Smit. Streefdatum nog 

niet bekend.
5. Doelgroepenvervoer: bespreken scenario’s. Is voor deze vergadering geagendeerd. Is 

afgedaan.
6. Conceptbegroting BAR-organisatie: openstaande vragen. Vragen zijn beantwoord. Is 

afgedaan.
7. Conceptbegroting BAR-organisatie: onderzoek. Streefdatum is september 2018.
8. Zienswijze begroting GGD; vraag kosten. Is beantwoord, is afgedaan.
9. Domein maatschappij: openstaande vragen. Zijn beantwoord, is afgedaan.
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Actie- en aandachtspunten
3. Jaarverslag en trendberichten SenW. Portefeuillehouder wordt nog meegedeeld.
4. Rapportages SenW. Portefeuillehouder wordt nog meegedeeld.
5. Indicatoren begroting. De griffier zal met de nieuwe wethouder Financiën overleggen. 
6. Begroting 2019 MRDH; subsidie Tramplus. Antwoord is ontvangen, is afgedaan.
7. Mededeling 3 Decentralisaties. Blijft apart geagendeerd. Actie is afgedaan.

4. RKC Rapport Decentralisatie van de zorg

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

5. Zienswijze gewijzigde begroting 2018 en concept begroting 2019 GR Jeugdhulp 
Rijnmond

De portefeuillehouder zegt toe het tekstvoorstel van de VVD toe te voegen aan de brief.

6. Aanvraag Vangnetuitkering voor tekort Rijksbijdrage BUIG

Naar aanleiding van de opmerking van de heer Van ’t Zelfde over de pensioengerechtigde leeftijd 
zal de raad vóór ondertekening een aangepast exemplaar ontvangen.

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

7. Scenario’s aanbesteding doelgroepenvervoer

Mevrouw Straatman geeft een overzicht van de stand van zaken van de aanbesteding van het 
doelgroepenvervoer aan de hand van een presentatie. De presentatie is bij de vergaderstukken 
geplaatst.

Vanuit de commissie worden suggesties en tips voor het vervolgtraject meegegeven.

De portefeuillehouder zegt toe na te gaan op welke wijze de begeleiding tijdens het vervoer 
geregeld was, is en op welke manier dit in de aanbesteding opgenomen kan worden. 
Aandachtspunten zijn: wie zorgt voor de begeleiding (aanbieder of zorggebruiker), welke eisen 
worden gesteld aan begeleiders (cursussen/opleiding). Dit met het oog op de specifieke zorg die 
sommige doelgroepen nodig hebben.

De portefeuillehouder zegt toe dat de raad de cijfers met betrekking tot de grootte van de 
doelgroepen worden toegestuurd.

De raad ontvangt de adviezen van de platforms ten aanzien van het doelgroepenvervoer nadat 
deze door het college zijn ontvangen. 

De portefeuillehouder zegt toe de raad op korte termijn te informeren over de mogelijke rol en 
betrokkenheid van de raad in het aanbestedingsproces, met name ten aanzien van de invulling van 
het onderdeel kwaliteit.

8. Raadsinformatiebrief Rapportages Bijtincidenten 2016-2017

Zie agendapunt 1.

9. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties

Er zijn geen aanvullende mededelingen op wat in de vergadering al is gezegd over de drie 
decentralisaties.

10. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
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Mevrouw Van Vliet laat weten dat op 5 juli de eerste vergadering van het Algemeen bestuur van de 
GR Jeugdhulp Rijnmond wordt gehouden. Zij zal zich kandidaat stellen als lid van het Dagelijks 
bestuur. De raad wordt over het resultaat geïnformeerd.

11. Mededelingen college

Er zijn geen mededelingen van het college.

12. Rondvraag leden

De commissie stemt in met het uitnodigen van de voorzitters van beide kamers van de commissie 
bezwaarschriften voor het behandelen van het Jaarverslag 2017.

13. Ter afdoening: raadstoezegging

De toezegging 396 Inzake Evaluatie Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rotterdam Rijnmond 
is met de toegezonden brief afgedaan.

14. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven

Mevrouw Kayadoe (Leefbaar Ridderkerk) verzoekt de raadsinformatiebrief  2018-06-01 Afsluiten 
project verzakelijking relatie met Stichting Sport en Welzijn te agenderen voor een volgende 
vergadering en zal daarvoor een gespreksnotitie schrijven.

Mevrouw Ripmeester (PvdA) verzoekt de raadsinformatiebrief  2018-05-18 Beleidsregels 
leerlingenvervoer Ridderkerk 2018  te agenderen voor een volgende vergadering en zal daarvoor 
een gespreksnotitie schrijven.

15. Ter kennisneming; overige stukken

De criminaliteitscijfers eerste kwartaal 2018 Ridderkerk zijn voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter sluit de vergadering rond 22.30 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 september 2018,

de commissiegriffier, de voorzitter,

dhr. M. Slingerland dhr. C. van der Duijn Schouten
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Commissie Samen leven
Bijgewerkt t/m 21 juni 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 3e kwartaal 
2018

2. 15-6-17 Gratis OV 
ouderen met laag 
inkomen

Resultaten worden in 1e kwartaal 2018 
meegedeeld.
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 
de raad deze ontvangen.

Smit

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. Aanvraag 
Vangnetuitkering 
voor tekort 
Rijksbijdrage 
BUIG

Naar aanleiding van de opmerking van 
de heer Van ’t Zelfde over de 
pensioengerechtigde leeftijd zal de raad 
vóór ondertekening een aangepast 
exemplaar ontvangen

Van Vliet Vóór de 
raadsvergade
ring van 10 
juli 2018

7. 21-06-18 Doelgroepenverv
oer

De portefeuillehouder zegt toe na te gaan 
op welke wijze de begeleiding tijdens het 
vervoer geregeld was, is en op welke 
manier dit in de aanbesteding 
opgenomen kan worden. 
Aandachtspunten zijn: wie zorgt voor de 
begeleiding (aanbieder of zorggebruiker), 
welke eisen worden gesteld aan 
begeleiders (cursussen/opleiding). Dit 
met het oog op de specifieke zorg die 
sommige doelgroepen nodig hebben.

Van Vliet

8. 21-06-18 Doelgroepenverv
oer

De portefeuillehouder zegt toe dat de 
raad de cijfers met betrekking tot de 
grootte van de doelgroepen worden 
toegestuurd

Van Vliet 

9. 21-06-18 Doelgroepenverv
oer

De raad ontvangt de adviezen van de 
platforms ten aanzien van het 
doelgroepenvervoer nadat deze door het 
college zijn ontvangen.

Van Vliet
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Nr. Datum Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

10. 21-06-18 Doelgroepenverv
oer

De portefeuillehouder zegt toe de raad 
op korte termijn de raad te informeren 
over de mogelijke rol en betrokkenheid 
van de raad in het aanbestedingsproces, 
met name ten aanzien van de invulling 
van het onderdeel kwaliteit.

Van Vliet 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN

1. Blijvende 
afspraak

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

Attema Sept 2018

2. 26-6-14 Tussenrappor-
tages 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

Stuurt het college na ontvangst door aan 
de raad

Doorlopend

4. 15-6-17 Rapportages 
SenW

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

Na ontvangst

5. 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 Medio 2018

6. 21-06-18 2018-06-01 RIB 
Afsluiten project 
verzakelijking 
relatie met 
Stichting Sport en 
Welzijn

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

Kayadoe 
(Leefbaar 
Ridderkerk)

7. 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)

8. 21-06-18 RIB Rapportages 
Bijtincidenten
201602017

Agenderen volgende vergadering als 
dierenpolitie aanwezig

Attema, 
griffie

6 sept 2018
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