
BESLUITENLIJST
COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK 

15 NOVEMBER 2018

Aanwezig
Voorzitter dhr. C. A. van der Duijn Schouten
Griffier dhr. M. Slingerland
Fracties M.u.v. D66 zijn alle fracties vertegenwoordigd
Burgerleden mevr. M. Kleiker, mevr. T. van de Wege – van der Does de Bye, 

mevr. I. Verdiesen en de heren T. Nugteren, S. Coule, J. Sluimers, 
P. van Veelen, A. van ’t Zelfde en R. van den Bergh.

Van de zijde van het college de wethouders mw. C. van Vliet en de heer H. van Os; 
Ondersteuning
bij agendapunt 4
bij agendapunt 5
bij  agendapunt 6
bij agendapunt 7
bij agendapunt 8

Mevr. A. Punter
De heer W. Lems
De heer A. Breedveld
De heer P. Versluis
De heer R. Wiekeraad

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

1. Opening en vaststelling van de agenda

De agenda is vastgesteld zoals voorgelegd.

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld

Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 4 oktober 2018

De besluitenlijst van de commissie Samen leven van 4 oktober 2018 is zonder wijziging vastgesteld. 

Ten aanzien van de toezeggingen:

1. Schulddienstverlening Afgedaan met RIB 2018-10-19 Evaluatie 
Schulddienstverlening

2. Evaluatie minimabeleid / positie 
chronisch zieken

Afgedaan met de mededeling van de wethouder dat 
 dit onderwerp niet was opgenomen in de RIB 

Evaluatie armoederegelingen;
 het huidige armoedebeleid ook de chronisch zieken 

bedient;
 de positie van chronisch zieken wordt meegenomen 

in de actualisatie van het armoedebeleid in 2019 
(=nieuwe toezegging).

3. Kadernotitie Deze toezegging wordt verplaatst naar de commissie 
Samen wonen met als streefdatum einde 1e kwartaal 2019

4. Accountantsverslag/ Plan van aanpak 
IT-audit

Afgedaan met de Raadsinformatiebrief van de BAR-
organisatie over voortgang acties IT audit

5. Boekje voor mensen met een laag 
inkomen

Afgedaan met de mededeling van de portefeuillehouder dat 
het boekje rechtstreeks kan en wordt toegestuurd aan de 
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gebruikers van een Ridderkerkpas.

6. Afschrift Brief GR Jeugdhulp Streefdatum december 2018

Aandachtspunten 
4. Indicatoren begroting Deze toezegging wordt verplaatst naar de commissie 

Samen wonen met als streefdatum einde 1e kwartaal 2019

5. RIB beleidsregels doelgroepenvervoer Vervallen. Geen gespreksnotitie ontvangen

6. RIB Actieplan veiligheid Vervallen. Op verzoek aanvrager

7. Informatieavond Fiscaliteit Streefdatum 1e kwartaal 2019

8. RIB Analyse BAR-organisatie Vervallen. Geagendeerd voor 15 november 2018

De overige aandachtspunten blijven ongewijzigd staan.

4. Startnotitie Ontwikkelperspectief Centrum 

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

Wethouder Van Os heeft toegezegd:
a. de uitkomsten van het parkeeronderzoek in het centrum aan de raad ter beschikking te stellen, 

met daarbij de aantekening dat deze in het geheel van de ontwikkelvisie beoordeeld zullen 
worden.

b. de raad tussen stap 3 en 4 in een extra commissievergadering de raad te informeren en de 
gelegenheid te bieden een mening te geven over het proces.

5. 2e wijziging programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Na vragen, beantwoording en meningsuitwisseling is besloten dat dit onderwerp met deze bespreking 
voldoende is behandeld en dat de zienswijze, na aanpassing door het college verstuurd kan worden.

Wethouder Van Os zegt toe dat de raad een afschrift van de verstuurde brief ontvangt.
 
6. Raadsinformatiebrief Analyse BAR-organisatie

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

De commissie besluit dit onderwerp tweemaandelijks te agenderen.
Als documenten zijn ontvangen worden deze aan de vergaderstukken toegevoegd. 
Als geen stukken beschikbaar zijn, informeert de portefeuillehouder de commissie mondeling. 

7. 1e en 2e Tussenrapportage 2018 BAR-organisatie

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

Wethouder van Os zegt toe schriftelijk te laten weten 
a. wie bepaalt wanneer een functionaris in vaste dienst komt en op welke gronden (aanleiding in 

vaste dienst nemen van de cultuurregisseur);
b. hoeveel medewerkers er in 2018 bij zijn gekomen;
c. of het voordeel van de vennootschapsbelasting terug komt naar de gemeenten;
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8. Mandaten besluitvorming AVG-verzoeken

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

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

Wethouder van Vliet doet mededeling over de transformatie van het Sociaal domein. 

De commissie bevestigt de afspraak van de commissiebijeenkomst van 16 oktober dat de raad op de 
gebruikelijke wijze (Raadsinformatiebrief, mededeling in commissie) wordt geïnformeerd. Indien er 
aanleiding voor is, kan een aparte informatieve commissiebijeenkomst worden gehouden.

10. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen

Wethouder Van Os laat weten wat in de vergadering van het Algemeen bestuur van Nieuw 
Reijerwaard d.d. 29 oktober 2018 is besproken (www.nieuwreijerwaard.eu).

11. Mededelingen college

Geen mededelingen

12. Rondvraag leden

De commissiegriffier laat weten dat de Dierenbescherming graag een presentatie zou willen houden in 
de commissie. De commissie verzoekt de griffier aan de Dierenbescherming te laten weten, dat een 
uitnodiging voor een presentatie bij de dierenbescherming meer op prijs wordt gesteld, zodat alle 
raadsleden en burgerleden aanwezig zouden kunnen zijn.

13. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen.

14. Ter kennisneming: overige stukken 

De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.

15. Ter afdoening: actie rekenkamercommissie

Het actiepunt rekenkamercommissie nr. 1332 ‘Rapportage over uitvoering aanbevelingen rkc rapport 
Subsidieverwerving, uiterlijk 1 juli 2018 te rapporteren over de uitvoering van de door het college 
overgenomen aanbevelingen’ is met de toegezonden brief afgedaan.

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.30 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 januari 2019,

de commissiegriffier, de voorzitter,

dhr. M. Slingerland dhr. C.A. van der Duijn Schouten   
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Commissie Samen leven
Bijgewerkt t/m 15 november 2018

LIJST VAN TOEZEGGINGEN 

Nr. Datum Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 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 December 
2018

2. 15-11-18 Startnotitie 
Ontwikkel-
perspectief 
Centrum 
Ridderkerk

Wethouder Van Os zal de uitkomsten van 
het parkeeronderzoek in het centrum aan 
de raad ter beschikking te stellen, met 
daarbij de aantekening dat deze in het 
geheel van de ontwikkelvisie beoordeeld 
zullen worden.

Van Os

3. 15-11-18 Startnotitie 
Ontwikkel-
perspectief 
Centrum 
Ridderkerk

Wethouder Van Os zal de raad tussen 
stap 3 en 4 in een extra 
commissievergadering informeren en de 
gelegenheid bieden een mening te geven 
over het proces

Van Os Febr. 2019

4. 15-11-18 2e wijziging 
programma-
begroting 
Veiligheidsregio 
Rotterdam-
Rijnmond

Wethouder Van Os zegt toe dat de raad 
een afschrift van de verstuurde brief 
ontvangt.

Van Os

5. 15-11-18 1e en 2e Tussen-
rapportage 2018 
BAR-organisatie

Wethouder van Os zegt toe schriftelijk te 
laten weten 
a. wie bepaalt wanneer een functionaris 

in vaste dienst komt en op welke 
gronden (aanleiding in vaste dienst 
nemen van de cultuurregisseur);

b. hoeveel medewerkers er in 2018 bij 
zijn gekomen;

c. of het voordeel van de 
vennootschapsbelasting terug komt 
naar de gemeenten;

Van Os

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
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Nr. Datum Onderwerp Actie/aandachtpunt Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

4. 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

5. Analyse BAR-
organisatie

De commissie besluit dit onderwerp 
tweemaandelijks te agenderen.
Als documenten zijn ontvangen worden 
deze aan de vergaderstukken 
toegevoegd. 
Als geen stukken beschikbaar zijn, 
informeert de portefeuillehouder de 
commissie mondeling.

Van Os / 
Griffie

17 Jan 2019
7 Mrt 2019
9 Mei 2019
27 juni 2019
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