
BESLUITENLIJST
COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK 

22 MEI 2018

Aanwezig
Voorzitter mw. C. van Vliet
Griffier dhr. J. van Straalen
Fracties op Burger op 1 en D66 na, zijn alle fracties vertegenwoordigd
Burgerleden geen
Van de zijde van het college burgemeester mw. A. Attema 
Ondersteuning
bij agendapunt 3 

dhr. R. Groenewegen

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. Zienswijze Ontwerpbegroting 2019 Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Na vragen en beantwoording en na discussie is de commissie van mening dat het college de 
voorgelegde zienswijze kan versturen.

De raad krijgt nog een reactie op de vermelding op blz. 111 van de ontwerpbegroting dat de 
provincie een subsidiebedrag ontvangt van bijna 3 ton in het kader van de Tramplus Ridderkerklijn.

4. Rondvraag leden

Er zijn geen vragen.

De voorzitter sluit de vergadering rond 20.50 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 juni 2018,

de commissiegriffier, de voorzitter,

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



LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN
Bijgewerkt t/m 22 mei 2018

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.

Dokter 1e kwartaal 
2018

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

Resultaten worden in 1e kwartaal 2018 
meegedeeld.

Dokter Vóór eind 
maart 2018

3. 15-6-17 Evaluatie 
minimabeleid

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

Dokter 2e kwartaal
2018

4. 8-2-18 Kadernotitie 
subsidiebeleid

Raad ontvang quick scan Keuzen-
kamp

Vóór 22 febr.

5. 8-2-18 Kadernotitie
Subsidiebeleid

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

Keuzen-
kamp

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 Z.s.m. in 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. 1-10-15 Jaarverslag en 
trendberichten
SenW

Stuurt het college na ontvangst door aan 
de raad

Keuzen
Kamp

Doorlopend

4. 15-6-17 Rapportages 
SenW

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

Keuzen
kamp

Na ontvangst

5. 8-2-18 APV Aangepaste versie  verordening en 
toelichting en reactie 0-evenement

Attema Vóór 22 febr

6. 8-2-18 Berging Lancaster Raad krijgt nadere info kosten Attema Vóór 22 febr

7. 8-2-18 Kadernotitie 
subsidiebeleid

Raad krijgt nader info over de datum van 
inwerktingtreding en aangepast 
raadsvoorstel

Keuzen-
kamp

Vóór 22 febr.

8. 8-2-18 Indicatoren 
begroting

Plannen overleg hierover tussen nieuwe 
wethouder en nieuwe commissie

Griffier Medio 2018

9. 22-5-17 Begroting 2019 
MRDH

Raad krijgt nog informatie over subsidie 
aan de provincie inzake de Tramplus 
Ridderkerklijn (blz. 111 begroting)

Attema
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