
BESLUITENLIJST
COMMISSIE SAMEN WONEN EN COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK 

7 februari 2019

Aanwezig
Voorzitter dhr. J. Stip
Griffier dhr. M. Slingerland
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd
Burgerleden mw. M. Kleiker, mw. T. van de Wege – van der Does de Bye, mw. 

M. Weijers, Mw. A. Kroeze en
de heren M. Bravenboer, J. Sluimers, M. Tanis, M. Lagerwerf, 
P. van Veelen, S. Coule, T. Nugteren, A. van ’t Zelfde en 
R. van den Bergh

Van de zijde van het college De wethouders mw. C. van Vliet en de heren M. Japenga, 
M. Oosterwijk, P. Meij en H. van Os

Ondersteuning
bij agendapunt 4
bij agendapunt 5
bij  agendapunt 7

mw. M. Bellaart
mw. F. Hesper
dhr. A. Breedveld en dhr. J. van der Waal

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 en samen wonen van 17 januari 2019

De besluitenlijst van de gezamenlijke commissie Samen leven en Samen wonen van 17 januari 2019 
is zonder wijziging vastgesteld. 

Commissie Samen leven
Ten aanzien van de toezeggingen 
3. Integraal Kindcentrum - Afgedaan door toezending aan raad en plaatsing bij de vergaderstukken
De overige toezeggingen blijven ongewijzigd staan.

Aandachtspunten commissie Samen leven
De aandachtspunten blijven ongewijzigd staan.

Commissie Samen wonen
Ten aanzien van de toezeggingen 
2. Mededeling activiteiten MRDH overdag -Streefdatum 13 februari 2019
De overige toezeggingen blijven ongewijzigd staan.

Aandachtspunten commissie Samen leven
De aandachtspunten blijven ongewijzigd staan.
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4. Verbeteren verkeersveiligheid Ringdijk tussen Randweg en Industrieweg

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

5. Verordening Jeugdhulp 2019

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

Wethouder Van Vliet zegt toe de raad vóór de raadsvergadering van 21 februari te informeren over 
voorbeelden van oneigenlijk gebruik van PGB gelden, daarin wordt tevens de definitie van oneigenlijk 
gebruik toegelicht.

Wethouder van Vliet zegt toe vóór de raadsvergadering van 21 februari de informatie (evaluatie) die 
ten grondslag ligt aan de voorgestelde wijzigingen toe te sturen aan de gemeenteraad, daarbij zal 
inzicht worden gegeven in de kengetallen over het jaar 2018 o.a. over aanvragen en gebruik Zorg in 
Natura (ZiN) en PGB en over wachtlijsten worden bijgevoegd.

Wethouder Van Vliet zegt toe dat in de door het college op te stellen beleidsregels de toegang tot 
PGB geborgd blijft en niet wordt beperkt. 

Wethouder Van Vliet zegt toe tijdig vóór de raadsvergadering van 21 februari nadere uitleg te geven 
over de passage onder Financiën: ‘De verwachting is dat de aanscherping van de regels 
eerder resulteert in een daling van de uitgaven voor PGB, dan een stijging.’. 

6. Statutenwijziging OZHW en ANBI-status

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

Wethouder van Vliet zegt toe uit te zoeken of er door het OZHW of anderen kaders zijn gesteld met 
betrekking tot de mogelijke donateurs en zal de raad hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

7. Verzoek van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard over beheer 
beheerskosten en OZB-opbrengsten

Na vragen en beantwoording, waarvan een deel achter gesloten deuren, waarop geheimhouding is 
gelegd, is besloten de raad te adviseren het voorstel ter debat te behandelen.

Wethouder Van Os zegt toe een overzicht van de financiële gevolgen, zoals die in de 
tussenrapportage verwerkt zullen gaan worden, aan de raad toe te sturen.

8. Stand van zaken Regionale Energie Strategie

Er zijn geen mededelingen.

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

Er zijn geen mededelingen.

10. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen

Er zijn geen mededelingen.

11. Mededelingen college

Wethouder Van Os deelt mee, dat op deze avond 4 Ridderkerkse bedrijven in de prijzen zijn gevallen 
bij de BAR Ondernemersprijzen.
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12. Rondvraag leden

De commissie heeft de vraag van de VVD fractie besproken in hoeverre het college van Ridderkerk 
het college van Rotterdam zou moeten aanspreken dat een informatieavond in Ridderkerk wordt 
georganiseerd over een voor Ridderkerk belangrijk onderwerp, zonder dat het college van Ridderkerk 
van tevoren hierover is geïnformeerd.

13. Ter afdoening: actiepunt rekenkamercommissie

Het actiepunt rekenkamercommissie nr. 1331 ‘Jaarlijks bij de jaarstukken een (totaal)overzicht van 
verworven subsidies aan de raad aan te bieden, inclusief vergelijking met andere gemeenten’ is met 
de toegezonden brief afgedaan.

14. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen.

15. Ter kennisneming: overige stukken

De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter sluit de vergadering rond 23.45 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Samen wonen van 7 maart 2019,

de commissiegriffier, de voorzitter,

dhr. J. van Straalen dhr. J. Stip   

Commissie Samen wonen
(bijgewerkt tot 7 februari 2019)

LIJST MET ACTIES EN TOEZEGGINGEN
(bijgewerkt tot 17 januari 2019)

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 22-05-17 Afvalbeleid 
Ridderkerk

Om de effecten van alle stappen in het 
proces te volgen brengt het college 
per kwartaal in de commissie Samen 
wonen verslag uit. 
Raadsinformatiebrieven worden direct 
geagendeerd.

Japenga doorlopend

2. 29-11-18 Activiteiten MRDH 
overdag

Melding dat deze vaak niet bezocht 
kunnen worden door raadsleden met 
baan.

Rottier

3. 17-01-19 RIB 2018-11-23 
Geothermie

Wordt geagendeerd na ontvangst van 
een gespreksnotitie

PvdA 7 maart
28 maart
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Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

4. 17-01-19 RIB 2018-11-16 
Verantwoording 
DCMR 2017

Wordt geagendeerd na ontvangst van 
een gespreksnotitie

PvdA 7 maart
28 maart

TOEZEGGINGEN

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 30-11-17 
(Sl/Sw)

Nieuwbouw 
sporthal P.C. 
Hooftstraat

Met het oog op mogelijk schade naar 
aanleiding van bouwactiviteiten zal 
voor de Molensteeg een nulmeting 
worden uitgevoerd

Smit Niet eerder dan 
dat er 
bouwactiviteiten 
gaan 
plaatsvinden, na 
actualisatie IAP

2. 6-9-18 RIB Afvalplan De raad wordt een vernieuwd 
Afvalbeleidsplan aangeboden in het 
eerste kwartaal 2019.

Japenga 1e kwartaal ‘19

3. 8-2-18 van 
cie SL

Kadernotitie 
subsidiebeleid

Als de subsidieregels zijn vastgesteld, 
zal de raad deze ontvangen

V. Os 2e Kwartaal 2019

Commissie Samen leven
Bijgewerkt t/m 7 februari 2019

LIJST VAN TOEZEGGINGEN 

Nr. Datum Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 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 Met het 
ontwikkel-
perspectief, 3e 

kwartaal ‘19

2. 15-11-18
17-1-19

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

3. 07-02-19
(cie 
SW/SL)

Verordening 
jeugdhulp 
Ridderkerk 2019

Wethouder Van Vliet zegt toe de raad 
vóór de raadsvergadering van 21 februari 
te informeren over voorbeelden van 
oneigenlijk gebruik van PGB gelden, 
daarin wordt tevens de definitie van 
oneigenlijk gebruik toegelicht.

Van Vliet vóór 21 raad 
21 februari 
2019
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Nr. Datum Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

4. 07-02-19
(cie 
SW/SL)

Verordening 
jeugdhulp 
Ridderkerk 2019

Wethouder van Vliet zegt toe vóór  de 
raadsvergadering van 21 februari de 
informatie (evaluatie) die ten grondslag 
ligt aan de voorgestelde wijzigingen toe 
te sturen aan de gemeenteraad, daarbij 
zal inzicht worden gegeven in de 
kengetallen over o.a. aanvragen en 
gebruik Zorg in Natura (ZiN) en PGB, 
wachtlijsten over het jaar 2018 worden 
bijgevoegd.

Van Vliet vóór 21 raad 
21 februari 
2019

5. 07-02-19
(cie 
SW/SL)

Verordening 
jeugdhulp 
Ridderkerk 2019

Wethouder Van Vliet zegt toe dat in de 
door het college op te stellen 
beleidsregels de toegang tot PGB 
geborgd blijft en niet wordt beperkt. 

Van Vliet vóór 21 raad 
21 februari 
2019

6. 07-02-19
(cie 
SW/SL)

Verordening 
jeugdhulp 
Ridderkerk 2019

Wethouder Van Vliet zegt toe tijdig voor 
de raadsvergadering van 21 februari 
nadere uitleg te geven over de passage 
onder Financiën: ‘De verwachting is 
dat de aanscherping van de regels 
eerder resulteert in een daling van 
de uitgaven voor PGB, dan een 
stijging.’  

Van Vliet vóór 21 raad 
21 februari 
2019

7. 07-02-19
(cie 
SW/SL)

Statutenwijziging 
OZHW en 
ANBIstatus

Wethouder van Vliet zegt toe uit te 
zoeken of er door het OZHW of anderen 
kaders zijn gesteld met betrekking tot de 
mogelijke donateurs en zal de raad 
hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Van Vliet vóór 21 raad 
21 februari 
2019

8. 07-02-19
(cie 
SW/SL)

Verzoek GRNR 
over beheer 
beheerskosten 
en OZB-
opbrengsten

Wethouder Van Os zegt toe een 
overzicht van de financiële gevolgen, 
zoals die in de tussenrapportage 
verwerkt zullen gaan worden aan de raad 
toe te sturen.

Van Os vóór 21 raad 
21 februari 
2019

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

College Doorlopend

3. 15-6-17 Rapportages 
SenW

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

College Na ontvangst

4. 15-11-18 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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