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BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN WONEN / SAMEN LEVEN RIDDERKERK  
15 maart 2018 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  dhr. C.A. van der Duijn Schouten 

Commissiegriffier dhr. M. Slingerland 
Fracties Alle fracties en groepen zijn vertegenwoordigd  
Burgerleden De heren J. Stip, L. Westbroek, J. Soffree, J. Visser. 
Van de zijde van het college de wethouders mevrouw T. Keuzenkamp en de heren M. Japenga en 

V. Smit en H. Dokter 
Ondersteuning 
bij agendapunt 4 
bij agendapunt 5 
bij agendapunt 6 
bij agendapunt 7 

 
De heer M. Rienks 
Mevrouw J. Gerritsen en mevr. C. Bulten 
Mevrouw B. Weijs 
De heer J. Looman 

 
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 hebben zich geen insprekers gemeld 
 

3. Vaststellen besluitenlijsten commissie Samen leven 8 februari 2018 en commissie Samen 
wonen 8 februari 2018 

 
De besluitenlijst van de commissie Samen leven van 8 februari 2018 is zonder wijzigingen 
vastgesteld. 
 
Toezeggingen 
Toezegging 4: Quickscan Subsidiebeleid is afgedaan 
 
Lijst met actie en aandachtspunten 
Actiepunt 5 APV is afgedaan 
Actiepunt 6 Berging Lancaster is afgedaan 
Actiepunt 7 Kadernotitie subsidiebeleid is afgedaan 
 
De besluitenlijst van de commissie Samen wonen van 8 februari 2018 is zonder wijzigingen 
vastgesteld. 
 
Lijst met actie en aandachtspunten 
Actiepunt 1 Omgevingsplan Donkersloot is afgedaan 
Actiepunt 3 Toezenden verslagen bewonersavonden is afgenomen van de lijst 
Actiepunt 4 RIB Ruimte voor ruimte polder Rijsoord is afgenomen van de lijst 
 
Toezeggingen 
Toezegging 1 Nadeelcompensatie AVOI is afgedaan 
Toezegging 2 RIB zienswijze VRM is afgedaan na ontvangst RIB 24-01-2018 
Toezegging 3 Nulmeting Molensteeg. Bij de streefdatum wordt ingevuld:  ‘Niet eerder dan dat er 
bouwactiviteiten zijn.” 
 
 
 
 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
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4. Vaststelling bestemmingsplan ruimte voor ruimte Pruimendijk 228-A 

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 

5. Essen in het Oosterpark, op verzoek van de raadsleden dhr. L. Franzen en J. Rijsdijk  

 
Na behandeling van de vragen in de gespreksnotitie en gesteld door de commissieleden stelt de 
commissie vast dat de gespreksnotie voldoende is besproken. 
 
Wethouder Japenga zegt toe dat de beslissing op bezwaar ter kennisneming wordt toegezonden aan 
de raad. 
 

6. Presentatie stand van zaken aanbesteding doelgroepenvervoer 

 
Mevrouw B. Weijs geeft aan de hand van een presentatie een overzicht van de Stand van zaken van 
het doelgroepenvervoer. 
De presentatie is toegevoegd aan de vergaderstukken. 
 
Wethouder Keuzenkamp zegt toe dat de scenario’s waarover het college een keuze gaat maken voor 
de aanbesteding in de commissie worden besproken. 
 

7. Stand van zaken afvalbeleid 

 
Na behandeling van de vragen stelt de commissie vast dat de raadsinformatiebrieven Stand van 
zaken invoering afvalbeleid en Afvalbakkenplan 2018 voldoende zijn besproken. 
 

8. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

  
Er zijn geen mededelingen.  
 

9. Mededelingen college 

  
Het college heeft geen mededelingen. 
 

10. Rondvraag leden 

  
Op vragen van de heer Piena aan mevrouw Kayadoe en de heer Kardol over de voortgang van de 
door hen ingediende moties (resp. 2017-132 Aanpak winkelleegstand Centrum en 2017-137 
Centrumgebied Ridderkerk) antwoorden beiden dat gewacht wordt op de reactie van het college. 
 

11. Ter kennisneming: overige stukken  

 
De stukken  zijn voor kennisgeving aangenomen 
 

12. Ter afdoening: motie 

  
Motie 2017-131 gratis VOG 'niet in Ridderkerk wonende vrijwilliger' is afgedaan. 
 
De fractie van Groep Van Nes - de Man geeft aan dat motie 2017-150 buslijn 601 nog niet is afgedaan 
omdat er nog geen uitkomst is wat wordt gedaan met lijn 601. De raad beslist in een volgende 
vergadering over de afdoening van de motie. 
 

13. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

  
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.00 uur. 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juni 2018, 
 
 
 
 
de commissiegriffier,    de voorzitter, 
M. Slingerland     C.A. van der Duijn Schouten 
 

 
 

Commissie Samen wonen 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
(bijgewerkt tot en met 15 maart 2018)  

 

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 
 
 

mei 2018 
aug 2018 
nov 2018 
 

 
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 

2. 15-03-18 
(Sw/Sl) 

Essen in het 
Oosterpark 

De beslissing op bezwaar tegen de 
kapvergunning wordt ter kennisneming 
toegezonden aan de raad. 
 

Japenga  
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COMMISSIE SAMEN LEVEN 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN  
Bijgewerkt t/m 15 maart 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 1
e
 kwartaal 

2018 

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

Resultaten worden in 1
e
 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 2
e
 kwartaal 

2018 

4. 8-2-18 Kadernotitie 
Subsidiebeleid 
 

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

Keuzen- 
kamp 

 

5. 15-03-18 
(Sw/Sl) 
 

Doelgroepenverv
oer 

De scenario’s waarover het college een 
keuze gaat maken voor de aanbesteding 
worden in de commissie besproken. 

Keuzenka
mp 

Mei/juni 2018 

 
 

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 Indicatoren 
begroting 

Plannen overleg hierover tussen nieuwe 
wethouder en nieuwe commissie 
 

Griffier Medio 2018 

6. 15-03-18 
(Sw/Sl) 

RIB 2018-02-14 
Gezamenlijke 
aanpak 
jeugdoverlast 

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

Kruithof 
(CDA) 

15 maart 
 

7. 15-03-18 
(Sw/Sl) 

RIB 2018-02-23 
Aanbesteding 
Blauwkai 

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

Ros 
(D66/GL) 

15 maart 
 

 
 


