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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen wonen, gehouden  
op dinsdag 10 november 2009 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
De heer V.A. Smit (voorzitter) 
De heer M. Slingerland (commissiegriffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd, behalve Ridderkerks Belang  
Van de zijde van het college: de wethouders de heren E.M. den Boef en P.J.H.M. de Koning. 
Tevens aanwezig: mevrouw M. van Bree, administrateur begraafplaatsen 
 
1. Opening 
De heer Smit opent de vergadering en heet ieder welkom. Aan de agenda wordt toegevoegd 
agendapunt 8a: Boomgaard Rijsoord. Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. 
  
2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Mevrouw Van Nes spreekt in namens het Wijkoverleg Rijsoord over agendapunt 6 Nieuw Reijerwaard. 
De tekst is als bijlage bij het verslag gevoegd. 
 
4. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen wonen van 30 september 2009 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
De streefdatum van actiepunt 2 (WOP Bolnes) wordt gesteld op 1e helft 2010. 
Toezegging 5 is afgedaan. 
 
5. Uitsluitend recht op graven 
Marijke van Bree, administrateur begraafplaatsen, geeft een toelichting op het proces van het 
administreren van begraafplaatsen op begraafplaats Vredehof. Tot 1978 werden de grafrechten 
afgekocht voor onbepaalde tijd. Daarna alleen nog voor bepaalde tijd. Wijzigingen van de 
rechthebbenden werden nauwelijks bijgehouden omdat de rechten waren afgekocht. De administratie 
werd bijgehouden op kaarten. Bij de invoering van automatisering in 2004 waren al veel gegevens niet 
meer actueel. In 2009 is een koppeling gerealiseerd met het landelijk GBA, waardoor meer 
duidelijkheid is over de rechthebbenden. Toch zijn er nog veel graven waarvan de rechthebbenden 
niet bekend zijn.  
In de verordening staat dat wanneer een graf niet of niet tijdig wordt overgeschreven dit graf aan de 
gemeente vervalt. In 2008 heeft de rechter uitgesproken, dat het grafrecht voor onbepaalde tijd niet 
omgezet mag worden in grafrechten voor bepaalde tijd. De gemeente moet voldoende actie 
ondernemen om rechthebbenden te achterhalen. Om dit te achterhalen zijn bordjes bij de graven 
geplaatst en worden rechthebbenden in het Gemeentejournaal regelmatig opgeroepen om zich te 
melden. Daarnaast onderzoekt de gemeente welke juridische mogelijkheden er zijn om de rechten te 
verwerven. 
 
De heer Den Ouden heeft geen nadere vragen naar aanleiding van de presentatie. Hij spreekt uit dat 
hij graag direct van het college over de rechterlijke uitspraak en de uitvoering van de maatregelen had 
gehoord. 
Wethouder Den Boef geeft aan dat hoewel het de uitvoering van vaststaand beleid betreft het beter 
was geweest om de raad te informeren. 
 
De heer Van den Berg vraagt zich af waarom het college de juridische mogelijkheden onderzoekt na 
de uitspraken van de rechter.  
Wethouder Den Boef geeft aan, dat er zorgen zijn over onder andere het onderhoud van graven die 
zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd, waarvan de rechthebbende niet te achterhalen is. De rechter 
heeft niet aangegeven wat een redelijke termijn is of wanneer de gemeente voldoende heeft gedaan 
om de rechthebbende te achterhalen. Mevrouw van Bree merkt op dat, mits de gemeente voldoende 
heeft gedaan om de rechthebbende te achterhalen, 30 jaar na de laatste begrafenis mag worden 
geruimd. 
 
Op de vraag van de heer Koppes antwoordt mevrouw Van Bree, dat er onder voorwaarden maximaal 
vier personen in één graf kunnen liggen. 
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Er zijn ongeveer 1200 graven uitgegeven voor onbepaalde tijd. 
De wethouder geeft mee, dat dit stukje werk wellicht voor de nieuwe raad als werkbezoek kan worden 
meegenomen. 
 
6) Nieuw Reijerwaard 
Wethouder Den Boef geeft een overzicht van de laatste stand van zaken. Na de vorige informatie, 
waarbij werd meegedeeld dat het college de bestuurlijke overeenkomst niet ging tekenen, omdat 
Bolnes Zuid in de Provinciale Structuurvisie als mogelijk bedrijventerrein was aangegeven, is de 
afgelopen week vooruitgang geboekt. Nu is duidelijk dat Gedeputeerde Staten afzien van 
bedrijfsvestiging in Bolnes Zuid. Het college is van mening dat de tekst van de 
conceptbestuursovereenkomst, zoals die eind van deze middag aan de raadsleden is toegestuurd (en 
vanavond is uitgereikt), recht doet aan het in oktober 2008 aangenomen amendement van de raad. 
 
De heer Van Houcke heeft maar kort de tijd gehad om de tekst door te nemen. Het kernpunt is dat er 
geen havengerelateerde bedrijven komen in Nieuw Reijerwaard. Hij vraagt waarom de tekst van het 
amendement niet letterlijk is overgenomen in de bestuurlijke overeenkomst. Daarnaast geeft hij aan 
dat de provincie voor haarzelf wisselgeld heeft gemaakt door Bolnes Zuid op te nemen in de 
provinciale Structuurvisie en deze nu eruit te halen. 
Wethouder Den Boef antwoordt dat dit een eindeloze discussie is. De bestuurlijke overeenkomst is 
een tekst waarover vier partijen het eens zijn geworden. Het college meent dat de tekst recht doet aan 
het amendement van de raad. Hij geeft aan dat voor Bolnes Zuid is geknokt en dat dit binnen is 
gehaald. 
Hij geeft aan dat het college afgerekend wenst te worden op zijn daden en dat het college staat voor 
deze overeenkomst.  
 
De heer Van den Berg merkt op dat het tekenen van de overeenkomst een zaak van het college is, 
maar dat de raad wel een amendement heeft aangenomen. Dit levert een dilemma op als de raad van 
mening is dat deze twee niet met elkaar in overeenstemming zijn en het college toch gaat tekenen. 
 
Wethouder Den Boef geeft aan dat de bestuurlijke overeenkomst getekend zal worden. De uitwerking 
vindt plaats in het bestemmingsplan. De raad kan bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
controleren of voldaan is aan het amendement. 
De heer Neuschwander ziet in de huidige tekst te veel mogelijkheden om af te wijken van het 
amendement. Hij heeft zorg over de term havengerelateerde bedrijvigheid. Verder ziet hij naast de 
mogelijkheden voor primaire bedrijvigheid ook die voor secundaire bedrijvigheid. 
De wethouder begrijpt de zorg van de heer Neuschwander. Het gaat volgens de wethouder om 
uitbreiding van de agrologistieke poot omdat daar bij de bedrijven op Veren Ambacht behoefte aan 
bestaat. Van een containerdoorschuif bedrijvigheid is geen sprake. De raad stelt voor 10 jaar een 
bestemmingsplan vast. Hij vraagt de raad bij het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan het 
college te beoordelen op zijn daden. 
 
De heer Meij gaat deze zaak aan het hart. Ondanks de inspanningen van de wethouder is zijn fractie 
van mening dat deze tekst geen recht doet aan het amendement. Er zit ruimte in. Op dit moment zijn 
de economische ontwikkelingen voor de AGF sector niet goed. In de overeenkomst wordt ruimte 
gelaten voor andere bedrijvigheid. Hij stelt voor om na het tekenen van de bestuurlijke overeenkomst 
een mogelijkheid in te bouwen dat naast het bestemmingsplan de raad een afweging kan maken bij 
de invulling van bedrijven in Nieuw Reijerwaard. Hij merkt op dat de standvastigheid van de gemeente 
heeft geholpen. Nu dient de overeenkomst zoveel mogelijk te worden dichtgetimmerd volgens de visie 
van de raad. 
Wethouder Den Boef zal het voorstel meenemen om bij de verdere uitwerking en invulling van het 
bedrijventerrein de raad te betrekken. 
 
De heer den Ouden merkt op dat de status van deze discussie voor hem onhelder is. Het stuk was 
niet geagendeerd en de overeenkomst is een verantwoordelijkheid van het college. Wellicht heeft het 
college behoefte aan de zienswijze van de commissie? 
Wethouder Den Boef geeft aan dat het college op verzoek van de raad deze zoveel mogelijk van de 
ontwikkelingen op de hoogte houdt. In dit geval de vastgestelde tekst van de bestuurlijke 
overeenkomst. 
De heer Den Ouden constateert dat geen besluitvorming in de zin van een advies aan het college 
plaatsvindt. Hij spreekt voor zichzelf omdat er geen overleg met de fractie is geweest. De provincie 
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deelt de mening van Ridderkerk over Bolnes Zuid, maar bij de bestuurlijke overeenkomst zijn nog 
andere partijen betrokken. Wat vinden die ervan? 
Wethouder Den Boef geeft aan dat de provincie met name is genoemd, omdat die in de concept 
Provinciale Structuurvisie een andere mening heeft opgenomen. In het overleg dat donderdag 
plaatsvindt, zal de wethouder stellen dat alle partijen hiermee instemmen. 
 
De heer Hitzert is niet blij met de voorliggende tekst. De businesscase wordt wel genoemd, maar het 
amendement niet. Hij vraagt waar de 1,5 miljoen euro voor infrastructuur aan uit zal worden gegeven. 
Wethouder Den Boef antwoordt dat dit in ieder geval niet de ontsluiting van Nieuw Reijerwaard betreft. 
De heer Hitzert verwijst naar artikel 1 van de overeenkomst waarin wordt gesproken over het versneld 
realiseren van het bedrijventerrein. Wethouder den Boef antwoordt dat er een complete bestuurlijke 
planprocedure zal worden gevolgd. 
 
De heer Japenga ziet het proces als volgt. Na de commissievergadering van vanavond heeft het 
college de vrijheid om te tekenen. De raad zal bij het bestemmingsplan als toetsingskader het 
amendement hanteren. Hij vraagt wanneer de vaststelling van het bestemmingsplan aan de orde is. 
Wethouder Den Boef geeft aan, dat dit in de loop van volgend jaar zal zijn. Zodra over de planning 
meer bekend is, zal hij de raad informeren. 
 
De heer Japenga vraagt de heer Meij, naar aanleiding van zijn opmerking dat deze overeenkomst 
geen recht doet aan het amendement, of hij accepteert, dat de raad bij het bestemmingsplan zich 
uitspreekt of het college het amendement heeft uitgevoerd. De heer Meij geeft aan dat de CDA fractie 
weet dat het college een eigen bevoegdheid heeft. 
 
De heer Japenga geeft aan, dat het amendement leidend is. De concept bestuurlijke overeenkomst is 
wat hem betreft een poort waardoor de deelnemers zich wringen, maar met het amendement in de 
hand. De fractie van de ChristenUnie heeft vertrouwen in het college, maar zal er bij de behandeling 
van het bestemmingsplan bovenop zitten. Daarbij is vooral aandacht of de buurt er beter van wordt en 
of er snel duidelijkheid is, bijvoorbeeld voor de tuinders. 
 
De heer Hitzert vraagt de heer Japenga hoe deze bij het bestemmingsplan iets tegen denkt te 
houden. Zou Ridderkerk zich zelf kunnen verkopen met het tekenen van de overeenkomst? De heer 
Japenga is van mening dat de raad beslist over het vaststellen van het bestemmingsplan. De heer 
Den Ouden steunt de heer Japenga in de opvatting dat pas bij het vaststellen van het 
bestemmingsplan sprake is van een onomkeerbaar besluit. 
 
De heer Neuschwander stelt dat 6 fracties geen vertrouwen hebben in deze overeenkomst en vraagt 
de heer Japenga zich hierbij aan te sluiten. De overeenkomst is ook een uitwerking van het 
amendement en dus een moment om te toetsen. De raad heeft de zorg dat dit goed op papier staat. 
De heer Japenga blijft bij zijn standpunt. De toets vindt plaats bij het bestemmingsplan. 
 
De heer Van den Berg merkt op dat het amendement duidelijk is. In de overeenkomst zit licht tussen 
de regels. Hij vraagt van het college de toezegging dat het amendement wordt uitgevoerd en de 
waarborg dat dit ook in de toekomst zal gebeuren. De enige mogelijkheid is om de tekst van het 
amendement op te nemen in de overeenkomst. 
 
Wethouder Den Boef begrijpt de zorg. Recht doen aan het amendement betekent voor hem de groene 
buffer en beginnen met laagbouw. Het invullen van het bestemmingsplan is aan de raad. De heer Van 
den Berg vraagt om een ‘bestuurlijk testament’ dat het college bindt, waarop de heer Den Boef 
antwoordt dat ieder besluit een bestuurlijk testament is. 
 
De heer Meij vraagt of in de overeenkomst een verwijzing naar het amendement opgenomen kan 
worden. Wethouder Den Boef geeft aan, dat dit de tekst is zoals deze getekend gaat worden. 
Wijzigingen zijn niet meer mogelijk. 
 
De heer Van Houcke vraagt naar de gevolgen van deze overeenkomst. Als de raad in het 
bestemmingsplan wil vaststellen dat er geen havengerelateerde bedrijvigheid mag plaatsvinden en 
iemand doet een beroep op deze overeenkomst, wat betekent dit dan? 
De heer Boom antwoordt dat de bestuurlijke overeenkomst een inspanningsverplichting en een 
resultaatverplichting betreft van overheidsorganen. Een burger kan hieraan geen rechten ontlenen. 
Het doel van de overeenkomst is om subsidiegelden binnen te halen, die het label ‘havengerelateerd’ 
hebben meegekregen. Juridisch gezien is dit label niet aan te passen, maar ook AGF bedrijvigheid 
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valt onder dit label. In de overeenkomst wordt verwezen naar de businesscase. Het amendement 
maakt hier deel van uit. Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard is één van de projecten die op de lijst 
staan van het kabinet om versneld uit te voeren. 
Belangrijker dan de bestuurlijke overeenkomst is de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente 
gaat sluiten. Daarin wordt uitwerking op detailniveau gedaan, zoals de verdeling van de risico’s. 
Daarnaast komt er een stedebouwkundig plan waarin de aandachtpunten uit het amendement worden 
uitgewerkt. De juridische vertaling hiervan wordt neergelegd in het bestemmingsplan. Het tempo van 
deze stappen zit vooral in de afhandeling van de Crisis- en herstelwet. 
Op de eerder gestelde vraag van de heer Van Houcke geeft de heer Boom aan, dat het vaststellen 
van het bestemmingsplan een autonome bevoegdheid van de gemeente is. Het bestemmingsplan 
geldt 10 jaar. De heer Boom denkt niet dat de gemeente Rotterdam de 90 miljoen euro voor de 
aankoop van de grond zal terugtrekken als Ridderkerk vasthoudt aan AGF in plaats van aan andere 
havengerelateerde bedrijvigheid.  
 
De heer Ros vraagt de wethouder of deze zich voldoende gesteund vindt om door te zetten als 6 
partijen zich uitspreken tegen de overeenkomst. 
Wethouder Den Boef heeft voldoende vertrouwen in het proces, zodat de overeenkomst kan worden 
ondertekend. 
 
7. Wateroverlast Kerkweg 
Wethouder De Koning heeft met de werkgroep Wateroverlast Kerkweg gesproken over de 
noodbemaling. Bij noodbemaling is altijd sprake van een snelle actie, anticiperen is moeilijk. 
Vastgesteld is, dat afvoerslangen over de straat niet handig zijn, deze moeten worden uitgelegd, 
wegen moeten worden afgezet en er bestaat gevaar voor rondpompen van water. Verder moet de 
huidige pomp handmatig worden bediend. Er is daarom door het college gekozen een pomp te 
leasen, die automatisch reageert en hiervoor een ondergrondse leiding aan te leggen richting de 
Vondellaan. Hiermee is een bedrag gemoeid van ongeveer € 42.000,- die in de derde monitor 2009 
aan de raad zal worden voorgelegd. Met deze  voorziening wordt de overstort ondervangen. 
Wethouder Den Boef meldt dat de werkzaamheden aan het gemaal zijn gestart. Er is gewacht met 
heien omdat eerst is gekeken of voor slopen en bouwen dezelfde damwand gebruikt kon worden in 
verband met het heien. 
 
De heer Neuschwander vraagt of er inmiddels duidelijkheid is over het wegpompen van het noordelijk 
en zuidelijk deel van de Kerkweg. Wethouder De Koning geeft aan, dat de maatregelen van het 
college zich in eerste instantie richten op het zuidelijk deel van de Kerkweg. Aanpak van de noordkant 
ligt ingewikkelder en wordt nog onderzocht. 
De heer Neuschwander merkt op dat in het eerste overleg een bedrag werd genoemd van € 64.000,- 
Nu is dat nog € 42.000,-. Hij vraagt of hiervoor nog een apart voorstel naar de raad komt? 
De € 64.000,- was de duurste optie, namelijk het kopen van een pomp. Bedragen lager dan € 50.000,- 
worden in de monitor aan de raad voorgelegd en niet in een apart voorstel. 
 
De heer Lagendijk geeft aan dat het KNMI op 21 juni wel grote regenval had opgegeven. Hij geeft als 
suggestie, dat het waterschap in zo’n geval kan voormalen. Wethouder De Koning bevestigt dat dit 
ook gebeurt. De heer Lagendijk stelt voor de sloot achter de Kerkweg op keur te brengen. Hiervoor is 
geen vergunning nodig en dit kan meteen. Wethouder De Koning geeft aan dat het uitbaggeren van 
de sloot inderdaad zou kunnen, maar dat het verbreden van de sloot moeilijk is omdat de gemeente 
geen eigenaar van de oevers is. Dit is ook geen oplossing voor het probleem.  
 
Wethouder De Koning kan geen garantie geven dat er nooit meer overlast is, maar zegt te doen wat 
we kunnen. 
 
De heer Van Houcke is blij met de informatie van de wethouders. Hij geeft aan dat de raadsleden ook 
door de bewoners goed op de hoogte worden gehouden. Hij vraagt of er in de zomer weer problemen 
zullen ontstaan nu er vertraging is bij het gemaal.  
Wethouder Den Boef geeft aan dat de vertraging het gebruik van de damwand betreft. Hij kan geen 
uitspraak doen over de overlast, maar zal bestuurlijk alles inzetten om de bak en installatie klaar te 
hebben voor de natte moesson. 
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8. Raadsinformatiebrief d.d. 21 oktober 2009 Stand van zaken aandelen Ridderkerk in Netwerk / 
HVC 
De heer Van Houcke heeft om agendering verzocht omdat de raadsinformatiebrief meer vragen 
oproept dan zij beantwoordt. Wethouder De Koning geeft de onderstaande nadere toelichting. 
 
Het college heeft de raad vroegtijdig willen informeren door middel van de informatiebrief. Het betreft 
de verkoop van aandelen. Dit is altijd een besluit van de raad. In alle besprekingen wordt dit 
voorbehoud gemaakt. Het college heeft wel een intentieverklaring afgegeven om zich hiervoor in te 
zetten. Overigens vinden de besprekingen over dit onderwerp achter gesloten deuren plaats in 
verband met zakelijke en bedrijfsbelangen. De wethouder zal hier verder geen mededelingen over 
doen. Er wordt zeer goed gekeken of de verkoopprijs in een gezonde verhouding staat tot de 
aankoopprijs. Het tempo voor de afhandeling ligt erg hoog, omdat bij zakelijke transacties tijd een 
belangrijke factor is. Voor de inwoners maakt deze transactie weinig verschil, Ridderkerk heeft slechts 
een belang van 3%. De medewerkers van Netwerk zijn geïnformeerd en betrokken in het proces. 
Er is geen sprake van privatisering. Alle aandeelhouders van HVC zijn overheden. In de besprekingen 
is aandacht voor de tarieven voor de burgers. Deze zullen worden vastgelegd in een overeenkomst. 
Te zijner tijd krijgt de raad een voorstel. 
 
8a. Boomgaard Rijsoord 
De heer Japenga heeft verzocht om agendering van dit agendapunt, omdat er ontwikkelingen 
zichtbaar zijn rondom de boomgaard. Gezien de uitspraken van de raad over de boomgaard in het 
verleden vraagt hij de wethouder of deze een toelichting kan geven op de huidige ontwikkelingen. 
 
Wethouder Den Boef geeft aan dat het college heeft aangegeven niet in te zetten op het terugplanten 
van de bomen. In plaats daarvan richt het zich op het open houden van het gebied. Hiervoor komt een 
voorstel om het bestemmingsplan te wijzigen. Tegelijkertijd probeert het college de gronden minnelijk 
te verwerven. Tegen het besluit om niet in te zetten op het terugplanten van bomen loopt een 
bezwaarprocedure. Het college betreurt dit. 
 
Definitieve vaststelling van het bestemmingsplan wordt eind volgend jaar verwacht. 
De heer Neuschwander vraagt zich af waarom de raad niet is geïnformeerd over de richting die het 
college nu neemt. Wethouder Den Boef antwoordt dat het college bij de motie heeft aangegeven op 
welke wijze ze hieraan invulling zou geven. Daarnaast hebben de raadsleden via de collegebesluiten 
kennis kunnen nemen van deze ontwikkeling. Hij heeft reeds eerder aangegeven dat aanplant van 
een boomgaard juridisch niet mogelijk is. De eigenaar heeft andere ideeën voor de invulling van de 
gronden, maar die voldoen niet aan het bestemmingsplan. 
 
De heer Meij merkt op dat in de motie is aangegeven dat de raad niet zal meewerken om de 
bestemming te wijzigen. Waarom komt het college dan toch met een voorstel? Wethouder Den Boef 
geeft aan, dat de huidige bestemming (agrarisch) een kwetsbare bestemming is voor de toekomst.  
 
Er is met de eigenaar uitgebreid gesproken over de voorgenomen bestemmingswijziging. De eigenaar 
heeft in het verleden al verschillende plannen gepresenteerd, maar er is nooit overeenstemming 
bereikt. 
 
De heer Meij geeft aan, dat het zou helpen als er goede communicatie is over wat er komt en wat er 
mogelijk is. Wethouder Den Boef zegt toe een poging te wagen om zijn ideeën voor het invullen van 
de bestemming open en groen op papier te zetten.  
 
De heer Den Ouden vraagt of wijziging van de bestemming wel mogelijk is terwijl er ook een 
beroepsprocedure loopt. De heer De Koning geeft aan dat de procedure niet door de eigenaar wordt 
gevoerd, maar door een andere belanghebbende. 
 
De heer Van Houcke geeft aan dat vanwege de landschappelijke waarde van de boomgaard de kap is 
stilgelegd. Nu geeft de wethouder aan dat de landschappelijke waarde niet is af te dwingen. Ook heeft 
de raad in de Structuurvisie vastgelegd dat de agrariërs dragers zijn van het landschap. De heer van 
Houcke ziet wel degelijk perspectief. 
Wethouder Den Boef geeft aan dat de rechter heeft vastgesteld dat de landschappelijke waarde is 
gelegen in de windsingels en niet in de boomgaard. 
De heer Japenga is van mening dat de windsingels er zijn ter bescherming van de boomgaard en dat 
deze een relatie hebben met elkaar. 
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De heer Neuschwander geeft aan het op prijs te stellen om op de hoogte gehouden te worden als er 
nieuws is. De wethouder zal zijn best hiervoor doen.  
 
9) Rondvraag leden 
De heer Van Houcke maakt enige kanttekeningen bij het veelvuldig gebruik van 
raadsinformatiebrieven. Omdat de informatie in brokken wordt verstrekt en de onderwerpen niet 
automatisch worden geagendeerd, is het risico aanwezig dat er onvoldoende aandacht is voor de 
informatie die in de raadsinformatiebrief wordt verstrekt. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.45 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 december 2009, 
De griffier,                 de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 
Bijgewerkt tot d.d. 10-11-2009 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 01-06-06 Randvoorwaarden 
4e fase 
Centrumplein 

Nagegaan wordt hoezeer een aanpassing van 
het dijktalud noodzakelijk is (o.a. Benedenrijweg). 

Den Boef  

2. 18-10-07 Herziening WOP 
Bolnes 

Bij de herziening van het WOP Bolnes in 2008 
zal reductie van groen als aandachtpunt wordt 
meegenomen. 
 

Den Boef 1e helft 2010 

3. 11-03-08 Locatie 
verpleeghuisvoorzie
ning Bolnes 

De uitwerking van de bouwplannen ter inzage 
leggen voor de commissie op het moment dat 
deze beschikbaar zijn.  
 

Den Boef  

4. 30-09-09 Motie gratis 
openbaar vervoer 

Offerte ter uitvoering van de motie krijgt de raad 
ter inzage. 

De Koning  

 
 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 09-12-08 Terug- en vooruitblik 
herstructurering 
 

N.a.v. de ervaringen Slikkerveer z-o zal hier in 
2009 bij stil worden gestaan. 

Den Boef December 
2009 

2. 30-09-09 Bomenbeleid Een nota onderhoud bomen zal ter vaststelling 
aan raad worden aangeboden 

Den Boef  

3. 30-09-09 Wateroverlast 
Kerkweg 

-Volgende commissie mededeling onderzoek 
calamiteitenfonds. 
-Schriftelijke beantwoording vragen J. Lagendijk 
-Raad ontvangt planning bouw gemaal 
Bilderdijklaan 
- Eventuele mededelingen is in het vervolg een 
vast agendapunt 

De Koning 
 
De Koning 
Den Boef 
 
De cie-
griffier 

 

  
 


