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Aanwezig  
Voorzitter  dhr. J. Stip 
Commissiegriffier dhr. J. van Straalen 
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd 
Burgerleden mw. M. Dirks en mw. M. Weijers en dhr. E. Mathlener 

Van de zijde van het college de wethouder de heren M. Japenga, P. Meij en M. Oosterwijk,  
Ondersteuning 
bij agendapunt  

4. dhr. R. Schut 
5. dhr. R. Schut 
6. mw. B. Monsma en dhr. B. de Vries 
7. dhr. M. Vorstelman 
 

 

Het verslag van deze vergadering is terug te luisteren en te lezen 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. Vaststellen besluitenlijsten commissie Samen wonen van 18 juni en Commissie Samen 

leven en Samen wonen van 25 juni 2020  

 

De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld. 

 

Ten aanzien van de acties d.d. 25 juni: 

2.  Stresstest riolering. Streefdatum augustus, wordt oktober. 

3.  Startnotitie Woonvisie. Overleg gedeputeerde. De griffier zal met de provincie overleggen over 

 een datum. 

4.  Bestemmingsplan Kievitsweg. Vragen zijn beantwoord, afgedaan. 

5.  Mobiliteitsplan. Vragen zijn beantwoord, afgedaan. 

 

Ten aanzien van de toezeggingen 25 juni: 

2.  Integrale visie op groen. Is door raad behandeld, is afgedaan. 

4.  Afvalbeleidsplan. Plaatsingsplan. In december is de definitieve versie gereed. 

5.  Avalbeleidsplan. Afsluiten papiercontainers. Mededeling per RIB, 2e kwartaal 2021. 

 

Besluitenlijst Commissie Samen wonen Ridderkerk 
3 september 2020 
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6.  Verordening woonruimtebemiddeling. Vragen zijn beantwoord, is afgedaan. 

7.  Groenvisie. Er wordt een watervisie voorbereid, najaar 2021. 

8.  RIB Afvalplan. De voormalige website is niet meer te raadplegen. Afgedaan. 

9.  RIB Afvalplan. De vergoeding aan de Harmonie Slikkerveer is op 6 augustus overgemaakt.  

 Afgedaan. 

 

4. Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2020 

 

Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 

DEBAT te behandelen. 

 

Wethouder Meij zegt toe dat de raad de drie door het college vastgestelde uitvoeringsbesluiten zal 

ontvangen. 

 

Ten aanzien van dit voorstel adviseert de commissie Samen wonen de raad: 

 

a. In artikel 20, derde lid, in artikel 23, derde lid en artikel 28, zevende lid het woord 

‘oorspronkelijke’ niet op te nemen en deze artikelen te laten luiden: 

 

Artikel 20, derde lid:  

Voor het vervallen particuliere graf dat in stand wordt gehouden volgens artikel 23 lid 3 worden de 

grafrechten verleend voor de termijn waarvoor het grafrecht eerder was verleend.  

 

Artikel 23, derde lid:  

Uitzondering op het bepaalde in lid 1. b. is wanneer de termijn waarvoor het grafrecht is verleend 

nog loopt. De grafbedekking blijft gedurende deze termijn onaangeroerd. Er wordt een bordje bij 

het graf geplaatst om alsnog een rechthebbende te kunnen registreren. 

 

Artikel 28, zevende lid:  

Uitzondering op het bepaalde in lid 6 is wanneer de termijn waarvoor het grafrecht is verleend nog 

niet is verstreken. 

 

b. Het vierde lid van artikel 9 te vervangen door: 

Het is gewenst een ICD of pacemaker te verwijderen voordat tot begraving wordt overgegaan. 

 

5. Uitvoering motie 2019-47 hondenlosloopgebied 

 

Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 

VASTSTELLING te behandelen. 

 

Wethouder Meij zegt toe dat een aantal bewoners er tegenover, aan de Koninginneweg, wordt 

geïnformeerd over wat er gaat gebeuren. Ze krijgen de tekening en een telefoonnummer en 
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e-mailadres voor als ze willen reageren. 

 

6. Bestemmingsplan Gemini College, de Loods en de Gooth 

 

Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 

VASTSTELLING te behandelen. 

 

Wethouder Oosterwijk laat weten dat het plan is de raad in december een voorstel te doen ten 

aanzien van De Loods en De Gooth. 

 

7. Wensen en bedenkingen concept RES 

 

De fracties hebben hun reactie gegeven op de reeds ingediende voorlopige wensen en 

bedenkingen. De griffier zal deze reacties verwerken in de voorlopige versie en deze nog voor 

controle toesturen aan de fractievoorzitters. Deze moeten dan snel reageren, waarna de wensen 

en bedenkingen via het college naar de Stuurgroep RES worden gestuurd. 

 

8. Ter afdoening: raadstoezeggingen 

 

De raadstoezeggingen 2095 (aanwijzing als gemeentelijk monument) en 2305 (financiële gevolgen 

corona) zijn afgedaan. 

9. Ter afdoening: motie 

 

Motie 2019-55 inzake groene leges is afgedaan. 

10. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

 

Op verzoek van de PvdA zal de raadsinformatiebrief Het Schone Lucht Akkoord van 17 juli 2020 

agenderen. De fractie zal daartoe een gespreksnotitie schrijven. 

De overige raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 

 

11. Ter kennisneming: overige stukken 

 

De stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 

 

12. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen  

 

Geen mededelingen. 

13. Mededelingen college 
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Geen mededelingen. 

14. Rondvraag leden 

 

Geen vragen 

 

De voorzitter sluit de vergadering rond uur 21.30 uur 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 oktober 2020, 

 

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

mr. J.G. van Straalen dhr. J. Stip 
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Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen wonen Ridderkerk 
 

Lijst met acties 

 

Bijgewerkt tot en met 3 september 2020 

 

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. 30-01-20 Stresstest 

riolering 

Resultaat in RIB Meij Okt 2020 

3. 4-6-2020 

3-9-2020 

Startnotitie 

Woonvisie 

Nagaan mogelijkheden overleg 

gedeputeerde over planoptimalisatie 

ruimte woningbouw. Wethouder wil 

daarbij aanwezig zijn. 

Griffier overlegt over een datum. 

Griffier  

 
Lijst met toezeggingen 

Bijgewerkt tot en met 3 september 2020 

 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 

behandeling 

1. 09-05-19 

05-09-19 

Verordening 

verzilverlening 

Resultaten evaluatie alle 

leningsregelingen worden 

meegedeeld in RIB 

Oosterwijk 4e kwartaal 

2020 

2. 27-06-19 Afvalbeleidsplan Als plaatsingsplan ondergrondse 

containers er is, krijgt raad inzage. 

Japenga Dec 2020 

3. 09-01-20 Afvalbeleids- 

plan 

Wethouder Japenga zegt toe dat 

het college voordat het college 

besluit tot het afsluiten van de 

(ondergrondse) papiercontainers, 

de raad laat weten welke oplossing 

als beste wordt gezien, o.a. ten 

aanzien van de pasjes 

Japenga 2e kwartaal 

2021 

4. 18-6-20 Groenvisie 

 

Watervisie 

Aan flora en fauna in/rond water 

wordt aandacht besteed in Visie op 

water 

Meij Najaar 2021 
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Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 

behandeling 

5. 3-9-20 Verordening 

begraafplaats 

De raad ontvangt de drie 

uitvoeringsbesluiten. 

Meij  

6.  3-9-20 Losloopgebied Aantal bewoners Koninginneweg 

wordt geïnformeerd, krijg tekening 

met telefoonnummer en mailadres 

als men wil reageren. 

Meij  

 

7. 3-9-20 BP Gemini Het plan is de raad in december 

een voorstel te doen t.a.v. De 

Loods en De Gooth 

Oosterwijk Dec 2020 
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