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Woordelijk verslag commissievergadering Samen wonen op 1 oktober 2020 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter: Een hele goede avond. Het is 20:00 uur. Dus met uw welnemen wilde ik de vergadering bij 

deze openen. Hartelijk welkom. Vanwege de corona is het niet toegankelijk voor het publiek, maar de 

vergadering is wel live en achteraf te volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld. Mag ik eenieder 

verzoeken die het woord straks wil nemen om in iedere geval de mobiele geluidsinstallatie te gebruiken, 

de vaste dan wordt het niet opgenomen. Dus dat je er even erg inhoudt dat je het juiste apparaat gaat 

gebruiken. Ik wilde graag overgaan tot de vaststelling van de agenda. Agendapunt 11 is komen te 

vervallen, die is gisteren al behandeld in de commissie. Dus we hebben één punt minder. Kan eenieder zich 

vinden in de agenda? Ik zie niemand tegenwerpen, dus dan is die bij deze vastgesteld. Ik stel ook vast dat 

partij 18PLUS en D66 niet vertegenwoordigd zijn. Verder zijn alle overige partijen wel vertegenwoordigd.  

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

De voorzitter: Dan kunnen wij gelijk over naar agendapunt twee, spreekrecht voor hen die zich hebben 

aangemeld. Er zijn geen aanmeldingen, dus wij hebben ook geen spreker vanavond. 

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 3 september 2020 

De voorzitter: Dan kunnen we gelijk over naar agendapunt drie, vaststellen besluitenlijst commissie Samen 

wonen van 3 september 2020. Zijn daar nog op of aanmerkingen? Ik zie geen vingers. Dus ik ga ervan uit 

dat die er niet zijn. Er staan nog wat acties. Punt 3, Startnotitie Woonvisie, over de planoptimalisatie wordt 

een commissievergadering Samen wonen gehouden op 8 oktober aanstaande en is bij deze afgedaan. Punt 

5, Verordening begraafplaatsen, de raad heeft de drie uitvoeringsbesluiten per mail ontvangen, zoals 

gevraagd was in de vorige commissie en die is bij deze afgedaan. Losloopgebied honden, anders wordt het 

wel een heel apart losloopgebied, er zou nog geïnformeerd worden naar een aantal bewoners van de 

Koninginneweg, wethouder Meij is niet aanwezig dus ik ga vragen aan wethouder Japenga of daar een 

streefdatum voor bekend is. 

Wethouder Japenga: Ja, de brief wordt op dit moment gemaakt en rondgebracht. Dus dat is in uitvoering. 

De voorzitter: Dan wachten wij nog ook even totdat die daadwerkelijk is afgedaan. Ik kijk even met een 

schuin oog de griffier aan, die is het met mij eens. 

4. Raadsinformatiebrief Actuele ontwikkelingen beleidsplan afval en grondstoffen  

De voorzitter: Dan komen we bij punt 4 van de agenda, raadsinformatiebrief Actuele 

ontwikkelingenbeleidsplan afval en grondstoffen, het is voor informatie-uitwisseling en meningsvorming. 

En als eerste zou ik graag wethouder Japenga het woord willen geven. Deze wordt bijgestaan door 

mijnheer Mensing van NV BAR-afvalbeheer. 
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Wethouder Japenga: Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals afgesproken hebben we één keer in het kwartaal een 

stand van zaken van de uitrol Afvalplan, ons beleidsplan wat we in maart 2019 hebben vastgesteld. 

Sindsdien wordt er ook gewerkt om het plan uit te rollen en verder te optimaliseren. De mini’s zijn 

uitgerold, de cocons zijn op voorlopige plekken gezet. Er wordt gewerkt aan de optimalisering van de 

ondergrondse containers. En ook maatwerk is op diverse plekken aan de orde geweest. Een medaille heeft 

meerdere kanten. In dit geval een hele mooie positieve kant, waar het gaat betreft scheidingspercentages 

die in de goede lift zitten. De andere kant is de zijde van de kosten, die fors gestegen zijn en ook de 

vertraging in de uitrol van het plan. Nog betere scheiding van afval is het allerbeste wat we kunnen doen. 

Voorkomen van afval en zorg voor goede scheiding en dan komt er ook minder in de verbrandingsoven en 

daarmee kunnen we ook de kosten beperken en we kunnen ook meer hergebruik. Toch ook één van de 

belangrijke doelstellingen van dit beleidsplan. We hebben diverse vragen binnen gehad van partijen, die 

hebben wij ook vandaag beantwoord. En voorzitter, daar wilde ik het maar even bij laten. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Zoals de wethouder al aangaf, zijn er inderdaad door diverse partij 

al vragen ingediend, die zijn vandaag beantwoord. Ik weet niet of eenieder de gelegenheid heeft gehad om 

die vragen ook de beantwoording ervan te lezen. Het woord is nu aan de commissie. Dus wensen mensen 

uit deze commissie het woord? Zo ja, dan wil ik heel graag weten … CDA, hoeveel vragen heeft u? Vijf. 

VVD? Eén. SGP? Geen. Burger op 1? Eén. Leefbaar? Twee. PvdA? Drie. Excuus. ChristenUnie, hoeveel 

vragen? Drie. Dan ga ik starten met Burger op 1, u heeft één vraag. 

De heer Coule: Dank u wel, voorzitter. Ik heb begrepen dat de kosten omhoog zijn gegaan, maar ook het 

aanbod van het afval. Waar ik geen inzicht in hebt en wat ik graag zou willen weten is de vervoerskosten 

van onze afval wat naar de scheiding dan wel naar verbranding gaat. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder Japenga. 

Wethouder Japenga: Dat heb ik zo niet in beeld. Dus ik wil even kijken of mijnheer Mensing daar iets meer 

over kan zeggen. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Mensing. 

De heer Mensing: Nee, die specificatie kan ik u op dit moment helaas niet geven. Wij krijgen een 

totaalrekening van de verwerkingskosten van de verwerker en dat is inclusief de vervoerskosten. Dus ik 

heb die kosten hier niet paraat. Het spijt mij. 

De voorzitter: Dank u wel, zegt u het maar mijnheer Coule. 

De heer Coule: Zou dat inzichtelijk gemaakt kunnen worden? Door dat eventueel even te gaan vragen wat 

het inzicht is en dan schriftelijk daarop terugkomen alstublieft. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Mensing, wat is daarop uw antwoord? 

De heer Mensing: Dat zullen wij doen. 
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De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij over naar de VVD. U heeft één vraag, mijnheer Borst. 

De heer Borst: Ja, dat klopt, voorzitter, één vraag. Wij hebben dertien schriftelijke vragen ingediend 

daarvan was de laatste of dat het college de voorspiegeling voor wat betreft de kosten aan de inwoners 

niet iets te rooskleurig hadden ingeschat, dat die niet zouden stijgen. Krijg ik eigenlijk een heel technisch 

keurig antwoord verder terug, maar daarvan maak ik eigenlijk op dat we dus kunnen constateren dat de 

inschatting iets te rooskleurig was. Ik vroeg me af hoe de portefeuillehouder daarna kijkt. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Japenga. 

Wethouder Japenga: Voorzitter, je begint met een en in het beleidsplan hebben we dat ook gedaan een 

aantal uitgangspunten die op dat moment gelden ten opzichte van de huidige situatie hebben we dat met 

beide varianten in beeld gebracht, meer kosten, minder kosten en dat is gebaseerd op bekende gegevens, 

op uitgangspunten. Wat je niet kan voorzien is wat er in de markt gebeurt. En daar hebben we toch wel 

wat last van. In dat opzicht denk ik dat we niet hebben gezegd van die kosten zullen niet stijgen, want in 

het beleidsplan staan andere dingen op dat punt en het is wel een tegenvaller dat de kosten zich zo 

ontwikkelen. Laat ik het maar eerlijk zeggen, ik was heel blij met de scheidingspercentages, euforisch 

misschien te veel gezegd nog, maar we waren wel heel blij daarmee en dan vallen die kosten gewoon wel 

tegen. Daar ben ik eerlijk in. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Borst, VVD. 

De heer Borst: Ja, ik wil daar nog wel kort op reageren. Want volgens mij is die markt altijd 

onvoorspelbaar, ongeacht of dat de coronacrisis zich nu voordoet of dat we een probleem hebben met 

pasjes of niet. Dus volgens mij hadden we dan met elkaar in moeten schatten dat we niet de inwoners 

misschien zo voor hadden moeten spiegelen dat die kosten zo enorm zouden moeten stijgen. Maar dan 

verschillen we misschien van mening. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Japenga. 

Wethouder Japenga: Voorzitter, het is onvoorspelbaar, dat zegt u ook zelf. Het kan naar boven en naar 

beneden. De prijzen, de inkomsten kunnen weer omhooggaan van oud papier, maar kunnen ook nog 

verder dalen. In die zin onvoorspelbaar. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Borst, u vraag was daarmee voldoende beantwoord? 

De heer Borst: Ja hoor, is prima. Dank u wel. 

De voorzitter: Dan gaan we over naar de vragen van Leefbaar Ridderkerk. Mijnheer Huizer. 

De heer Huizer: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag of het financiële plaatje zoals dat bij aanvang is 

voorgesteld, de kosten die het zou zijn om het hele project te starten of dat financiële plaatje nog steeds 

klopt, omdat er toch wel een aantal dingen anders gaan en lopen dan voorspeld. En de tweede vraag is, er 
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wordt gesproken dat er in januari weer nieuwe pasjes uitgereikt worden. Geldt dat ook voor de mensen 

die al een pasje gekregen hebben? Krijgen die ook weer een nieuw pasje? 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Japenga. 

Wethouder Japenga: Ja, voorzitter. De kosten blijft natuurlijk een lastig. Het is zo dat je dat in 2019 dat op 

papier zet en sindsdien zijn er ook wat zaken aangepast ook vanuit ons eigen beleid, als het gaat 

bijvoorbeeld om de kostendekkendheid hebben we afgesproken, 100 procent kostendekkendheid, maar 

de btw toerekenen volledig aan de afval, dat is daarna ook geoptimaliseerd, ten uitvoer gebracht. Er zitten 

een aantal elementen in rond dat aspect, die ook de kostprijsverhogend werken. We hebben ook gezegd 

van, we willen ook laten zien wat afval kost. Dit kost het. Een tweede vraag is iets meer van technischer 

aard. Die wil ik even graag doorgeven. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Mensing. 

De heer Mensing: Over de pasjes in kwestie, de pasjes worden in het tweede kwartaal wijk voor wijk 

worden die verstrekt en dat geldt ook voor de mensen die verleden jaar of dit jaar een pasje hebben 

ontvangen. Iedereen die er recht op heeft, krijgt een nieuw pasje. 

De voorzitter: Dank u wel. Leefbaar Ridderkerk, mijnheer Huizer, zijn uw vragen daarmee voldoende 

beantwoord? Dank u wel. Dan wil ik graag overgaan naar PvdA, mijnheer Rijsdijk, u heeft drie vragen. 

De heer Rijsdijk: Ja, dank u, voorzitter. Wij hadden dank voor de beantwoording van de schriftelijke vragen 

die we hadden gesteld. Ik had nog drie verduidelijkingvragen. Er wordt aangegeven dat de maximale 

loopafstand naar de ondergrondse containers, dat dat 200 meter is. En als dat niet mogelijk is dat er dan 

gekeken worden naar een oplossing. Wat houdt die oplossing dan in? Want ik vraag het met name, omdat 

dit concreet speelt bij het Vondelpark en mensen zich best wel zorgen maken over de loopafstand. Mijn 

tweede vraag is, ik had een overzicht gevraagd en dat was een heel duidelijk overzicht over welke kosten 

zeg maar nu het gevolg zijn van landelijk beleid en welke van lokaal beleid en bij zeg maar het lokale beleid 

staat er ook als kostenverhogend effect, overhead en perceptiekosten. Kunt u voor mij verduidelijken zeg 

maar wat daarmee bedoeld wordt? Ik had daar niet direct een gevoel bij. En mijn laatste vraag betreft de 

btw dat vind ik toch wel een lastig punt. Er wordt aangegeven dat het een beleidskeuze is om de btw in de 

tarieven door te berekenen. Dat lijkt nu ook best wel tot een stijging van die tarieven. Vorig jaar werd dat 

blijkbaar niet over het hele bedrag gedaan. Ik worstel daarmee van waarom nu wel en toen niet. En hoe 

werd dat toen zeg maar financieel opgelost? Mij is dat niet duidelijk. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Japenga. 

Wethouder Japenga: Ja, voorzitter. Waar het betreft de loopafstanden, hebben we in het 

conceptlocatieplan gaan we opnemen een loopafstand van maximaal 200 meter. Dat geldt voor PMD, rest 

en GFT. De oud-papiercontainers worden op natuurlijke aanlooproutes neergezet. En dat kan inderdaad 

nog wel eens even met de Verenigingen van Eigenaren om maar eens wat te noemen of met Wooncompas 
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besproken worden, omdat dat misschien net ongelukkig is en daarvoor hebben we ook een informele 

procedure, een moment, een informele, ja ik noem het maar even zienswijzeprocedure, waardoor alle, zeg 

maar appartementen, flats kunnen reageren op wat ze nu in dit conceptplan kunnen zien. Dus als daar nog 

zaken uit naar voren komen, waarvan wij zeggen, hé dat is ongelukkig, is dat in de komende weken nog 

mogelijk. We kunnen Vondelpark wellicht ook nog specifiek onder de aandacht houden van de locatie. Als 

het gaat om nog nadere detaillering van die btw op uw vraag 9. Dat heb ik niet paraat. We hebben wel veel 

kunnen aanleveren vanmiddag, maar eens verdere detaillering heb ik niet paraat. Wat btw betreft, in het 

verleden werd ook wel btw toegerekend, alleen niet altijd 100%. Dus dat is nadien en dat doen we dus nu 

wel. En de btw is nog eens extra verhoogd door de extra kosten. Dus als je extra kosten hebt, heb je ook 

extra btw. Dus dat is, voorzitter, even de verklaring. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Rijsdijk, PvdA. 

De heer Rijsdijk: Ja, dank u, voorzitter. Ik ben op zich blij dat de wethouder zegt van ik wil nog extra kijken 

naar het Vondelpark. Ik heb ik begrepen dat het sowieso daar moeilijk is om aan de kant van de 

Vondellaan de containers te plaatsen. Het klopt dat er een informele zienswijzeprocedure is, maar de link 

naar het plan schijnt niet te werken. Dat is aangegeven, maar daar is geen reactie op gekomen en de 

termijn is bijna voorbij. Dus ik wil eigenlijk vragen: mag ik de contactgegevens naar u doorzetten en dat het 

dan wordt opgepakt? U zei: met het overzicht ik weet niet zeg maar onder overhead en de 

perceptiekosten wordt gesteld. Is dat eventueel nog na te gaan? Dat ik daar schriftelijk antwoord op krijg. 

En als laatste dan toch nog een verduidelijkingsvraag over de btw. U zegt de btw werd in het verleden ook 

wel toegerekend, maar is dit dan het eerste jaar dat het voor 100% gedaan wordt. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Japenga. 

Wethouder Japenga: Ik weet niet of het in het verleden ook niet helemaal 100% is gebeurd. Dat weet ik 

niet, maar wel in het recente verleden is gezegd dat moeten we anders doen en dat moeten we 100% 

toerekenen. Als het gaat om de specifieke gegevens van het Vondelpark dan is het goed om even dat door 

te geven. Het is zo dat er wordt wel ruim op gereageerd op die kaart, die informele zienswijzeprocedure. 

Wellicht kan mijnheer Mensing dat nog even kort toelichten, even als achtergrondinformatie hoe dat op 

dit moment loopt. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Mensing. 

De heer Mensing: Dank u wel. Ja, als wij kijken … Bij drie gemeenten zijn we nu bezig met een informele 

zienswijze. Wij hebben daar op 7000 adressen aangeschreven, dat zijn mensen die direct betrokken zijn bij 

een containerlocatie dat is of zij moeten hem gebruiken of zij hebben er zicht op. 3500 mensen hebben 

uiteindelijk de website bezocht en gekeken in het digitale kaart. Het werkt wel, kunnen we zeggen. Als ik 

inzoom op Ridderkerk, hebben we 89 containers in het plan op 44 locaties. We hebben in totaal 59 

reacties gehad, die betreffen 26 locaties. En het gros van de reacties is een aantal algemene vragen, een 
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aantal hebben suggesties, waarvan we ook gaan kijken is dat een zinvolle suggestie in dat geval en daar 

worden de mensen ook over geïnformeerd of het leidt tot aanpassingen in het conceptplan. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Mensing. Mag ik u even vragen om uw microfoon even een klein 

beetje naar beneden te doen, want anders bent u niet verstaanbaar voor degene die live meeluisteren en 

het wellicht later terug willen luisteren. Dank u wel. Mijnheer Rijsdijk, PvdA. 

De heer Rijsdijk: Mijn laatste vraag of de perceptiekosten en de overhead nog verduidelijkt kan worden. 

Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder Japenga, kunt u hierop antwoorden? 

Wethouder Japenga: We gaan kijken of we dat nog iets nader kunnen invullen. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Coule, Burger op 1. 

De heer Coule: Ik zou dolgraag willen weten wat perceptiekosten überhaupt zijn. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Japenga. 

Wethouder Japenga: Dat zijn de kosten om zaken in te regelen en ik meen ook je belastingen te regelen, 

wellicht dat mijnheer Mensing dat nog kan aanvullen. Het heeft met dat soort kosten te maken. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Mensing, wilt u nog wat toevoegen? 

De heer Mensing: Nee, ik ben bang dat ik hier niets aan toe te voegen heb. Ik herken het woord perceptie, 

maar helaas over belastingen en zo, moet ik hier het antwoord schuldig blijven. Het spijt mij.  

De voorzitter: Dank u wel. Dan hebben we in ieder geval de toezegging van wethouder Japenga dat dit nog 

even nader uitgezocht wordt en schriftelijk toegezonden gaat worden. Mijnheer Rijsdijk, VVD, zijn uw 

vragen daarmee voldoende beantwoord? 

De heer Rijsdijk: Ja, prima, maar ik ben nog van de PvdA. Dank u wel. 

De voorzitter: Wat zei ik dan? 

De heer …: VVD.  

De heer Borst: Nou zijn wij ook heel sociaal, hoor. 

De voorzitter: Excuus, excuus, excuus. Ook ik ben gelukkig maar een mens. Dan wil ik nu graag overgaan 

naar de ChristenUnie, mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog twee vragen over. Ik begin bij de tabel, in het 

antwoord van de PvdA, vraag 9. Ik had daar ... Ik heb met interesse naar die cijfers zitten kijken en toen zag 
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ik die percentages daar staat een minteken voor, maar ik neem aan dat het gewoon 10% van de stijgende 

kosten is als gevolg van de stijgende afvalbelasting. Maar het volgende die besparing van 200.000 die 

daaronder staat, invoering van diftar: heeft dat een landelijke aanleiding? Dat was mijn eerste vraag 

eigenlijk. Het tweede, een vraag die ik heb dat ging over de beantwoording van de vragen van de 

ChristenUnie, dus van ons en dat ging over vraag 5, het wenjaar. Overigens dank voor de antwoorden, dat 

was ik vergeten te zeggen. Maar in het antwoord wordt aangegeven dat een halfjaar volgens u voldoende 

is. Ik zat  nog even terug te denken hoe wij dat destijds in de raad hadden besproken, zo’n wenjaar, het 

idee was van dat je wel een vast tarief had gebaseerd op een vast aantal inzamelingen, zeg maar, en dat 

wel wordt bijgehouden hoeveel daadwerkelijke keren je je afval aan de kant van de weg zette of je aantal 

klepbewegingen en op basis daarvan kon je aan het eind van het jaar zien, je moet gewoon dit betalen 

want dat is het tarief van dit jaar, maar als we dit jaar al het gedifferentieerde tarief hadden ingevoerd dan 

had u dit bespaard of had u dit extra moeten betalen. Kunt u dan uitleggen hoe dat dan werkt als we het 

maar een halfjaar doen? 

De voorzitter: Dat waren al uw drie vr… Oh, daar is er één komen te vervallen. Dat is altijd helemaal mooi. 

Wethouder Japenga, kan ik u het woord geven? 

Wethouder Japenga: Voorzitter, dat wenhalfjaar dan gaan we er ook vanuit dat alle materiële zaken goed 

zijn geregeld, alle mini’s op orde, alle ondergrondse containers op orde, alle cocons op orde. Dus dat het 

systeem helemaal staat. En dan is het een kwestie van een half jaar lang onze inwoners niet meer zozeer 

laten wennen aan dat die middelen gebruikt kunnen worden, maar het systeem waarbij ze inzicht kunnen 

krijgen in hoe vaak heb ik bijgeplaatst. Je zou kunnen zeggen dat je in een half jaar daar wel een beeld van 

krijgt. Dus dat is in feit twee keer en dan heb je een jaar, zou je kunnen zeggen. Maar goed natuurlijk zit er 

altijd wat fluctuatie in een jaar, rond de kerstdagen heb je wat meer dan rond andere maanden om maar 

wat te noemen. Dus zit er wat fluctuatie in. Als het gaat over die …  En daarmee denken we wel, omdat we 

nu even goed de tijd nemen om alle techniek goed in te regelen, rustig de tijd te nemen ook per wijk 

inregelen, denken we dat het gewone systeem op orde is en daarmee een wenhalfjaar goed kan werken. 

Als het gaat over de vraag over de tarieven dan weet ik het even niet. Misschien weet mijnheer Mensing 

dat. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog even een kleine opmerking mijnerzijds, u had het over bijplaatsing bij 

containers, maar ik neem aan dat u bedoelt hoe vaak een container aangeboden gaat worden, voordat er 

misverstanden gaan ontstaan. Mijnheer Mensing, kan ik u het woord geven? 

De heer Mensing: Jazeker, over die 200.000 euro, dat was een ingerekende besparing als het variabele 

tarief al eerder was ingevoerd. Dus die besparing mist u nu en is hij hier daarom opgenomen als 

meerkosten en die besparing ontstaat doordat er meer afval dan gedacht nu nog wordt aangeleverd en 

dat je daardoor meer verwerkingskosten hebt. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Kooijman, ChristenUnie zijn daarmee uw vragen voldoende 

beantwoord? Dank u wel. Dan ga ik nu over naar het CDA. Mijnheer Mijnders, u gaf aan vijf vragen te 
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hebben, dat zijn er vier geworden. Zijn het dusdanige vragen die achter elkaar gesteld kunnen worden? Of 

geven we de wethouder de ruimte dat u twee bij twee doet? 

De heer Mijnders: Dank u wel, voorzitter. Ik heb de wethouder hoog zitten. Ik denk dat het hem gaat 

lukken alle vier. Nogmaals dank u wel, voorzitter. Een hoop vragen zijn al gesteld en een hoop antwoorden 

voor, dank u wel. Er is voor het CDA veel duidelijk geworden. We hebben daarnaast wel vier vragen. De 

eerste, het CBS kwam laatst met cijfers over de afvalinzameling en het oud-papierinzameling in heel 

Nederland. Op die manier kan je ook goed de gemeentes met elkaar vergelijken. Alleen de cijfers van 

Ridderkerk en van alle drie de BAR-gemeenten zijn niet bekend of geheim. Weet de wethouder dat? En 

kan hij toelichten waarom dat voor Ridderkerk zo geldt? Als tweede, we hebben natuurlijk bij het 

afvalbrengstation tijdens corona heel veel drukte gehad, daar is ook goed op geacteerd in de zin van dat er 

vanaf het begin iemand ook stond om aan te geven hoeveel wachttijd er ongeveer was. Is er een 

mogelijkheid om de wachtrij digitaal bekend te maken? Dat mensen bij wijze van spreken via de app 

kunnen zien hoe lang de wachtrij is bij het afvalbrengstation. De derde vraag en dat gaat over een 

inclusieve samenleving. We hebben natuurlijk het Manifest Iedereen Doet Mee ondertekend. Het CDA 

heeft berichten ontvangen dat voor sommige Ridderkerkers het afval wegbrengen bij de containers lastig 

is, soms ook vanwege een lichamelijke beperking en die meldingen zijn ook gedaan als het goed is bij de 

wethouder of anders is het bij de wethouder bekend. Op welke manier wil het college daarop acteren? 

Komen daar bijvoorbeeld nog bepaalde aanpassingen bij, bij de nieuwe containers? Als vierde vraag, het is 

verduidelijkingsvraag op een eerder gestelde vraag van de VVD en Leefbaar Ridderkerk, vraag 12. Daar 

gaat het over de twee koppelingen die gemaakt moeten worden met de toegangspassen, de afvalpassen. 

In eerste instantie een koppeling dat mensen met de pas de container kunnen openen en in tweede geval 

ook een connectie richting de afdeling belastingen. Wij vroegen ons af: welke van de twee koppelingen 

werkt op dit moment niet? Of zijn het beide koppelingen die op dit moment niet werken? Stel dat dat dan 

de eerste koppeling wel werkt dat met de pas de containers geopend kunnen worden, kan daarna ook 

gelijk de koppeling worden gemaakt met de afdeling belastingen? Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik heb ook even meegeschreven. Dus als de wethouder het niet redt, kan ik hem 

misschien nog uit de brand helpen. Wethouder Japenga 

Wethouder Japenga: Mooi, dank u. Als het gaat om de geheime gegevens van ons oud papier daar kan ik 

niks over zeggen. Nee, dat is mij niet bekend dat het geheim zou zijn, wellicht niet beschikbaar voor de 

onderzoekers, maar ik zou niet weten waarom dat we de cijfers niet bekend hebben. Misschien weet 

mijnheer Mensing dat, maar ik zal eerst even dit afronden en dan als het mag voorzitter met de andere 

vragen dan komen we nog wel even terug op deze vraag. Of zullen we deze maar gelijk afhandelen? 

De voorzitter: Wellicht is het voor de administratie wel handiger dat het gelijk even afgehandeld wordt. 

Dan kunnen we het vraag voor vraag doen. Mijnheer Mensing. 
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De heer Mensing: Nee, het verbaast mij dat het CBS stelt dat ze geheim zouden zijn of niet beschikbaar. 

Wij voeren alle informatie in de landelijke VANGmonitor. Dus ook de cijfers van de grondstoffen. Dus het 

verbaast mij. Ik heb ook geen antwoord op waardoor dat is ontstaan. 

De voorzitter: Dank u wel. Dat blijft dus een groot mysterie. Wethouder Japenga, kunt u de vervolgvragen 

beantwoorden? 

Wethouder Japenga: Als het gaat over het afvalbrengstation en de verkeersregelaars, de verkeerssituatie 

of ook zoiets via de apps bekend zou kunnen worden gemaakt. We hebben natuurlijk een afval-app, we 

hebben natuurlijk ook in de beantwoording gezegd dat nu nog op de essentiële dingen is ingericht, maar 

dat er wel met de ontwikkelaar gesproken wordt over aanpassingen, maar ik moet er ook bij zeggen, het 

afvalbrengstation is van de HVC en onze app is van de NV BAR-afvalbeheer. Dus dat is iets … Dat zou dan 

de HVC moeten doen en niet de N.V. BAR-afvalbeheer. Tenzij dat ook weer technisch zou kunnen, maar 

goed, ik denk als je heel veel daarin wil onderbrengen in een systeem met alles en nog wat, dat het 

daardoor juist nog minder stabiel wordt. Als het gaat om inclusie daar zijn we zeker over eens dat we 

zoveel mogelijk onze inwoners daarin willen toekomen, ik gebruik maar even dat woord, waar dat mogelijk 

is. Dat vinden we belangrijk, gaan we ook de agenda over opstellen. Of er concreet … Een aantal situaties 

zijn ook die in het verleden zijn aangedragen die zijn ook bij de NV aan de orde geweest en ook opgelost 

en als er nu nog zaken zijn waarvan u hoort, brengt ze ook in contact met de NV BAR-afvalbeheer, want er 

wordt dan toch gekeken of er in specifieke situaties oplossingen mogelijk zijn. Maar wellicht kan mijnheer 

Mensing daar zo nog iets over zeggen. Ik weet nog dat de cocons daarover gesproken is qua hoogte 

kleppen enzovoort, wellicht is daar nog iets over te zeggen. En ook de laatste vraag ... 

De voorzitter: Wethouder Japenga, we beantwoorden de vragen één voor één. Dus dan wil ik ... Mijnheer 

Coule, kunnen we eerst mijnheer Mensing aan het woord laten even hier een antwoord op, want wellicht 

is uw vraag daarna overbodig. Mijnheer Mensing. 

De heer Mensing: Dat gaat volgens mij nog over de toegankelijkheid van de containers, dacht ik. Ja. Als er 

vragen of opmerkingen zijn in de zienswijzeprocedure of die komen bij ons binnen bij het KCC dan gaan we 

altijd ter plaatste kijken ook met de klager van wat is het probleem en hoe kunnen we dat eenvoudig 

oplossen. Dus dat altijd voor iedereen de toegankelijkheid naar de container regelen. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Coule, heeft u uw vraag nog, dan kunt u hem stellen. Bij deze Burger 

op 1. 

De heer Coule: Ik was nog steeds erg nieuwsgierig, waarom er nog steeds geen rolstoeltoegankelijkheid is 

naar de containers toe. Ik zie op diverse plekken dat er een enorme stoep zit waar mensen overheen 

moeten om überhaupt in de buurt van de containers te komen en het is een kleine moeite om daar een 

opritje te maken, zodat die mensen met rollators en rolstoelen gewoon hun zak kunnen storten. Ik denk 

dat je dan al driekwart van het probleem oplost. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Japenga. 
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Wethouder Japenga: Terecht ook een opmerking en ik neem aan en ga ervan uit dat als situatie u ze kent 

en wij niet, dat u ze meldt. Ook in de zienswijzeprocedure denk ik dat ze op die manier in de komende 

weken waar iedereen input kan leveren ook tegengekomen. 

De voorzitter: Dan staat er nog één vraag open met betrekking tot de pas en belasting koppeling daarvan. 

Mijnheer Mensing. 

De heer Mensing: Dank u wel. Er werd gesproken over twee koppelingen. Wij kennen maar één koppeling. 

Ja, als NV BAR kennen wij twee koppelingen één van de gemeente Ridderkerk met de dienst belastingen 

en bij de andere twee gemeenten met SVHW. Wat misschien bedoeld wordt, is dat de ondergrondse 

containers daar is toegangssoftware in die dus bepaalt of iemand met zijn pasje wel of geen toegang heeft 

tot de container, daar is dus van alles mis meegegaan afgelopen januari, dat is u welbekend. Dus al die 

toegangscontroles die worden vervangen uiteindelijk als zo meteen de zienswijzeprocedure is verlopen, 

het containerplan wordt vastgesteld door het college, gaan we aan de slag met uitbreiding, met vervanging 

van de controlesystemen en parallel daaraan wordt er met de belastingdienst wordt er nu een koppeling 

ontwikkeld om onze data, de ledigingsdata per uniek woonadres uiteindelijk te kunnen overdragen naar 

het belastingsysteem dat vertaald kan worden naar een heffing. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Mijnders, CDA al uw vragen zijn beantwoord. Zijn ze voor uw gevoel 

afdoende beantwoord? 

De heer Mijnders: Dank u wel, voorzitter. Beide bedankt voor de beantwoording van de vragen. Ja, fijn dat 

er ook rekening wordt gehouden met mensen die lichamelijk beperkt zijn en lastig bij de containers 

kunnen komen, fijn dat jullie daar ook rekening mee houden en ook actie op ondernemen. Betreft de 

cijfers van CBS zie het meer als een suggestie om eens na te gaan waarom dat is. Dat gaat niet alleen voor 

Ridderkerk, maar alle gemeentes waar geen cijfers van bekend staan, daar staat dat ze of niet bekend zijn 

of geheim zijn. Het is niet alleen voor Ridderkerk een mysterie. Ook de tweede vraag rondom de 

wachttijden bij het afvalbrengstation, ik weet dat er veel mogelijk is binnen de ICT, binnen de koppelingen, 

maar zie dat ook als een suggestie om te kijken of dat mogelijk is. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan zijn volgens mijn administratie alle vragen, die van tevoren zijn 

aangekondigd, gesteld en beantwoord. Is de commissie van mening dat deze raadsinformatiebrief 

voldoende is beantwoord? Ik zie geen handen, dus ik ga ervan uit dat dat aan de orde is. Dan wil ik heel 

graag mijnheer Mensing bedanken voor de toelichting. 

5. Mededeling Gemeenschappelijke Regelingen 

De voorzitter: Dan gaan we over naar agendapunt 5, mededelingen gemeenschappelijke regeling. Er staat: 

de aanwezige wethouders vragen. Er is maar één wethouder. \wethouder Japenga, zijn er mededelingen 

te doen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen? 

Wethouder Japenga: Nee, behalve bij de RES zo nog even, maar dat is iets anders. 
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De voorzitter: Dank u wel. Dan wil ik even ragen aan de vertegenwoordiger van de Adviescommissie 

Vervoersautoriteit MRDH, mijnheer Rottier, SGP, of daar nog een mededeling over te doen is. 

De heer Rottier: Wij hebben nog geen vergadering gehad van de commissie. Dat is volgende week. Maar er 

komt wel vrijdag een Rib over openbaar vervoer en corona en wat dat eventueel voor financiële zaken kan 

betekenen. En Lucien en ik overwegen om ook input bij de raad op te halen. Dus er komt waarschijnlijk 

een mailtje over zaterdag en de vergadering is woensdag, dus de acteertijd is kort. Dus daarom geef ik het 

maar even aan, als fracties ons iets mee willen geven dan is daar gelegenheid voor. 

De voorzitter: Wellicht dat de griffier alvast in de weekmail op kan nemen dat er nog een mail komt van de 

adviescommissieleden van de MRDH Vervoersautoriteit, dat daar snel op geantwoord moeten worden. Ik 

zie instemmend geknik, dank u wel, mijnheer de griffier. Wij zijn heel blij met u. Dat is gemeend, serieus, 

anders zeg ik het niet. Over Natuur en Recreatieschap, daarover zou wethouder Meij wellicht iets kunnen 

zeggen. Wethouder Japenga schudt dat er niets over te melden valt. 

6. Mededelingen college 

De voorzitter: Dan kunnen we over naar agendapunt 6, mededelingen college. Wethouder Japenga, heeft 

u mededelingen te doen? 

Wethouder Japenga: Geen mededelingen, nee. 

7. Rondvraag leden 

De voorzitter: Dan zijn wij bij agendapunt 7 aanbeland, rondvraag leden. Zijn er commissieleden die 

onderling nog vragen hebben? Geen. Dan is agendapunt 7 ook achter de rug. 

8. Stand van zaken Regionale Energie Strategie  

De voorzitter: Dan gaan we nu naar agendapunt 8, stand van zaken Regionale Energie Strategie. 

Wethouder Japenga, brand u los. 

Wethouder Japenga: Dank u wel, voorzitter. Het college heeft afgelopen dinsdag de door u ingebrachte 

wensen en bedenkingen in het college behandeld en vrijgegeven voor het toesturen aan de stuurgroep 

RES. Er volgt medio oktober dit jaar nog een webinar voor de volksvertegenwoordigers, voor u dus. Deze 

zal een globale indruk geven over hoe onze regio heeft geacteerd bij de wensen en de 

bedenkingenprocedure. Hoe hebben de drie gemeenten het gedaan? Wat waren de zaken die speelden? 

De rode draden daarin. En daar krijgt u via de griffier nader bericht over. Alles staat ook in het teken, de 

wensen en bedenkingen, het toewerken naar de RES 1.0. Op 10 december is er weer een bestuurlijk 

netwerk, waarin ook de wensen en bedenkingen worden behandeld in concept, wat is er opgeleverd. 

Want u krijgt via de RES ook antwoord op de wensen en bedenkingen. Bij sommigen was de misvatting de 

gedachte dat het vanuit college komt, maar dat komt vanuit de RES. Dan verder in januari tot en met 

maart, dan wordt er verder doorgesproken en gewerkt aan de totstandkoming van de RES 1.0. En waar 
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mogelijk en nodig komen we tussentijds nog met een commissiebijeenkomst, zoals wij die ook in de 

afgelopen maanden wel hebben gehad rond de voortgang RES 1.0 u te informeren. Voorzitter, dat is het 

op dit moment even. Dank u wel.  

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Dan zijn we bij agendapunt 9 ... Excuus, de heer Kooijman, 

ChristenUnie. 

De heer Kooijman: Kunnen wij nog een afschrift krijgen van de brief die verzonden is ten aanzien van de 

RES? 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Japenga. 

Wethouder Japenga: Ja, hoor. Die komt naar u toe, die is kort en krachtig, dat gaat vooral om uw wensen 

en bedenkingen.  

De voorzitter: Dank u wel. 

9. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven  

De voorzitter: Dan zijn we aanbeland bij agendapunt 9, ter kennisneming raadsinformatiebrieven. Als 

iemand een agendering van een raadsinformatiebrief wil, dan zal een gespreksnotitie geschreven moeten 

worden. Wanneer die voor de commissie van 12 november meegenomen moet worden, dan moet hij 

maandag 26 ingeleverd zijn bij de griffier en voor de commissie van 26 november, maandag 9 november. Is 

er iemand die een gespreksnotitie aan wil leveren over de raadsinformatie? Ik zie geen handen. 

10. Ter kennisneming: overige stukken 

De voorzitter: Dan gaan we over naar agendapunt 10, ter kennisneming overige stukken. Daar geldt 

hetzelfde voor als de raadsinformatiestukken. Moet ik die data nog herhalen? Anders hoor ik dat graag. Is 

er iemand die nog een gespreksnotitie hierover wil schrijven over de overige stukken? Nee. 

Sluiting 

De voorzitter: Dan zijn wij aanbeland … Agendapunt 11 is komen te vervallen, zoals wij dat aangegeven 

hadden bij de vaststelling van de agenda. Dan mag ik u hartelijk bedanken voor uw komst. Ik denk dat we 

nog nooit zo’n korte commissievergadering hebben gehad. Dank u wel en een hele fijne avond. 


	1. Opening en vaststelling agenda
	2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
	3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 3 september 2020
	4. Raadsinformatiebrief Actuele ontwikkelingen beleidsplan afval en grondstoffen
	5. Mededeling Gemeenschappelijke Regelingen
	6. Mededelingen college
	7. Rondvraag leden
	8. Stand van zaken Regionale Energie Strategie
	9. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven
	10. Ter kennisneming: overige stukken
	Sluiting

