
 

Besluitenlijst Commissie Samen wonen 8 april 2021 

Aanwezigen 

Voorzitter: J. Stip 

Commissiegriffier: J.G. van Straalen 

Fracties: alle fracties zijn vertegenwoordigd 

Burgerleden: M. Weijers, E. van Wolde, G.J. Kaptein, M. Dirks, T. Nugteren, V. van der 

Have. 

Wethouders: L.J. Franzen, M. Japenga, P. Meij, M. Oosterwijk, H. van Os 

Ambtenaren: agendapunt 4. R. Leenderts 

De vergadering is terug te zien via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld 

Besluiten 

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. Acties en toezeggingen 28 januari 2021 en vaststellen besluitenlijst commissie Samen 

wonen 9 maart 2021 

Ten aanzien van de acties 28 januari: 

2. RIB Woningbouw Rembrandtweg 257. Gespreksnotitie is nog niet ingeleverd. Is al 

tweemaal vermeld. Vermelding vervalt.  

De besluitenlijst van 9 maart 2021 is vastgesteld. 

4. Rechtmatigheid jaarrekening 2020 

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

VASTSTELLING te behandelen. 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


5. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

6. Mededelingen college 

Er zijn geen mededelingen. 

7. Rondvraag leden 

Er zijn geen vragen. 

8. Stand van zaken Regionale Energie Strategie  

Wethouder Japenga herinnert aan de data voor diverse webinars over dit onderwerp en data 

van commissie- en raadsvergaderingen waarin de diverse voorstellen zullen worden 

behandeld. 

9. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 

10. Ter kennisneming: overige stukken 

De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 

11. Ter afdoening: raadstoezeggingen 

De raadstoezeggingen over: 

a. Monitoring nakoming afspraken gemeente (ID 2096) 

b. Plaatsing grote bomen (ID 2438) 

c. Natuurlijke speeltuintjes (ID 1985) 

d. Blauwe zone Dillenburgplein (ID 2296) 

zijn afgedaan. 

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.55 uur. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 mei 2021 

de griffier, de voorzitter, 

mr. J.G. van Straalen dhr. J. Stip 



Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen wonen  

Lijst met acties bijgewerkt tot en met 8 april 2021 

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 

 

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 8 april 2021 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 

Streefdatum 

behandeling 

1. 09-01-20 Afvalbeleids- 

plan 

Wethouder Japenga zegt toe dat 

het college voordat het college 

besluit tot het afsluiten van de 

(ondergrondse) papier-

containers, de raad laat weten 

welke oplossing als beste wordt 

gezien, o.a. ten aanzien van de 

pasjes 

Japenga 2e kwartaal 

2021 

2. 18-6-20 Watervisie Aan flora en fauna in/rond water 

wordt aandacht besteed in de 

Visie op water 

Meij Najaar 2021 

3. 26-11-20 

28-01-21 

(SL/SW) 

Totaalvisie 

Oosterpark 

Te verwachten voor de raad van 

maart/april 2021 

Meij Juli 2021 
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