
 
Besluitenlijst Commissie Samen wonen 1 december 2022 

Aanwezigen 
Voorzitter: A. Rottier 

Commissiegriffier: J. van Straalen 

Fracties: alle fracties zijn vertegenwoordigd 

Burgerleden: W. Bontenbal, Q. Schop, P. Bakker, C Knape, T. van Nieuwenhuizen 

Wethouders: C. van der Duijn Schouten 

Ambtenaren: K. Suijkerbuijk en K. Djodikromo (4), D. van Leeuwen (5),  

 A. Breedveld (6) 

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 
Van het spreekrecht is gebruik gemaakt door de heer J. Pors over de boomgaard. De 

uitgesproken bijdrage en beantwoording van vragen is terug te lezen in het woordelijk verslag. 

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 10 november 2022 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

Ten aanzien van de Toezeggingen en acties: 

5. Het saneringsrapport en het rapport quick scan flora en fauna Blaak zijn toegezonden. Is 

afgedaan. 

4. Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2023 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter vaststelling te 

behandelen. 

Op de vraag van de heer Schop over het document Was-wordt leges tarieventabel volgt een 

schriftelijk antwoord. 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


5. Wijziging van de legesverordening 2023 in het kader van de Omgevingswet 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter vaststelling te 

behandelen. 

6. Gespreksnotitie over Raadsinformatiebrief Dutch Fresh Port / Boomgaard van de 
raadsleden mevrouw P. J. van Nes – de Man en de heer J. Rijsdijk 
Na beantwoording van vragen door wethouder Van der Duijn Schouten en het geven van 

meningen door diverse commissieleden is de gespreksnotitie voldoende behandeld. 

7. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 
Er zijn geen mededelingen 

8. Mededelingen college 
Er zijn geen mededelingen. 

9. Rondvraag leden 
Op verzoek van de ChristenUnie zal voor een volgende vergadering geagendeerd worden 

‘Onderzoek en planning van de uitvoering van de warmtevisie in de wijk Bolnes’.  De fractie 

van de ChristenUnie schrijft hiervoor een gespreksnotitie. 

10. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 

11. Ter afdoening: motie 
Motie 2021 – 128 hittestress-tool is afgedaan 

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.20 uur 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 januari 2023 

de griffier, de voorzitter, 

mr. J.G. van Straalen dhr. A. Rottier 

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen wonen  
Bijgewerkt tot en met 1 december 2022 



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 18-6-20 
1-9-22 

Watervisie Visie op ecologie 
 
Visie op water 
Aan flora en fauna 
in/rond water wordt 
aandacht besteed in de 
Visie op water. 

Meij 4e Kwartaal 
2022 
1e kwartaal 
2023 

2. 11-11-
21 

HOV 
verdiepings-
studie 

Raad ontvangt elk 
halfjaar info over de 
uitwerking en realisatie 
van de maatregelen 
voortvloeiend uit de 
HOV Verdiepingsstudie. 

Meij Doorlopend 

3. 10-2-22 Strategie 
Klimaat-
adaptatie 

Informatie voortgang 
klimaat- 
adaptief bouwen in 
volgende  
Klimaatmonitor en over 
wat nog de lastige 
punten zijn. 

Van Os Jan 2023 

4. 10-3-22 Voortgangs-
rapportage 
Klimaatvisie 

In volgende versie 
duidelijker aangeven 
waar percentage 
voortgang betrekking op 
heeft 

Van Os Jan 2023 

5. 1-12-22 Legestabel 
2023 

Beantwoording vraag 
dhr. Schop 

V.d. Duijn 
Schouten        

Vóór raad 15 
december 

6 1-12-22 Warmtevisie 
Bolnes 

Agenderen, gespreks- 
notitie 

Christen- 
Unie 
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