
 
Besluitenlijst Commissie Samen wonen 12 januari 2023 

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, H. van Os 

Ambtenaren: J. Bos en K. van Duinen (4), Heijboer en Van der Sluis (5),  

A. Kazen (6) 

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

Besluiten 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
De heer Alkema deelt mee zijn gespreksnotitie warmtevisie Bolnes in te trekken. Agendapunt 7 

wordt niet behandeld. 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Van het spreekrecht is gebruik gemaakt door de heer A. Seltenrijch, Ridderkerk Rowdies en de 

heer K. Vingerling, 3VO. Biotoop, beiden over agendapunt 4. Rowdies Ridderkerk en 

geluidsscherm Oosterpark. De uitgesproken bijdragen en beantwoording van vragen is terug te 

lezen in het woordelijk verslag. 

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 1 december 2022 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

Ten aanzien van de acties: 

1. Watervisie, Visie op ecologie. Visie op ecologie is geagendeerd en is afgedaan. Over water 

zal een document verschijnen in het vierde kwartaal. 

3. Strategie Klimaatadaptie, informatie voortgang klimaatadaptie. Streefdatum wordt februari 

4. Voortgangsrapportage Klimaatvisie. Streefdatum wordt februari. 

5. Legestabel 2023. Vraag is beantwoord, is afgedaan. 

6.  Warmtevisie. Gespreksnotitie is in deze vergadering ingetrokken. 

 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


4. Rowdies Ridderkerk en geluidsscherm Oosterpark 
Na vagen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter debat te 

behandelen. 

De vragen van mevrouw Van Nes –de Man, over de breedte van de voet van het scherm en de 

kosten onderhoud beton scherm, worden vóór de raadsvergadering van 26 januari a.s. 

beantwoord. 

5. Werken vanuit ecologie 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter debat te 

behandelen.  

Op verzoek van PvdA/GROENLINKS heeft wethouder Meij toegezegd te zullen onderzoeken 

of het zinvol is als ‘ecologie’ naast ‘duurzaamheid’ standaard wordt opgenomen in elk 

raadsvoorstel.  

6. Verlenging meetpost lucht & geluid Nieuw Reijerwaard 
De commissie adviseert de raad het voorstel ter vaststelling te behandelen. 

7. Gespreksnotitie warmtevisie Bolnes op verzoek van het raadslid de heer T.A. Alkema 
De gespreksnotitie is ingetrokken. 

8. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 
Er zijn geen mededelingen 

9. Mededelingen college 
Er zijn geen mededelingen. 

10. Rondvraag leden 
Er zijn geen vragen. 

11. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 
Op verzoek van het CDA zal voor een volgende vergadering worden geagendeerd de 

raadsinformatiebrief Nieuwe woningmarktafspraken regio Rotterdam. De fractie schrijft 

daarvoor een gespreksnotitie. 

De overige raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 

12. Ter kennisneming: overige stukken 
De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 

13. Ter afdoening: moties 
Afgedaan zijn: 

- motie 2019 – 31 Afval en Grondstoffen 



- motie 2021 – 133 Schaaktafels in de openbare ruimte 

- motie 2022 – 6 Indexatie boetebedragen 

14. Ter afdoening: raadstoezeggingen 
Afgedaan zijn de raadstoezeggingen: 

- nr. 2297 HOV-bus variantenstudie RRD 

- nr. 2303 Groenvisie/monitoring probleemgebieden 

15. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.55 uur 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 maart 2023. 

de griffier, de voorzitter, 

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

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen wonen  
Bijgewerkt tot en met 12 januari 2023 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 18-6-20 
1-9-22 
12-1-23 

Watervisie Visie op ecologie 
 
Document over water 

Meij 
 
Meij 

Afgedaan 
 
4e 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 
12-1-23 

Strategie 
Klimaat-
adaptatie 

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

Van Os feb 2023 

4. 10-3-22 
12-1-23 

Voortgangs-
rapportage 
Klimaatvisie 

In volgende versie 
duidelijker aangeven 
waar percentage 

Van Os feb 2023 



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

voortgang betrekking op 
heeft 

5. 12-1-23 Vragen Bo1 
voorstel 
Rowdies - 
Oosterpark 

Beantwoording Meij Vóór raad 
26 januari 

6 12-1-23 Visie ecologie Onderzoeken of het 
zinvol is als ‘ecologie’ 
naast ‘duurzaamheid’ 
standaard wordt  
opgenomen in elk 
raadsvoorstel.  
 

Meij  
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