
 
 

  
   
   

 

 
 
 
COMMISSIE “SAMEN WONEN” 
 

Voorlopige agenda van de openbare vergadering van de commissie “Samen wonen” 
op donderdag 5 september 2013 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.  
 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 

 
2. Rapport rekenkamercommissie Zicht op grondbeleid (informatie-uitwisseling; 

besluitvorming raad; raadsvoorstel nr. 299)(in aanwezigheid dhr. M.P. van der Hoek)  
 
Inzet: TER DEBAT 
 
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
 
4. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen wonen van 13 juni 2013 

 
5. Eventuele mededelingen uit het algemeen bestuur van de GR Nieuw Reijerwaard 

(GRNR) 
Afgesproken is dat de vertegenwoordigers van de gemeente Ridderkerk in het algemeen bestuur 
(AB) van de GRNR (zowel collegeleden als raadsleden) regelmatig terugkoppeling geven, in 
ieder geval in de commissievergadering die volgt op een vergadering van het AB. Op 17 juni was 
er vergadering van het AB. 
 
Eventuele Afdoening motie 2012-98 en motie 2013-104 (zie bijgevoegde notitie). 

 
6. Wijziging quorum Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (informatie-

uitwisseling; besluitvorming raad; raadsvoorstel nr. 278) 
 
Inzet: TER VASTSTELLING 
 
7. Vaststelling bestemmingsplan Oostmolendijk 82 (informatie-uitwisseling; 

besluitvorming raad; raadsvoorstel nr. 281) 
 
Inzet: TER VASTSTELLING 
 
8. Bestemmingsplan Ontwikkelingen Reyerpark (informatie-uitwisseling; besluitvorming 

raad; raadsvoorstel nr. 284) 
 
Inzet: TER VASTSTELLING 

 
9. Vaststellen Erfgoedbeleid en verordeningen (informatie-uitwisseling; besluitvorming 

raad; raadsvoorstel nr. 267) 
 
Inzet: TER DEBAT 
 



 
 

  
   
   

 

10. Startnotitie Bolnes-Zuid (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad; raadsvoorstel nr. 
288) 

 
Inzet: TER VASTSTELLING 

 
11. Subsidieverordening Energiezuinig investeren in Cornelisland (informatie-

uitwisseling; besluitvorming raad; raadsvoorstel nr. 283) 
 
Inzet: TER VASTSTELLING 

 
12. Beheersverordening Rijsoord (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad; 

raadsvoorstel nr. 285) 
 
Inzet: TER VASTSTELLING 

 
13. Beheersverordening Ridderkerk-Zuid (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad; 

raadsvoorstel nr. 289) 
 
Inzet: TER VASTSTELLING 

 
14. Overeenkomst afronding projecten herinrichting IJsselmonde (informatie-

uitwisseling; behandeling raad; raadsvoorstel nr. 292) 
 
Inzet: TER VASTSTELLING 

 
15. Startnotitie actieplan Geluid 2014-2018 (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad; 

raadsvoorstel nr. 293) 
 
Inzet: TER VASTSTELLING 

 
16. Mededelingen college  
 
 
17. Rondvraag leden 
 
 
Ter kennisneming:  

 Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 29 mei 2013, waarin u geïnformeerd wordt 
over de voortgang van de uitvoering van de herinrichting van de Noordstraat 

 De door het college op 28 mei 2013 vastgestelde Beleidsregels leerlingenvervoer BAR-
gemeenten 

 Het door het college op 2 juli 2013 vastgestelde Gebiedsprofiel Rivierenland 

 Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 5 juli 2013, over aanpassing van de 
dienstverleningsovereenkomst Milieustraat Noordpolder tussen HVC en de gemeente 
Ridderkerk 

 Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 25 juni 2013, over  het BAR-project 
“Samenwerking inzameling huishoudelijk afval” 

 Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 26 juli 2013, over Proefboring NAM 

 Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 12 juli 2013, over het Actieplan acquisitie 
Cornelisland. 
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 Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 31 juli 2013, over de Afsluiting 
grondbedrijfcomplexen ‘Oostendam’ en ‘Zorgwoningen Gen. Smutsstraat’. 

 Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 8 augustus 2013, over de Verantwoording 
voortgang ISV3 deelbudget geluid 2013. 


