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BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN WONEN RIDDERKERK  
8 februari 2018 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  dhr. C.A. van der Duijn Schouten 

Commissiegriffier dhr. M. Slingerland 
Fracties Alle fracties en groepen zijn vertegenwoordigd  
Burgerleden de heren M. Huizer, E. van Wolde, J. Soffree 
Van de zijde van het college de wethouders mevrouw T. Keuzenkamp en de heren M. Japenga en 

V. Smit 
Ondersteuning 
bij agendapunt 4 
bij agendapunt 5 
bij agendapunt 6 
bij agendapunt 7 
bij agendapunt 8 
bij agendapunt 9 

 
De heer G. Eeninkwinkel 
Mevrouw J. Bos, De heer J. van der Waal 
De heer B. Verhoeven 
De heer J.W. Steeman 
De heer A. Goedhart 
De heer H. Groeneveld 

 
Het audioverslag van deze vergadering is terug te luisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

  
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

 
Er hebben zich geen insprekers gemeld 
 

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen 11 januari 2018 

 
Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
5. RIB Molensteeg 34 en 36 Staat geagendeerd en is daarmee afgedaan. 
  
TOEZEGGINGEN 
2. Inpassingsstudie Gemini college De raad ontvangt een RIB over het tramtracé dat nog vermeld 
staat in de Ontwerp Wijziging 2018 Visie Ruimte en Mobiliteit, van de provincie Zuid-Holland (Smit)  
De raad is hierover per mail geïnformeerd op 8 december 2017.  
 
3. Nieuwbouw sporthal P.C. Hooftstraat. Met het oog op mogelijk schade naar aanleiding van 
bouwactiviteiten zal voor de Molensteeg een nulmeting worden uitgevoerd (Smit)  
Dit zal nog even duren. 
 

4. Nota Richtlijnen Grondprijzen gemeente Ridderkerk 2018  

 
Na vragen, beantwoording en discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
 

5. Reserve Groot Onderhoud Accommodaties Ridderkerk  

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
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6. Vaststelling bestemmingsplan Kievitsweg 107  

 
Na vragen, beantwoording en discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 
De raad ontvangt voor de volgende raadsvergadering nog een antwoord op de volgende vragen. 
Vraag 1 Bij een extern initiatief probeert de gemeente in het proces indien mogelijk te sturen op 
gewenste ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de Blaakwetering. 
Heeft de gemeente ook nog op andere punten geprobeerd te sturen? 
 
Vraag 2 Valt het pand van de indiener van de zienswijze binnen de range voor een nulmeting t.a.v. 
(wellicht) komende bouwschade. 
 

7. Wijkprogramma West 

 
Na vragen, beantwoording en discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
 

8. Gemeentelijk rioleringsplan 2018 – 2022  

 
Na vragen, beantwoording en discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
 
De portefeuillehouder legt uit dat als na de stresstest in 2019 blijkt dat de keuze voor de ‘robuuste’ 
aanpak onvoldoende is, de raad een voorstel voor aanpassing krijgt voorgelegd.  
 

9. Actualiseren bebouwde komgrenzen Ridderkerk 

 
Na vragen, beantwoording en discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
 

10. Raadsinformatiebrief over Molensteeg 34 en 36 op verzoek van het raadslid mw. P. van 
Nes-de Man  

 
Na behandeling van de vragen stelt de commissie vast dat de gespreksnotie en de 
raadsinformatiebrief voldoende zijn besproken. 
  

11. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

  
Er zijn geen mededelingen.  
 

12. Mededelingen college 

  
Het college heeft geen mededelingen. 
 

13. Rondvraag leden 

  
Er zijn geen vragen. 
 

14. Ter afdoening: motie 

  
De motie 2017-130 WIFI4EU is afgedaan. 
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15. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

  
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 maart 2018, 
 
 
 
 
de commissiegriffier,    de voorzitter, 
M. Slingerland     C.A. van der Duijn Schouten 
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LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
(bijgewerkt tot en met 11 januari 2018)  

 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 14-03-17 Keuzemogelijk-
heden pilot 
omgevingsplan 
Donkersloot 

Bij het voorontwerp omgevingsplan 
Donkersloot wordt een overzicht 
gevoegd met de verschillen tussen het 
huidige bestemmingsplan en het vast 
te stellen voorontwerp omgevingsplan 
(was-wordt lijst). 

Smit 1
e
 kwartaal 2018 

2. 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. 

Japenga 
 
 

febr 2018 
mei 2018 
aug 2018 
 

3. 15-06-17 Startnotitie 
wijkprogramma's 
Oostendam, West 
en Oost 

Wethouder Japenga zal de verslagen 
van de bewonersavonden ter kennis 
van de raad te brengen.  
 

Japenga P.M.  

4. 11-01-18 2017-11-24 
Ruimte voor 
ruimte polder 
Rijsoord 

De raadsinformatiebrief  wordt 
geagendeerd voor een volgende 
vergadering na ontvangst van een 
gespreksnotitie. 

Kruithof 15 maart 
 

 
TOEZEGGINGEN 

 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 10-11-16 AVOI Ridderkerk De raad wordt geïnformeerd over de 
uitkomsten het traject 
Nadeelcompensatie 

Japenga Februari 2018 

2. 30-11-17 
(Sl/Sw) 

Inpassingsstudie 
Gemini college 

De raad ontvangt een RIB over het 
tramtracé dat nog vermeld staat in de 
Ontwerp Wijziging 2018 Visie Ruimte 
en Mobiliteit, van de provincie Zuid-
Holland 
 
De raad is hierover per mail 
geïnformeerd op 8 december 2017. 

Smit  

3. 30-11-17 
(Sl/Sw) 

Nieuwbouw 
sporthal P.C. 
Hooftstraat 

Met het oog op mogelijk schade naar 
aanleiding van bouwactiviteiten zal 
voor de Molensteeg een nulmeting 
worden uitgevoerd 

Smit  

 


