
 
  

 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN WONEN RIDDERKERK  
15 juni 2017 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  dhr. J. Ipskamp 

Commissiegriffier dhr. M. Slingerland 
Fracties Partij 18Plus is afwezig de overige fracties zijn vertegenwoordigd  
Burgerleden de heren D. van Beek, W. Boer, M. Huizer en E. van Wolde 
Van de zijde van het college de wethouders de heren V. Smit en M. Japenga en mevr. 

T. Keuzenkamp (agendapunt 11) 
Ondersteuning 
bij agendapunt 4 
bij agendapunt 5 
bij agendapunt 6 
bij agendapunt 7 
bij agendapunt 8 
bij agendapunt 9 
bij agendapunt 10 
bij agendapunt 11  

 
dhr. M. Rienks (beleidsambtenaar) 
dhr. J.W. Steeman (beleidsambtenaar) 
dhr. M. Rienks (beleidsambtenaar) 
dhr. M. Rienks (beleidsambtenaar) 
dhr. T. Loggers (beleidsambtenaar) 
dhr. H. van den Berge (beleidsambtenaar) 
dhr. M. Rienks (beleidsambtenaar) 
dhr. G. Eeninkwinkel (beleidsambtenaar) 

 
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 waren geen insprekers. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 9 en 11 mei 2017 

 
De besluitenlijsten van 9 en 11 mei zijn zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van de actiepunten (besluitenlijst 11 mei 2017)  
2. N.a.v. RIB Waterbeheer De commissie is van mening dat er behoefte is aan een 
informatieavond over actuele zaken en stand van zaken met Waterschap Hollandse Delta.  
De commissie stemt ermee in om in plaats van een aparte avond een presentatie te houden tijdens 
een reguliere commissievergadering. 
 
Ten aanzien van de toezeggingen 
2. Natuur- en recreatieschap IJsselmonde – De raad heeft een raadsinformatiebrief ontvangen. De 
toezegging is hiermee afgedaan. 
4. Bestemmingsplan Herstructurering woningen Rijsoord Wethouder Smit heeft de fundering in het 
gebied onder de aandacht van Woonvisie gebracht. De toezegging is afgedaan. 
 

4. Vaststelling bestemmingsplan Hoogzandweg 12 – 16 

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
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5. Startnotitie wijkprogramma's Oostendam, West en Oost 

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 
Wethouder Japenga zal de verslagen van de bewonersavonden ter kennis van de raad te brengen.  
 

6. Ontwerp-jaarstukken 2016, ontwerp 1e begrotingswijziging 2017 en concept-
liquidatieplan Koepelschap Buitenstedelijk Groen 

 
Vanwege de reactietermijn zal de zienswijze uitgaan van het college. 
De commissie heeft geen aanvullingen op de zienswijze.  
 

7. Zienswijze ontwerp-begroting 2018 Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) 

 
Zonder vragen is besloten de raad te adviseren het voorstel TER VASTSTELLING te behandelen. 
 

8. Zienswijze MRDH Kadernota Openbaar Vervoer 

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 
Wethouder Smit zegt toe een overzicht te sturen van de tarieven voor het openbaar vervoer in de 
vervoersregio’s in Zuid-Holland.  
 
Wethouder Smit zegt toe na te vragen, wat er met de afgeschreven autobussen van de RET 
gebeurd.  
 
 

9. Bereikbaarheid sportpark Reijerpark voor fietsers en voetgangers  

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

10. Vaststelling bestemmingsplan ‘Sportpark Reijerpark’ 

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

11. Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2017 

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

12. Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen 

 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 
Als lid van de adviescommissie vervoersautoriteit (MRDH) geeft de heer Rottier een korte 
terugkoppeling van de vergadering van 7 juni 2017 (www.mrdh.nl).  
Aan de orde zijn o.a. geweest: Auditrapport kosten beheer en onderhoud Railverbindingen, met als 
conclusie, dat er op dit moment geen ruimte is voor investeringen; begroting 2018, de commissie 
heeft geen aanvullende zienswijze ingediend; aanpak evaluatie MRDH. 
 
Als lid van de rekeningcommissie (MRDH) laat de heer Franzen weten, dat de rekeningcommissie 
een advies heeft uitgebracht over de jaarrekening 2016. 
 
 

https://mrdh.nl/vergadering/adviescommissie-va-7-juni-2017
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13.  Mededelingen college 

 
Wethouder Japenga deelt mee, dat tijdens de renovatie van de tunnel bij de Sportlaan ook de 
fietsers zullen worden omgeleid. De huidige oplossing met een beperkte doorgang voor fietsers 
levert veel problemen op. 
 

14. Rondvraag leden 

 
Er zijn geen vragen. 
 

15. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

 
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen 
 

16. Ter kennisneming: Overige stukken 

 
De brief van de MRDH over de inbesteding van het busvervoer is voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.15 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 september 2017, 
 
 
 
de commissiegriffier,    de voorzitter, 
M. Slingerland     L. Kruithof 
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LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
(bijgewerkt tot en met 15 juni 2017)  

 

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  

2. 11-05-17 
 
 
 
 
15-06-17 

N.a.v. RIB 
Waterbeheer 

De commissie is van mening dat er 
behoefte is aan een informatieavond 
over actuele zaken en stand van 
zaken met Waterschap Hollandse 
Delta. 
In plaats van een aparte avond zal 
een ontmoeting/presentatie in de 
commissievergadering worden 
gehouden. 

Griffie / 
Japenga 

Commissie 
9 november 2017 

3. 11-05-17 2017-03-24 RIB 
HAK-terrein het 
Zand 

De raadsinformatiebrief, d.d. 11-05-
2017, HAK-terrein het Zand wordt 
geagendeerd voor de commissie 
Samen wonen.  

P18P - 
Van Os; 
VVD - 
Piena 

Commissie 
31 augustus 2017 

 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. 

 

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 Na de zomer 
2017 

2. 11-05-17 N.a.v. RIB 
Waterbeheer 

Wethouder Japenga zegt toe in 
toekomstige raadsvoorstellen 
aandacht te besteden aan 
klimaatadaptatie. 

Japenga P.m. 

3. 15-06-17 Zienswijze MRDH 
Kadernota 
Openbaar Vervoer 

Wethouder Smit zegt toe een 
overzicht te sturen van de tarieven 
voor het openbaar vervoer in de 
vervoersregio’s in Zuid-Holland. 

Smit  

4. 15-06-17 Zienswijze MRDH 
Kadernota 
Openbaar Vervoer 

Wethouder Smit zegt toe na te vragen, 
wat er met de afgeschreven 
autobussen van de RET gebeurd. 

Smit  

 


