
 
  

 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN WONEN RIDDERKERK  
28 september 2017 

 

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

Commissiegriffier dhr. M. Slingerland 
Fracties Alle fracties zijn vertegenwoordigd (D66/GL tot agendapunt 6) 
Burgerleden de heren E. van Wolde, M. Huizer, V. Bilik, W. Boer, D. van Beek 
Van de zijde van het college de wethouders de heren V. Smit en M. Japenga  
Ondersteuning 
bij agendapunt 3 
bij agendapunt 4 

 
Mevrouw J. Bos; de heer  
Mevr. A. van Kruissen, de heer T. Loggers 

 
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 is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 
 

3. Realiseren nieuwe gladheidsbestrijdingsfaciliteit (GBF) 

 
Wethouder Japenga zal vóór de raadvergadering een overzicht verschaffen over de 
strooiactiviteiten in 2015 en 2016 (o.a. aantal keer gestooid, aantal wagens en hoeveel zout wordt 
verbruikt.) 
 
Wethouder Japenga vóór de raadvergadering van 12 oktober laten weten hoe het bedrag van  
investeringskrediet is opgebouwd en daarbij expliciet benoemen of en hoe de sloop- en 
herstelkosten zijn meegenomen. 
 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 
 

4. Gebiedsvisie P.C. Hooftstraat en omgeving 

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

5. MRDH zienswijze bussenleningen 

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

6. Aanleggen voetpad Benedenrijweg 

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 
Wethouder Smit zal navragen, waarom de ‘puist’ ter hoogte van Benedenrijweg 73 zit. Indien dit 
geen bijzonder doel dient zal deze worden verwijderd. 
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7. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

 
Er zijn geen mededelingen vanuit of over de gemeenschappelijke regelingen. 
 

8. Mededelingen college 

 
De leden worden opgeroepen te komen en zich aan te melden voor de commissiebijeenkomst op 
5 oktober a.s. over de energietransitie in Ridderkerk. 
 

9. Rondvraag leden 

 
Er zijn geen vragen. 
 

10. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

 
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.40 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2017, 
 
 
 
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 28 september 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. 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 nov 2017 
febr 2018 
mei 2018 
aug 2018 

3. 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 

4. 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. 

5 28-09-17 Gladheids-
bestrijdings-
faciliteit 

Wethouder Japenga zal vóór de 
raadvergadering een overzicht 
verschaffen over de strooiactiviteiten 
in 2015 en 2016 (o.a. aan aantal 
keren, aantal wagens en hoeveel zout 
wordt verbruikt.) 

Japenga vóór de 
raadvergadering 
van 12 oktober 

6. 28-09-17 Gladheids-
bestrijdings-
faciliteit 

Wethouder Japenga laat vóór de 
raadvergadering van 12 oktober weten 
hoe het bedrag van  
investeringskrediet is opgebouwd en 
benoemt daarbij expliciet of en hoe de 
sloop- en herstelkosten zijn 
meegenomen. 

Japenga vóór de 
raadvergadering 
van 12 oktober 

 
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. 07-09-17 Omgevingsvisie 
Ridderkerk 

Wethouder Smit zegt toe vóór de 
raadsvergadering van 14 september 
informatie te verstrekken over het 
aantal uren en het aantal ambtenaren 
dat met de omgevingsvisie bezig is 
geweest. 
 

Smit Voor 14 
september 2017 
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Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

3. 28-09-17 Aanleggen 
voetpad 
Benedenrijweg 
 

Wethouder Smit zal navragen, 
waarom de ‘puist’ ter hoogte van 
Benedenrijweg 73 zit. Indien dit geen 
bijzonder doel dient zal deze worden 
verwijderd. 

Smit  

 

 


