
 
  

 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN WONEN RIDDERKERK  
6 APRIL 2017 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  dhr. J. Ipskamp 

Commissiegriffier dhr. M. Slingerland 
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd  
Burgerleden de heren D. van Beek, M. Huizer 
Van de zijde van het college de wethouders de heren V. Smit, M. Japenga 
Ondersteuning 
bij agendapunt 4 
bij agendapunt 5 

 
mevr. J. Rombouts (beleidsambtenaar) 
dhr. R. Schut (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 zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht. 

 

3. Vaststellen besluitenlijsten commissie Samen wonen van 9 maart en 14 maart 2017 

 
De besluitenlijst van 9 maart is zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Met de aantekening, dat wethouder Japenga niet aanwezig was, wordt de besluitenlijst van  
14 maart 2017 vastgesteld. 
  
De volgende toezeggingen zijn afgedaan: 
2. Nota richtlijnen Grondprijzen 2017 De raad wordt met een raadsinformatiebrief geïnformeerd 
over het afwijken van grondprijzen ten behoeve van verkoop op het Van Peltterrein (Lagendijk). De 
raad heeft een vertrouwelijke raadsinformatiebrief ontvangen.  
 
3. Afdoening motie 2015-71 inzake het lucht- en geluidmeetpunt Nieuw-Reijerwaard. Wethouder 
Japenga zegt toe na te gaan hoe lang nodig is om een meetpunt te realiseren, indien de raad 
daartoe besluit. De raad heeft de informatie ontvangen op 23 maart en deze is op de website bij de 
vergaderstukken geplaatst.  
 
5. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen ruimtelijke onderbouwing Pruimendijk. De vraag of de 
voorgestelde plannen al voorgelegd zijn aan de welstandscommissie is schriftelijk beantwoordt en 
na beantwoording bij de vergaderstukken van de raad geplaatst.  
 
Over toezegging 4. Raadsinformatiebrief Natuur- en Recreatieschap laat wethouder Japenga 
weten dat men in een cruciale fase van de onderhandelingen zit. Mogelijk ontvangt de raad een 
raadsvoorstel vóór de vergadering van mei in plaats van een raadsinformatiebrief.  
 

4. Zienswijze ontwerp-herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) 

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

5. Toekomstvisie Rouwcentrum Ridderkerk 

 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
DEBAT te behandelen. 
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De vraag of de financiële onderbouwing op een duidelijke en samenhangende manier kan worden 
weergegeven wordt schriftelijk beantwoord en na beantwoording bij de vergaderstukken van de 
raad geplaatst. 
 

6. Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen 

 
Onder verwijzing naar de concept besluitenlijst op de website (www.nieuwreijerwaard.eu) laat de 
heer Smit weten dat op 20 maart door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
Nieuw Reijerwaard o.a. is vergaderd over de rekening 2016 en de begroting 2018, Engie als 
partner in het kader van duurzame energie en personele besluiten inzake de wisseling van 
directeurschap. 
 

7. Mededelingen college 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 

8. Rondvraag leden 

 
Er zijn geen vragen. 
 

9. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

 
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.20 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 mei 2017, 
 
 
 
de commissiegriffier,    de voorzitter, 
M. Slingerland     J. Ipskamp 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
(bijgewerkt tot en met 6 april 2017) 

 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 09-03-17 Beheerplan 
Waterhuishouding 

De raadsinformatiebrief, d.d. 09-02-
2017, Beheerplan Waterhuishouding 
2016-2021 wordt geagendeerd voor 
de commissie Samen wonen.  

Christen 
Unie-
Alkema 

Commissie 
18 mei 2017 

2. 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  

 

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 

http://www.nieuwreijerwaard.eu/
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Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 09-03-17 
 
 
 
 
06-04-17 

Mededelingen 
college 

De raad ontvangt binnen een aantal 
weken een raadsinformatiebrief over 
de stand van zaken en de insteek 
(voor de toekomst) ten aanzien van 
het Natuur- en Recreatieschap. 
Mogelijk ontvangt de raad een 
raadsvoorstel voor de vergadering van 
mei in plaats van een 
raadsinformatiebrief. 

Japenga Mei 2017 

2. 06-04-17 Toekomstvisie 
Rouwcentrum 
Ridderkerk 

De vraag of de financiële 
onderbouwing op een duidelijke 
samenhangende manier kan worden 
weergegeven wordt schriftelijk 
beantwoord en na beantwoording bij 
de vergaderstukken van de raad 
geplaatst. 
 

Japenga Vóór de 
raadsveragdering 
van 20 april 2017 

 


