
 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN WONEN RIDDERKERK  
9 november 2017 

 

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

Commissiegriffier dhr. M. Slingerland 
Fracties Alle fracties zijn vertegenwoordigd (D66/GL vanaf agendapunt 5) 
Burgerleden de heer M. Huizer 
Van de zijde van het college de wethouders de heren M. Japenga en H. Dokter 
Ondersteuning 
bij agendapunt 5 en 6 

 
de heer M. Rienks 

 
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. Presentatie van het Waterschap, de heer J. Ebbelaar 

  
De heer Ebbelaar, hoofd afdeling planning en regie van het Waterschap Hollandse Delta, heeft een 
presentatie gegeven over de werkzaamheden van het waterschap. 
De presentatie is bij de vergaderstukken op de website geplaatst (www.ridderkerk.nl/vergaderstukken). 
 
Aansluitend heeft de heer Ebbelaar de vragen van de commissieleden beantwoord.  
 

3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

  
Namens de heren Verschoor en De Weerdt heeft de heer M. van Gastel gebruik gemaakt van het 
spreekrecht over agendapunt 5 vaststelling Bestemmingsplan bezoekerscentrum Waalbos. 
De bijdrage is terug te luisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld. Van de bijdrage is geen afschrift 
ontvangen. 
 
De leden van de commissie hadden geen vragen aan de heer Van Gastel. 
 

4. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 7 september en 28 september 2017 

  
De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de actiepunten: (actiepunten van de actielijst van 28 september) 
 
2. 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. 
De raad is op 3 november 2017 geïnformeerd met een raadsinformatiebrief over de stand van zaken. 
De commissie wil de brief behandelen in de eerstvolgende vergadering waarin de commissie Samen 
wonen zelfstandig bijeenkomt. 
 
3. N.a.v. RIB Waterbeheer - Informatiebijeenkomst Waterschap  
In deze commissie heeft het waterschap een presentatie gehouden. Het actiepunt is afgedaan. 
 
5. en 6. Gladheids-bestrijdings-faciliteit  
De raad heeft de gevraagde informatie tijdig ontvangen. De toezeggingen zijn daarmee afgedaan.  
 
 

http://www.ridderkerk.nl/vergaderstukken
http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


 

Ten aanzien van de toezeggingen 
1. Het traject Nadeelcompensatie. De raad ontvangt in december 2017 een raadsinformatiebrief over 
dit onderwerp 
 
2. Omgevingsvisie Ridderkerk. De raad heeft de gevraagde informatie ontvangen. De toezegging is  
afgedaan. 
 
3. Aanleggen voetpad Benedenrijweg (n.a.v. ‘de puist’). De raad heeft de gevraagde informatie 
ontvangen. De toezegging is afgedaan. 
 

5. Vaststelling bestemmingsplan Bezoekerscentrum Waalbos 

  
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te behandelen. 
 
Wethouder Japenga zegt toe na te gaan hoeveel personen (bezoekers én vrijwilligers) er in totaal in 
het voorgestelde bezoekerscentrum aanwezig zullen mogen zijn. 
 

6. NRIJ - Hoofdlijnenovereenkomst uittreding gemeente Rotterdam en nieuwe 
gemeenschappelijke regeling NRIJ 

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

7. MRDH zienswijze PvE Parkschuttle 

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

8. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

  
De heer Ipskamp geeft een korte terugkoppeling van de vergadering van het algemeen bestuur van 
de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard van 30 oktober 2017.  
Besproken is de kwartaalrapportage 2

e
 kwartaal 2017, vastgesteld is het vergaderschema 2018 en 

benoemd tot de eerste vergadering van het algemeen bestuur na de verkiezingen in 2018 is een 
voorzitter. 
 

9. Mededelingen college 

  
Het college heeft geen mededelingen. 
 

10. Rondvraag leden 

  
Er zijn geen vragen. 
 

11. Ter afdoening moties en raadstoezegging 

  
De fractie van Echt voor Ridderkerk geeft aan, dat zij motie 2013-156 veiligheid vaarwegen niet als 
afgedaan beschouwd. 
De raad beslist in een volgende raadsvergadering over de afdoening van de motie. 
 

12. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

  
Mevrouw Van Nes- De Man verzoekt de raadsinformatiebrief  2017-10-04 Afvalbakkenplan te 
agenderen voor een volgende vergadering en zal daarvoor een gespreksnotitie schrijven. 
 
De overige raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen 
 



 

13. Ter kennisneming: overige stukken 

 
De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.40 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 januari 2018, 
 
 
 
 
de commissiegriffier,    de voorzitter, 
M. Slingerland     C.A. van der Duijn Schouten 
 
 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
(bijgewerkt tot en met 9 november 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. 
 
De commissie agendeert de RIB van 
3-11-17 in de eerstvolgende 
vergadering waarin de commissie 
Samen wonen zelfstandig bijeenkomt  

Japenga 
 
 
 
 
 

febr 2018 
mei 2018 
aug 2018 
 
 
11 jan 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. 09-11-17 2017-10-04 RIB 
Afvalbakkenplan 

De raadsinformatiebrief 2017-10-04 
RIB Afvalbakkenplan, wordt 
geagendeerd voor de commissie 
Samen wonen.  

Van Nes-
de Man 
(EVR) 

11 jan. 2018 

 
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 december 2017 



 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

5. 09-11-17 Vaststelling 
bestemmingsplan 
bezoekerscentrum 
Waalbos 

Wethouder Japenga zegt toe na te 
gaan hoeveel personen (bezoekers én 
vrijwilligers) er in totaal in het 
voorgestelde bezoekerscentrum 
aanwezig zullen mogen zijn 

Japenga Vóór de 
raadsvergadering 
van  
23 november 
2017 

 


