
 
  

 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN WONEN RIDDERKERK  
 4 FEBRUARI 2016 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  dhr. J. Ipskamp 

Commissiegriffier dhr. M. Slingerland 
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Burgerleden mw. M. van der Schoor en de heren W. v.d. Berg, M. Huizer, R. van 

Heijst, J. Visser, L. Westbroek en E. van Wolde. 
Van de zijde van het college de wethouders mw. T. Keuzenkamp en dhr. M. Japenga 
Ondersteuning 
bij agendapunt 5 
bij agendapunt 6 

 
dhr. D. Amesz (afdeling Advies ruimte) 
mw. J. Gerritse (bureau bestuursondersteuning Ridderkerk) 

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
Agendapunt 5 is behandeld na agendapunt 7. De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

 
Er zijn geen aanmeldingen. 

 

3. Vaststellen verslag commissie Samen wonen en vaststellen besluitenlijst commissie 
Samen leven d.d. 7 januari 2016 

 
Het verslag van de commissie Samen wonen van 7 januari 2016 is ongewijzigd vastgesteld. 
Ten aanzien van de toezeggingen, actie- en aandachtspunten zijn geen opmerkingen gemaakt. 
 
De besluitenlijst van de commissie Samen leven van 7 januari 2016 is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de toezeggingen: 
6. Ontwerpbegroting Jeugdzorg. De streefdatum wordt gezet op 3 maart 2016. 
7. Jaarwisseling. Beleid afvalbakken. Afvalbakken die kunnen worden afgedekt worden afgedicht. 
Zo niet, dan worden de binnenbakken eruit gehaald. Uiteindelijk zijn er 14 afvalbakken opgeblazen 
of vernield. Is afgedaan. 
8. ToBe, wie is betrokken bij de nieuwe Stichting. De raad is per mail geïnformeerd over de 
samenstelling van het bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting voor Cultuureducatie Zuid 
Holland Zuid. Is afgedaan. 
 
Ten aanzien van de actie en aandachtspunten: 
3. Jaarverslag en trendberichten SenW. De raad heeft alle binnengekomen informatie gekregen. 
Indien er nieuwe informatie is, krijgt de raad die ook. 
4. De Loods/SenW. Het jaarverslag SenW 2015 is nog niet ontvangen door de gemeente. 
5. RIB Schuldhulpverlening. Gespreksnotitie is ontvangen. De gespreksnotitie wordt tegelijk met 
het Schuldhulpverleningsbeleid geagendeerd. 
6. RIB Stand van zaken huishoudelijke hulp. De gespreksnotitie is niet tijdig ontvangen. Wordt 
volgens afspraak als actiepunt geschrapt. 
 

4. Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 

5. Startnotitie Omgevingsplan Donkersloot 

 
Na vragen uit de commissie en beantwoording door wethouder Japenga en de heer Amesz is 
besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te behandelen. 
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De raad wordt geadviseerd in de Startnotitie onder ‘Wie doet er mee? (participatie)’ achter ‘extern:’ 
toe te voegen: ‘de bewoners van het gebied,’.  
 

6. Participatieverordening sociaal domein Ridderkerk 2016 

 
Na vragen uit de commissie en beantwoording door wethouder Japenga en mevrouw Gerritse is 
besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te behandelen. 
 

7. Nota Grondbeleid 2016 - 2019 

 
Na vragen uit de commissie en beantwoording door wethouder Keuzenkamp en na discussie is 
besloten de raad te adviseren het voorstel TER VASTSTELLING te behandelen. 
 

8. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 

9. Mededelingen college  

 
Er zijn geen mededelingen. 
 

10. Rondvraag leden 

 
Op voordracht van de heer Romeijn stemt de commissie in met het uitnodigen van de Stichting 
Vluchtelingenwerk om een presentatie te geven over haar werkzaamheden. Dit met het oog op de 
toename van het aantal statushouders dat in Ridderkerk gehuisvest moet worden en het geplande 
asielzoekerscentrum in de Beverwaard. 
In overleg met de griffie wordt naar een datum gezocht. 
 

11. Ter afdoening: motie 

 
Motie 2015-60 inzake het hijsen van de regenboogvlag is afgedaan met de afdoeningsbrief 
d.d. 8 januari 2016. 
 

12. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

 
De raadsinformatiebrief, d.d. 22 december 2015, Stand van zaken Koningsplein 2-5 wordt 
geagendeerd voor de commissie Samen wonen. De fractie van de VVD zal de gespreksnotitie 
schrijven.  
 
De raadsinformatiebrief, d.d. 8 januari 2016, Reactie op rekenkamerrapport Barendrecht inzake 
onrechtmatigheid zal worden betrokken bij bespreking van het onderwerp ‘Samen en nog steeds 
apart’ – rapport Rekenkamer Barendrecht. Dit onderwerp wordt op zijn vroegst geagendeerd in de 
commissie Samen leven van 7 april 2016. De fractie van Echt voor Ridderkerk zal de 
gespreksnotitie schrijven.  
 
De raadsinformatiebrief, d.d. 20 januari 2016, St. Jorisstraat, beëindigen proef eenrichtingsverkeer 
wordt geagendeerd voor de commissie Samen wonen. De fractie van D66/GroenLinks zal 
(mogelijk samen met de PvdA) de gespreksnotitie schrijven.  
 
Uiterlijk gespreksnotitie inleveren bij de griffie: maandag 15 februari vóór 9.00 uur voor de 
commissie van 3 maart en maandag 21 maart vóór 9.00 uur voor de commissie van 7 april a.s. 
 
Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief, d.d. 15 januari 2016 inzake preventie- en 
handhavingsplan alcohol 2016 deelt wethouder Keuzenkamp mee, dat dit plan abusievelijk door 
het college is vastgesteld. Het plan zal alsnog ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.  
 
De overige raadsinformatiebrieven worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

11. Ter kennisneming: overige stukken 

 
Deze zijn ter kennisneming aangenomen. 
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De voorzitter sluit de vergadering rond 21.20 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 maart 2016, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
dhr. M. Slingerland    dhr. J. Ipskamp 
 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
(Bijgewerkt tot en met 4 februari 2016) 

 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 04-02-16 RIB 2016-01-20 
St. Jorisstraat, 
beëindigen proef 
eenrichtings-
verkeer 

Wordt geagendeerd voor 3 maart of 
7 april 2016 na ontvangst 
gespreksnotitie van D66/GroenLinks 

D66/GL 3 maart 2016 

2. 04-02-16 RIB 2015-12-22 
Stand van zaken 
Koningsplein 2-5 
 

Agenderen een volgende keer. 
Gespreksnotitie wordt geleverd door 
VVD 

VVD Cie maart 2016 
Cie april 2016 

 

TOEZEGGINGEN 
 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 16-04-15 WP Rijsoord De raad wordt geïnformeerd over de 
bewonersavonden. O.a. door het 
toezenden van de verslagen. 

Japenga p.m. 

2. 12-05-15 
11-06-15 

Herstructurering 
Centrum  
e.a. 

De raad zal worden geïnformeerd over 
vervuilde grond bij voormalig 
gemeentelijke woningen. En over de 
kosten van de schoonmaak. 

Smit 03-03-2016 

 
  


