
 

 

COMMISSIE SAMEN WONEN   AGENDAPUNT  12 

Verzoek voor de commissievergadering van: 12 mei 2015 

Verzoek van :      Edward Piena (VVD) 

 

Naam onderwerp: Woonvisie 

Aanleiding 

Overeenkomst samenwerkingsafspraken Woonvisie/gemeente Ridderkerk . 

Omschrijving 

Bij brief van 18 maart 2014 heeft Woonvisie het college meegedeeld de realisatie van het plan 

Driehoek/Het Zand stop te zetten. Van deze eenzijdige stopzetting heeft het college de raad 

mededeling gedaan, door toezending van deze brief, de reactie van het college op deze brief en van 

het persbericht van de gemeente en Woonvisie. Daarna is het college in overleg getreden met de 

commissie Samen wonen. Vanwege de juridische positie van de gemeente en de gemeentelijke 

financiële belangen waren deze commissievergaderingen besloten. Tijdens die overleggen heeft een 

groot aantal raadsleden aangegeven, welke stappen zij wenselijk achtten. Ook de uitspraken van de 

wethouder gaven een bepaald verwachtingspatroon. Met Woonvisie is door de gemeente, na een 

besluit van het college, op 28 januari 2015 een overeenkomst gesloten zonder dat daarover overleg is 

gevoerd met de raad(scommissie) en die overeenkomst wijkt op belangrijke punten af van de geuite 

wensen.  

Doel bespreking / beraad 

Het proces van het totstandkomen van hierboven genoemde overeenkomst met Woonvisie te 

evalueren en de (financiële) gevolgen van deze overeenkomst voor de gemeente Ridderkerk en haar 

inwoners helder te krijgen. 

Vragen: 

1. Graag ziet de VVD dat de geheimhoudingsplicht ten aanzien van de overgelegde stukken en het 

besprokenen van de besloten commissievergaderingen Samen wonen van 3 juni 2014 en 4 

september 2014 door de commissie Samen wonen wordt opgeheven. Kan de voltallige 

commissie zich hierin vinden, dan kan daartoe direct worden besloten. Wenst iemand discussie, 

dan kan hierover achter gesloten deuren vergaderd worden, waarna de commissie, na welk 

besluit dan ook, daarna in de openbaarheid verder kan vergaderen.  

2. Waarom is er gezien het grote maatschappelijk en financiële belang voor de gemeente 

Ridderkerk voor gekozen de raadscommissie wel te informeren over en de wensen te 

inventariseren met betrekking tot de gevolgen van het stopzetten van realisatie Drievliet/het Zand 

en voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst deze niet inhoudelijk met de 

raadscommissie te bespreken?  

3. Is het in het vervolg niet wenselijk om bij vergelijkbare voorvallen de raad(scommissie) van het 

begin tot het einde bij een dergelijk proces te betrekken? Zo ja, is het dan wenselijk deze 

afspraak te borgen? Zo nee, welke argumenten heeft het college hiervoor? 

4. Hoe zijn de financiële gevolgen van het stopzetten van de realisatie van het plan Driehoek/het 

Zand in kaart gebracht en wat was het resultaat? 



 

 

5. Welke kosten-batenanalyse heeft ten grondslag gelegen om deze overeenkomst mede als 

gunstig voor de gemeente Ridderkerk te beschouwen en over welk bedrag spreken we dan? 

6. De aan Woonvisie in artikel 2 leden a t/m c van de overeenkomst gedane toezeggingen kosten de 

gemeente geld en/of ambtelijke inspanningen. Vanuit Woonvisie staan hier geen directe 

(inspannings)verplichtingen tegenover. Wat is de reden geweest om Woonvisie te “ belonen”, 

terwijl zij de belangen van de gemeente Ridderkerk en haar inwoners heeft geschaad? 

7. Gelden de hierboven genoemde toezeggingen alleen voor Woonvisie? Zo ja, waarom krijgt 

Woonvisie dan een voorkeursbehandeling ten opzichte van andere organisaties en particulieren? 

8. Hoe gaat het college mede aan de hand van de gesloten overeenkomst met Woonvisie ervoor 

zorgdragen, dat Woonvisie in de toekomst niet wederom zonder (financiële) gevolgen 

overeenkomsten niet nakomt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


