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Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen wonen,  
gehouden op donderdag 3 december 2013 in het gemeentehuis 
 
Aanwezig:  
De heer J. Ipskamp (voorzitter) en de heer M. Slingerland (commissiegriffier). 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: wethouder A. den Ouden en wethouder H. van Houcke. Van ambtelijke 
zijde: De heer A. Kazen 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld. 

 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Mevrouw Terpstra, bewoner spreekt in over agendapunt 5 Reactie op verzoek aankoop Amaliastraat 
34. Haar bijdrage is aan het verslag gevoegd. 
Op de vraag van de heer Kok antwoordt mevrouw Terpstra, dat de procedure bij de provincie over 
aankoopgarantie inmiddels is aangevraagd. Onduidelijk is nog waar dit nieuwe traject, dat na het 
kerstreces wordt opgepakt, zal eindigen. Duidelijk is wel dat de eventuele koopwaarde op basis van 
de provinciegarantie onder de taxatiewaarde ligt. 
 
3. Vaststelling verslag 
Het verslag wordt vastgesteld zoals voorgesteld. 
 
Ten aanzien van de actiepunten worden de volgende opmerkingen gemaakt. 
Actiepunt 4. mantelzorgunits. De heer Japenga geeft aan dat wat hem betreft met de informatie uit de 
raadsinformatiebrief van 15 november 2013 over uitvoeringprogramma nota Grijs, zilver en goud, de 
signalen uit de commissie met betrekking tot dit onderwerp zijn opgepakt. Hij stelt daarom voor om dit 
onderwerp van de actiepuntenlijst af te halen. De commissie stemt hiermee in. 
 
Actiepunt 6. Onderzoek maatschappelijk vastgoed. De wethouder meldt dat de genoemde woningen 
deel uitmaken van de grondcomplexen. Deze hebben al een bestemming en zijn daarom niet in het 
onderzoek opgenomen. De toezegging is daarmee afgedaan 
 
De toezegging in de gezamenlijke commissie Samen wonen en Samen leven van 29 oktober 2013 
over de uitvoering van de actiepunten uit het actieplan geluid wordt opgenomen op de actiepuntenlijst 
als actiepunt voor wethouder Van Houcke. 
 
4. Reactie op het verzoek aankoop Amaliastraat 34 
De wethouder geeft aan dat dit verzoek meerdere malen bij het college is geweest. Na de brief aan de 
raad is er nogmaals intern uitvoerig over gesproken. 
Er ligt een helder DCMR rapport en het college heeft daarom geen aanleiding gezien om voor te 
stellen anders te reageren dan in een eerder stadium.  
Er is bovendien een koopgarantie voor de woning. De heer Kok vraagt welke voorwaarden een rol 
spelen bij de koopgarantie. Wethouder Van Houcke geeft aan dat hij deze niet kent, maar wel dat er 
geen sprake is van vervuilde grond. 
 
Op de vraag van de heer Los over de stand van zaken van de sanering van het aanpalende pand 
geeft de heer Kazen de volgende informatie. 
De sanering zal z.s.m. ter hand worden genomen. In de praktijk betekent dit nog een heel traject. Er is 
een saneringsonderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn verschillende varianten van sanering benoemd. 
Sanering gaat veel geld kosten, maar op ambtelijk niveau is dit al toegezegd door de provincie. De 
gemeente gaat nu op basis van een saneringsplan een aanvraag doen. Gepland is om de 
werkzaamheden te starten half 2014.  
 
Advies: Ter vaststelling 
 
5. Nota richtlijnen Grondprijzen Ridderkerk 2014. 
De heer Los vraagt waarom er geen aanleiding is de prijzen voor Cornelisland te verlagen. 
Wethouder Den Ouden meldt dat verkenningen in de markt aangeven dat de huidige prijzen van een 
geschikt en acceptabel niveau zijn. Ten aanzien van de acquisitie worden gesprekken gevoerd. Er zit 
beweging in. Bekend is dat sommige partijen aangeven de prijzen te hoog te vinden.  
Complicerende factor hierin is dat de raad een exploitatieplan heeft vastgelegd. Daar kan niet zomaar 
van afgeweken worden. 
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De heer Japenga is van mening dat het actief in beheer geven of verkopen van zogenaamd 
snippergroen aan bewoners kan bijdragen aan het mooier maken van Ridderkerk en vraagt wat 
daarvoor zou moeten gebeuren. 
Wethouder Den Ouden geeft aan dat een bedrag hiervoor is opgenomen, zodat als de vraag vanuit de 
bewoners komt hieraan voldaan kan worden. Omdat het vaak maar om kleine stukjes grond gaat, 
wegen de kosten niet op tegen de opbrengsten. 
 
Advies: Ter vaststelling 
 
6. Nota grondbeleid 2013-2015 
Wethouder Den Ouden geeft aan dat de nota grondbeleid een overzichtelijke nota is geworden. 
Hoewel Ridderkerk niet veel grondposities meer heeft is het goed om dat overzichtelijk weer te geven.  
De nota geeft geen beleidswijziging ten opzichte van het grondbeleid.  
 
Advies: Ter vaststelling 
 
7. Beleidsregels handhaving inburgering en Verordening Wet Inburgering 2013 
De belangrijkste reden om deze verordening vast te stellen is dat er voor handhaving de verordening 
gebaseerd moet zijn op actuele geldende regelgeving. 
Op vragen uit de commissie geeft de wethouder aan dat nieuwe inburgeraars niet aan hun lot worden 
overgelaten, maar dat een andere instantie (DUO) dit gaat uitvoeren. De gemeente heeft nog een 
verantwoordelijkheid voor bepaalde groepen inburgeraars uit de voorliggende periode. 
 
Advies: Ter vaststelling 
 
8. Zienswijze woonruimtebemiddeling. 
Op 13 november heeft over dit onderwerp een bijeenkomst voor de raden van de BAR-gemeenten 
plaatsgevonden. De Stadsregio heeft gekozen voor een procedure met een hoog tempo. Daarom is 
het voorstel nagezonden. 
Een belangrijke wijziging in de nieuwe verordening is dat wordt overgegaan van een systeem van 
verwijzen naar een systeem van bemiddelen. In de nieuwe opzet zijn echter nauwelijks mogelijkheden 
om maatwerk te leveren voor eigen inwoners. Een ander punt is dat de bovenliggende 
Huisvestingswet nog niet definitief is. 
 
Op vragen uit de commissie geeft wethouder Van Houcke de volgende informatie. 
Hij is niet bekend met de standpunten van alle andere gemeenten in de Stadsregio. Wel zijn de 
portefeuillehouders kritisch. 
Hij roept de raadsleden op in hun eigen netwerk richting de Tweede Kamer signalen af te geven om 
lokaal maatwerk mogelijk te maken. Er zijn door de portefeuillehouders van de BAR-gemeenten over 
dit onderwerp geen afspraken gemaakt om het standpunt te bepleiten richting de Tweede Kamer. 
 
Het criterium van 15% komt uit de verordening van de regio Haaglanden. 
 
De zienswijze wordt betrokken in de besluitvorming. Als het Algemeen bestuur van de Stadsregio de 
zienswijze niet overneemt is Ridderkerk gehouden aan de regels uit de verordening. 
Als de Stadsregio ophoudt te bestaan, zal de Provincie de bewaker van deze verordening worden. 
Voor de Metropoolregio zijn geen bevoegdheden op dit terrein gepland. 
 
Advies: Ter vaststelling 
 
9. Eventuele mededelingen uit het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 

Nieuw Reijerwaard (GRNR).  
Er is niet veel nieuws te melden. In Nieuw Reijerwaard vinden op dit moment werkzaamheden plaats, 
waarbij de aanwezige gasbuizen in het gebied worden gestabiliseerd. In januari 2014 zal men in 
principe met het zware grondwerk aan de slag gaan. Er loopt daarvoor nog een aanvullend onderzoek 
naar de archeologische situatie. In afwachting hiervan is nog geen omgevingsvergunning verleend. 
 
Er is een Quick scan gehouden naar aanleiding van de motie van de provincie over de aankoop van 
woningen aan de Rijksstraatweg. Dit heeft geleid tot enig inzicht in de financiële consequenties van 
zo’n besluit. Het college en de GRNR hebben een brief met de resultaten aan Provinciale Staten 
gestuurd met de vraag welke financiële bijdrage zij willen leveren. 
Er zijn geen besluiten genomen over wel of niet aankopen.  
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Op vragen van de heer Japenga over het verdere proces en de samenhang geeft wethouder van 
Houcke de volgende informatie. 
De reactie van de provincie wordt eerst afgewacht. Op basis daarvan wordt beoordeeld of dit proces 
vervolgd kan worden. Daarom worden er nu nog geen onderzoeken bij de bewoners gedaan. Er is 
namelijk geen duidelijkheid of er wel mogelijkheden zijn voor aankoop. 
 
In de vergadering van het AB is afgesproken dat het voorzitterschap van de GRNR zal wisselen na de 
verkiezingen in plaats van per 1 januari. 
  
10. Beheersverordening Oosterpark en rijkswegen. 
De commissie heeft hier geen vragen over. 
 
Advies: Ter vaststelling. 
 
11. Mededelingen college 
Het college heeft geen mededelingen. 
 
12. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.15 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 januari 2014, 
 
de commissiegriffier,       de voorzitter, 
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LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
(Bijgewerkt tot en met 03 december 2013) 

 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 31-08-10 
09-06-11 
01-12-11 
03-10-13 

Evaluatie 
huurgewenning 

In de evaluatie moet aan de orde 
komen hoeveel er van de regeling 
gebruik is gemaakt en wat het heeft 
gekost en of het voor de bewoners 
het gewenste resultaat heeft gehad. 
03-10-13 Agenderen voor de 
commissie (gespreksnotitie) 

H. van 
Houcke 
 
 
 
M. Japenga 

Oktober 2013 
 
 
 
 
Februari 2014 

2. 10-11-11 Ridderkerkse 
Haven 

Wordt geagendeerd als dit vanuit de 
commissie of door de wethouder 
wordt gewenst. 

Allen  

3. 11-04-13 SvZ 
Herstructurering 
centrum 

De commissie wordt regelmatig 
geïnformeerd over de stand van 
zaken 

Van Houcke Minimaal 1x 
per drie 
maanden 

4. 29-10-13 Nota gezond-
heidsbeleid 
 

Planning van de acties Actieplan 
Luchtkwaliteit 

Van Houcke  
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Spreekrecht 3 december 2013 - Verzoek aankoop Amaliastraat 34 

Spreker: Ingrid Terpstra 

 

We zijn dankbaar dat wij ons verhaal mogen vertellen tijdens deze vergadering. Met 

name omdat we het gevoel hebben de afgelopen drie jaar niet voldoende gehoord te zijn.  

 

In 2001 kochten wij ons eerste koophuis (Amaliastraat 34). Het was in originele en 

verwaarloosde staat. We hebben het huis compleet en grondig gerenoveerd. Tien jaar 

later kochten we een bouwkavel in Noord Brabant met het plan om eigenhandig een huis 

te bouwen van onze spaarcenten. Een hele spannende beslissing, maar wel een droom 

van ons beiden. Maar die droom veranderde in een nachtmerrie. 

 

Sinds 8 juli 2010 staat ons huis in de Amaliastraat in de verkoop. Een paar maanden 

later bleken we in de cirkel van een verdachte locatie te wonen, wegens ernstige 

bodemverontreiniging. Nadat we van de eerste schrik waren bekomen, hebben we onze 

100% medewerking verleend aan het proces dat toen in werking trad; vergaderingen, 

onderzoeken en reageren op rapporten. Dit in de hoop dat een en ander snel achter de 

rug zou zijn.  

 

Nu, drie jaar later, zitten we nog steeds in de ellende. Voor elke bezichtiging zetten we 

alles op alles om het huis te verkopen. We ruimen op, maken schoon en proberen de 

situatie rondom de bodemverontreiniging zo goed mogelijk aan potentiële kopers uit te 

leggen. De laatste tijd sturen we zelfs een verklaring van geschiktheid toe via e-mail. 

Echter, tot op heden wordt de informatie als bezwaarlijk ervaren. 

 

We hebben alles geprobeerd: vooraf melden, achteraf melden en niet melden. Het laatste 

leek het beste voor ons te werken, want na veel inspanningen was in augustus dit jaar de 

woning eindelijk verkocht. Totdat de koper contact zocht met de heer Kazen en 

informatie ontving over de saneringsplannen… 

 

Enkele minuten daarna werd de koop ontbonden. Ik heb vervolgens nog contact gehad 

met de koper en geprobeerd te bemiddelen, maar hij gaf aan erg teleurgesteld te zijn. 

Hij was hier graag met zijn gezin gaan wonen, maar een huis kopen is grotendeels een 

emotionele beslissing en na het contact met de gemeente gaf hij aan dat het ‘niet goed 

voelde’. 

 

De afgelopen drie jaar was inderdaad geen vetpot qua huizenmarkt. Toch hebben wij tot 

op heden 22 bezichtigingen gehad (zie bijlage). Tel daar de kijkers bij op tijdens de Open 

Huis-dagen en we komen op een aantal van ruim 35 potentiële kopers.  

 

De stress die wij ervaren is enorm. Elke bezichtiging en elk contact met de gemeente of 

DCMR levert onrust op. Omdat we beiden overspannen zijn, resulteert dit in 

meningsverschillen/ruzie die onze relatie steeds verder onder druk zet. Daar komt bij dat 

ik, sinds het incident van afgelopen zomer, lijd aan paniekaanvallen.  

 

We vragen u daarom om ons te verlossen uit deze uitzichtloze en stressvolle situatie door 

middel van het verwerpen van het advies. We hopen verder dat de gemeente zijn 

verantwoordelijkheid neemt en deze zaak op een humane manier zal afhandelen. 

 

 

P.S. Nog enkele feiten en opvallendheden  

 

- De locaties worden in het advies opgesomd alsof het om losse gebouwen gaat, maar 

ons huis is als twee-onder-een-kapper geschakeld met nummer 32 en de winkel. 

Potentiële kopers ervaren het als een gebouw. 

 

- De in kaart gebrachte vervuiling op ons kavel (door metingen aangetoond, dus niet vrij 

geïnterpreteerd) is in een later stadium aangepast ten behoeve van de 

beschikkingsaanvraag. Opvallend hierbij is dat de contouren eerst ruim op ons kavel 

vielen en bij de beschikkingsaanvraag exact stopte bij de kavelgrens van nummer 32 en 
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34. Wij hebben hier vragen over gesteld, maar tot op heden geen goede verklaring 

ontvangen. 

 

- De in het advies genoemde verkoopbevorderende verklaring is reeds in ons bezit. Deze 

sturen wij toe aan woninggeïnteresseerden. 

 

- In het advies staat vermeld dat het huis op nummer 32 is verhuurd, maar tot op de dag 

van vandaag woont daar niemand.  

 

- De provinciegarantie op ons huis is complexer dan door de heer Kazen geschetst. Er 

gelden diverse voorwaarden, zoals schone grond , inspanningsverplichtingen en 

wachttijd. Verder ligt de garantieprijs lager dan de taxatiewaarde. Kortom, wij zijn 

gebaat bij een verkoop via het normale, commerciële verkeer. Ook gezien onze slechte 

financiële situatie. 

 

 

Bijlagen:  

- Statistieken Makelaarsland, Bezichtigingen en promotie Amaliastraat 34 
- E-mail Makelaarsland, Ontbinding overeenkomst Amaliastraat 34 
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