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Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen wonen,  
gehouden op donderdag 8 november 2012 in het gemeentehuis 
 
Aanwezig:  
De heer G.J. van Nes (voorzitter) en mw. T. Heijboer (verslaglegging) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: wethouder A. den Ouden en wethouder J. Stout. 
 
1. Opening en vaststellen agenda  
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. 
 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Voor het spreekrecht zijn geen aanmeldingen ontvangen. 
 
3. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen wonen van 20 september 2012 (het 

verslag van 2 oktober nog te ontvangen)  
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Toezeggingen 
 Punt 4. Rapportage Luchtkwaliteit: de gespreksnotitie is nog niet opgesteld door de heer Ros. 

Wordt 2013. 
 Toezegging 6. Richtlijnen grondprijzen Het Zand. Deze zijn toegezonden, daarmee is de 

toezegging afgedaan. 
 
Er zijn geen wijzigingen in of mededelingen over de overige actiepunten. 
 
4. Presentatie over samenwerking 3Primair en Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden 
Na afloop van de presentatie (bijgevoegd) wordt naar aanleiding van enkele vragen aanvullende 
informatie verstrekt over de kwaliteitsmeting. De kwaliteit wordt beoordeeld door de Inspectie op vier 
hoofdindicatoren. Juist door samenwerking tussen Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs 
(VO) kan in gezamenlijkheid een passender schooladvies worden afgestemd zodat een betere 
aansluiting voor het kind gerealiseerd kan worden.  
Verder wordt de relatie tussen de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht uiteen gezet. Er is 
geen sprake van een formele relatie en ook zijn er wettelijk vastgelegde verschillen tussen het PO en 
het VO. Juist door de samenwerking kunnen verschillende kwaliteiten beter benut worden zoals het 
delen van onderwijskennis en het gebruik maken van de juridische - en de huisvestingsmedewerker. 
In Twente, Hoekse Waard en Gorinchem zijn eerder fusies gerealiseerd, het functioneert nog steeds. 
Ook blijkt de keuze voor doorstroming van PO naar VO (en incidenteel andersom) door leerkrachten 
gemakkelijker te worden gemaakt. 
 
5. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 (vGRP5) 
Wethouder Den Ouden geeft toelichting op het rioleringsplan. De uitvoering van een vierjaarlijks plan 
vergt veel werk en budget, zo’n 3,5 mln. per jaar. Evaluatie van het voorgaande plan heeft laten zien 
dat vrijwel alle doelstellingen zijn behaald. De laatste, realisatie van het gemaal P01, wordt binnenkort 
uitgevoerd. In vGRP5 is met het oog op komende generaties een andere wijze van tarifering 
opgenomen. Er wordt voorgesteld de investeringslast naar voren te halen door een deel (de buizen) 
direct te financieren en de andere onderdelen (de gemalen) wel als investering met kapitaalslasten op 
te nemen voor de toekomst. Ondanks het opraken van de reserves blijven op deze wijze de kosten 
voor het nageslacht betaalbaar. Door betere meettechnieken is de technische staat nauwkeuriger te 
beoordelen. Hiermee kan voorkomen worden dat delen volgens de planning worden vervangen terwijl 
ze langer hadden kunnen functioneren. Dit levert een besparing op. 
 
Diverse vragen worden gesteld over de BAR samenwerking. Wethouder Den Ouden legt uit dat op 
diverse gebieden winst te behalen valt door samen te werken, zoals gezamenlijk de achterwacht in 
weekend en nacht op te pakken. Op termijn zal gestreefd worden naar gelijke wijze van tarifering. Op 
technisch en fysiek vlak blijven de rioleringen uiteraard gescheiden. De praktische uitvoerende 
werkzaamheden zullen veelal door aannemers uitgevoerd blijven worden. 
 
De woningen langs de Waaldijk worden afgekoppeld voor hemelwaterafvoer. Er is een goede en 
zorgvuldige communicatie met de bewoners. Deze individuele contacten hebben geleid tot begrip en 
vertrouwen in elkaar. Uiteraard wordt zorgvuldig met de tuinen omgegaan. Kortom, er is medewerking 
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van de bewoners. Op de vraag of de planning Oostmolendijk gehaald wordt, blijkt dat de onteigening 
nog op zich laat wachten. 
  
In de tarifering wordt geen onderscheid gemaakt tussen 1- en meerpersoonshuishoudens. Dit is ook 
niet gebruikelijk, de infrastructuur is immers per woning gelijk. Bevoordeling van 1 persoonshuis-
houdens houdt tegelijkertijd een benadeling van meerpersoonshuishoudens in, de opbrengsten 
moeten nu eenmaal behaald worden. Daarnaast is het tarief in gemeente Ridderkerk relatief aan de 
lage kant. Wel is de systematiek van kostenverdeling voor gebruiker en eigenaar toegepast zoals bij 
de OZB. 
 
Ondanks de toegenomen gemeentelijke zorgplicht blijft de perceeleigenaar de eerste 
verantwoordelijke. Door het voortdurend schouwen en meten wordt de grondwaterstand permanent 
gecontroleerd waardoor extra kosten of risico’s niet voor de hand liggen. 
 
Advies: Ter debat 
 
6. Jaarverslag welstand 2011 
Het landelijke digitale Omgevingsloket Online (OLO) werkt helaas nog niet vlekkeloos. Wethouder 
Stout deelt mee dat er volop aan gewerkt wordt om de aanlevering van de bestanden via deze 
landelijke server te verbeteren. Dat geldt tevens voor de schriftelijke bevestiging dat een 
vergunningsvrije aanvraag voldoet aan de vereisten. Deze bevestiging is bij verkoop van een woning 
van belang voor de potentiële kopers. Binnenkort wordt de raad hierover verder geïnformeerd.  
Ook de bewegwijzering binnen OLO is een punt dat reeds de aandacht heeft. 
 
De situatie in de Nikkelstraat wordt uiteengezet, er is geen sprake van belonen van illegaal gedrag. In 
het verleden zijn enkele reclame-uitingen zonder vergunning bevestigd. Hierop is nooit handhavend 
opgetreden, de gemeente heeft destijds steken laten vallen. Er is na zorgvuldige afweging voor 
gekozen om in dit specifieke geval het nieuwe bord toe te staan. De mening dat eventueel van 
precedentwerking sprake kan zijn, wordt niet gedeeld door de wethouder. 
 
Het Mengpaneel Bedrijventerreinen wordt momenteel niet toegepast maar kan bij de herstructurering 
van Donkersloot te gebruiken zijn. 
 
Er is belangstelling voor een presentatie door de Commissie ruimtelijke kwaliteit. Het verzoek om de 
commissie hiervoor uit te nodigen, is uitgesproken. 
 
Toelichting op de term Niet strijdig, incl. ‘mits’: de aanvraag is akkoord maar mogelijk worden extra 
vereisten gesteld. 
Toelichting op de term Strijdig, incl. ‘tenzij’: de aanvraag is niet akkoord, tenzij … 
Het aantal aanvragen dat direct is goedgekeurd, zal vóór de raadsvergadering van 22 november 
bekend worden gemaakt.  
 
De toetsingen die de Welstandcommissie uitvoert, worden in de toekomst niet overgenomen door een 
ambtenaar. De kwaliteit zal onafhankelijk getoetst blijven worden. Door de economische crisis daalt 
het aantal aanvragen. De kwaliteit is een aandachtspunt waarover al contact is geweest met de 
commissie. 
 
Advies: Ter vaststelling 
 
7.    Grondexploitatie Het Zand 
Voor 22 november 2012 is een bestuurlijk overleg met Woonvisie gepland. De uitkomsten kunnen 
leiden tot aanpassing van de exploitatie. Naar aanleiding van diverse vragen geeft wethouder Stout 
nog aanvullende informatie.  
 
Er is vanaf het begin sprake geweest van één grondcomplex en daarom van één exploitatie. Splitsing 
van de exploitatie zal leiden tot diverse aanpassingen. 
De tijdsplanning is als volgt: vóór einde 2012 de intentieovereenkomst ondertekenen om de 
ontwikkeling te starten en vóór einde 2013 te starten met de bouw, waarbij geldt dat minstens 70% 
verkoop behaald moet zijn. 
 
Aan het amendement om goedkopere grond aan de starters aan te bieden, wordt uitvoering gegeven. 
Het amendement om een paragraaf over gezonde bevolkingsopbouw op te nemen, is erg lastig. De 
opbouw is gemeentebreed namelijk steeds in beweging. Wordt in nieuwbouwprojecten expliciet voor 
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starters gebouwd dan zal de verkoop van goedkope portiekwoningen stagneren. En daarmee de 
doorstroming van senioren naar geschikte woningen ook geen doorgang kunnen vinden. Daarnaast is 
zelfs een starterwoning al snel te duur voor jongeren. Daarom zal in overleg met Woonvisie bekeken 
worden hoe het goedkope segment aantrekkelijk te maken is voor jongeren. Door allerlei gevolgen 
elders in Ridderkerk is een paragraaf over de bevolkingsopbouw daarom moeilijk op te stellen. 
Overigens komt Het Zand niet meer in de raad aan de orde, het bestemmingsplan is al vastgesteld. 
 
Al het gemeentelijk vastgoed wordt geïnventariseerd (uitvoering motie 2012-93) zodat we inzicht 
krijgen in de verschillende mogelijkheden zoals sloop, opknappen, verhuren of verkopen. Hopelijk is 
deze inventarisatie voor mei 2013 gereed. Ten aanzien van het verzoek om inzicht in de 
veiligheidsrisico’s te geven, geeft wethouder Den Ouden een reactie. Voor de aanwezigheid van 
asbest kan een aanname worden gedaan, pas na nader onderzoek is te bepalen óf en in welke mate 
asbest aanwezig is. Asbest is overigens in veruit de meeste gevallen hechtgebonden. Slechts bij 
onzorgvuldig slopen of vandalisme levert het problemen op. 
 
Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om het project Sporthal Drievliet doorgang te laten 
vinden en worden alternatieven besproken in geval van uit- of afstel. In de raadsvergadering van 13 
december wordt de stand van zaken omtrent de sporthal en de locatie meegedeeld, het bestuurlijk 
overleg met Woonvisie op 22 november zal meer duidelijkheid geven.  
 
Het HAK-terrein is gekocht in de staat zoals het is, de bodemsanering is als het ware meegekocht. De 
vervuiling blijkt mee te vallen, de steenslagfundering geeft een oppervlakkige vervuiling.  
  
Advies: Ter vaststelling 
 
8. Zienswijze ontwerpbegroting VAVO en OLIVER 2012    
De begroting komt voor de laatste maal aan de orde omdat deze taak is teruggehaald naar het rijk, en 
daarmee ook aanpassingen in het Educatiebudget zijn gerealiseerd. Er is geen sprake van een 
besparing. In Ridderkerk hebben tussen de 15 en 20 volwassenen gebruik gemaakt van deze 
regeling. 
 
Advies: Ter vaststelling 
 
9. Mededelingen college 
Er zijn geen mededelingen. 
 
10. Rondvraag leden 
De heer Japenga vraagt de mening van de raadsleden over de aan de fractievoorzitters gestuurde 
brief waarin wordt verzocht medewerking te verlenen aan de plaatsing van een zorgunit in de 
achtertuin.  
Wethouder Stout geeft alvast enige toelichting. Het college wil dit initiatief zeker faciliteren. Omdat de 
aanvraag erg complex is vanwege de regelgeving in de bestemmingsplannen, zal in overleg met 
diverse afdelingen gezocht worden naar creatieve oplossingen. Behandeling van deze aanvraag is 
ook van belang voor toekomstige aanvragen. Dat aantal zal waarschijnlijk toenemen gelet op de 
vergrijzing en de toename van de zorgkosten.  
Conform zijn verzoek zal dit voor een volgende vergadering worden geagendeerd, nadat de heer 
Japenga hierover een gespreksnotitie heeft geschreven. 
 
De rotonde Vondellaan-Jan Luykenstraat is afgesloten. Volgens de heer A. van Nes leidt dit onveilige 
situaties. Conform zijn verzoek zal dit voor een volgende vergadering worden geagendeerd, nadat de 
heer Van Nes hierover een gespreksnotitie heeft geschreven. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.25 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 november 2012, 
 
de griffier,       de voorzitter, 
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LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

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

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. 
 

Stout Medio 2013 

2. 10-11-11 Ridderkerkse 
Haven 

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

Allen  

3. 10-11-11 
13-03-12 

Havenvisie 2030  Presentatie/ uitleg over de havenvisie. 
Welke impact kunnen de 
ontwikkelingen in de Rotterdamse 
haven hebben op Ridderkerk (o.a. 
verkeersbewegingen) 

Commissie 
griffier/ 
Voorzitter 

Na de zomer-
vakantie 

4. 09-02-12 Rapportages 
Luchtkwaliteit  

Agenderen voor een volgende 
vergadering (gespreksnotitie) 

B. Ros 2013 

5. 08-11-12 Plaatsen zorgunits 
t.b.v. mantelzorg 

Zal, nadat een gespreksnotitie is 
geschreven, worden geagendeerd 
voor een volgende vergadering. 

M. Japenga 10-01-2013 

6.  08-11-12 Onveilige situatie 
St. Jorisstraat 

Zal, nadat een gespreksnotitie is 
geschreven, worden geagendeerd 
voor een volgende vergadering. 

A. van Nes  

7. 08-11-12 Welstand De commissie ruimtelijke kwaliteit 
uitnodigen voor een presentatie in de 
Cie SW 

Commissie-
griffier 

Medio 2013 

8.  
 

08-11-12 Welstand De raad wordt geïnformeerd hoe het 
staat met de bevestiging 
vergunningvrije aanvraag 

Stout  

9. 
 

08-11-12 Welstand Mededeling van het aantal aanvragen 
dat direct is goedgekeurd 

Stout Vóór de raad 
van 22-11 

 


