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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen wonen, gehouden  
op donderdag 10 november 2011 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
De heer H. Ipskamp (voorzitter) en de heer M.Slingerland (commissiegriffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd (CDA en CU vanaf agendapunt 4) 
Van de zijde van het college: wethouder de heer A. den Ouden (vanaf agendapunt 4) 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Het spreekrecht (agendapunt 2 ) 
zal worden uitgeoefend voorafgaand aan agendapunt 10. De agenda wordt zo vastgesteld.  
 
In de vergadering van 22 september is geëxperimenteerd met het elkaar informeel aanspreken. 
Meerdere fracties hebben aangegeven dit als niet prettig te ervaren. In het vervolg zullen de leden 
elkaar aanspreken met de achternaam. 
De stoelbezetting is wel als positief ervaren. De raadsleden op de achterste rij nemen geen deel aan 
de beraadslagingen. Er wordt wel informeel vergaderd in de zin dat als een directe vraag wordt 
gesteld niet gewacht hoeft te worden tot de voorzitter het woord geeft. Interrupties gaan wel via de 
voorzitter.  
 
3. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen wonen van 22 september 2011 
Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Toezegging 1. Bijeenkomst Grondexploitatie is afgedaan door het houden van een bijeenkomst op  
10 oktober 2011. 
Toezegging 3. Werkboek woningbouwstrategie is afgedaan door toezending van de gevraagde 
informatie. 
 
Actiepunt 3. Van Hoornestraat kan van de lijst worden afgehaald als gevolg van het aannemen van 
motie 2011-67.  
Actiepunt 5. Hondenbeleid-afvalbakken kan van de lijst worden afgehaald. Dit staat geagendeerd voor 
deze vergadering. 
 
De overige actie en aandachtspunten blijven staan.  
 
4.  WOP Drievliet 't Zand  
Hoewel de raad gewend begint te raken aan het hebben van een Wijkontwikkelingsprogramma wijst 
wethouder den Ouden op het vele participatiewerk dat aan dit WOP vooraf is gegaan. Een verslag van 
dit traject is opgenomen als bijlage, maar maakt geen deel uit van het WOP. 
 
In een apart bijlagenboek zijn de achtergronden van het WOP, zoals het vorige WOP en de evaluatie 
hiervan opgenomen. Gebruik is gemaakt van beschikbaar materiaal uit andere gemeentelijke 
documenten zoals de Structuurvisie.  
 
Het eigenlijke wijkontwikkelingsprogramma is in omvang beperkt. Belangrijkste deel daarvan is het  
uitvoeringsprogramma. 
 
Op vragen uit de commissie geeft de wethouder de volgende informatie. 
 
Plannen ten aanzien van woningbouw zijn in eerste instantie opgenomen in het Werkboek 
Woningbouwstrategie en niet in het WOP. In de Driehoek zullen bij uitvoering van de huidige plannen 
per saldo meer parkeerplaatsen worden gerealiseerd dan nu in de wijk aanwezig zijn. 
  
Stil asfalt op de Rotterdamseweg kan alleen aangelegd worden door de beheerder van de weg, het 
Waterschap. Voor deze extra voorziening zal de gemeente mogelijk bij moeten betalen. Afwaardering 
van de Rotterdamseweg blijft in de toekomst nog steeds mogelijk. 
 
Het college zet zich in om concrete problemen met vrachtverkeer, als gevolg van navigatiesoftware, 
aan te pakken. Het college onderhoudt echter geen structurele contacten met leveranciers van 
navigatiesoftware om problemen te voorkomen. 
 
Het is nog niet bekend welke invulling de Ursinusschool gaat krijgen.  
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De heer Meij is teleurgesteld in deze tweede versie van het WOP Drievliet ‘t Zand. Aan de eerste 
versie is een diepgaande analyse voorafgegaan. Voor hem is niet duidelijk of en op welke wijze o.a. 
de module parkeren is verwerkt in het voorliggende WOP. 
 
Wethouder Den Ouden geeft aan dat de algemene beschrijvingen en analyses recentelijk al door de 
raad zijn vastgesteld in onder andere de structuurvisie en de Woningbouwstrategie. Het WOP zelf is 
beperkt gehouden. De nadruk ligt op het uitvoeringsprogramma. Onderliggende visies en analyses 
zijn opgenomen in de bijlagen of beschikbaar in andere gemeentelijke documenten. Dit geldt ook voor 
de inzichten uit de module parkeren. Hij nodigt de commissieleden uit, ten behoeve van de discussie, 
het WOP nog eens met deze informatie in het achterhoofd te lezen. 
 
De heer Meij geeft aan in de raad hierover de discussie aan te willen gaan. Deze zal zich dan richten 
op de vraag of de zin van het WOP alleen een uitvoeringsprogramma is. 
 
Wethouder Den Ouden wijst in dat verband nog op de bijlage “Opbrengst participatie’. Het WOP is 
voor een groot gedeelte opgesteld op basis van opmerkingen uit de wijk. 
 
Advies: Ter debat naar de raad. 
 
5. Ontwikkelingen haven  
De fractie van D66/GroenLinks heeft gevraagd om dit op de agenda te zetten. Het doel is om 
duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de Ridderkerkse haven en afspraken te maken over de 
informatievoorziening. 
In 2008 is op vragen van Leefbaar Ridderkerk geantwoord dat uitbreiding van de haven niet aan de 
orde is. Desondanks is in die periode wel een subsidieaanvraag gedaan voor het verbeteren van de 
ontsluitingsweg. Die subsidie is nu in 2011 toegekend en sommige kosten zullen worden vergoed door 
de gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard. 
De heer Ros heeft de volgende vragen: 
 Waarom is de raad niet geïnformeerd over de pilot bij de Ridderkerkse haven waarbij  

o.a. het Havenbedrijf, Freshword en Groenenboom betrokken zijn?  
 Wanneer was het college op de hoogte van deze pilot?  
 Is deze pilot inmiddels afgelopen en wat zijn de resultaten?  
 Is bij het college bekend of er gesprekken zijn met het Havenbedrijf over een vorm van 

samenwerking? Zo ja welke?  
 Zou u ons heel duidelijk willen aangeven in hoeverre partijen als Nieuw Reijerwaard en het 

Havenbedrijf betrokken zijn nu en in de toekomst bij de Ridderkerkse haven? 
 Zou de wethouder ons helder kunnen aangeven hoe de ontsluiting vanaf de Ridderkerkse haven 

geregeld is naar Nieuw Reijerwaard?  
 Wat is de overslag nu per jaar?  
 Wat is de huidige capaciteit van de haven? En tot welke capaciteit kan de haven uitbreiden binnen 

de huidige milieuvoorschriften?  
 Gaat een eventuele uitbreiding leiden tot meer vervoersbewegingen door Ridderkerk? Zo ja 

hoeveel? Wat is de positie van de raad hierin?  
 

Wethouder den Ouden verzoekt de heer Ros de vragen die mogelijk onbeantwoord blijven schriftelijk 
aan het college te stellen. 
 
De aanleg van de ontsluitingsweg van de haven is al in 2006 in het bestemmingsplan expliciet door de 
raad benoemd. Dit maakte deel uit van vier verbeteringen voor verkeersafwikkeling van 
industriegebied Donkersloot. Op dat moment was er geen geld beschikbaar om deze wens tot 
uitvoering te brengen. 
Al in die tijd was er sprake van containeroverslag door het bedrijf Ridderhaven. Deze activiteiten zijn 
later overgenomen door Groeneboom.  
In de vorige kabinetsperiode werd voor het bedrijfsleven het vervoer over water gestimuleerd.  
Ondernemers konden hieraan meedoen. De door GroenLinks benoemde pilot maakte daar deel van 
uit. De gemeente heeft daar geen bemoeienis mee gehad. 
 
Het aanleggen van de ontsluitingsweg is een coproductie. Er lag een wens van de raad opgenomen in 
het bestemmingsplan.Toen de mogelijkheid zich voordeed is de kans gegrepen. In 2010 is besloten 
de cofinanciering onder te brengen bij de nog op te richten gemeenschappelijke regeling Nieuw 
Reijerwaard.  
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Er zijn geen plannen om de haven uit te breiden of het vervoer te intensiveren. In de toekomst zijn nog 
andere verbeteringen mogelijk in het gebied rondom de haven. Zoals in het verkeerscirculatieplan is 
opgenomen is er nog de wens tot verbetering van de kruising Rotterdamseweg en Industrieweg. Ook 
daarvoor geldt dat er veel geld voor nodig is. De gemeente heeft dit niet en wacht tot er zich een 
mogelijkheid voordoet.  
In de havenvisie wordt Ridderkerk niet genoemd. Mogelijk heeft het Havenbedrijf contacten met 
Ridderkerkse ondernemers, maar daar is het gemeentebestuur niet van op de hoogte.  
 
Op vragen van de heer A. van Nes antwoordt wethouder Den Ouden dat individuele kredieten die 
verstrekt worden door de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard niet voorgelegd worden 
aan de Ridderkerkse raad. De raad kan wel zijn zienswijze geven op de ontwerpbegroting van de 
gemeenschappelijke regeling. 
  
Op de vraag van de heer Japenga of deze cofinanciering van de ontsluitingsweg is opgenomen in de 
businesscase van de Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard zal de wethouder schriftelijk 
reageren. 
   
Het onderwerp Haven Ridderkerk wordt op de lijst van aandachtspunten opgenomen en, indien daar 
aanleiding voor is, geagendeerd voor de vergadering.  
 
6. Visie Externe Veiligheid  
De heer Koppes geeft aan dat veel zaken in deze visie reden zijn voor een gunstiger ligging van een 
ambulancepost.  
Wethouder Den Ouden bevestigt dat de aanrijtijden van ambulances de aandacht hebben van college 
en raad. De norm voor de aanrijtijden heeft wel invloed op de ontwikkelingen die binnen het gebied 
mogelijk zijn. Een verplaatsing van de ambulancepost is niet als mogelijkheid meegenomen bij het 
opstellen van deze visie.  
 
Op vragen naar aanleiding van tabel 2.1 over de risico-inventarisatie verwijst wethouder Den Ouden 
naar bijlage 2 waarin uitgebreid informatie per risico-object is opgenomen. Het risico van vervoer van 
gevaarlijke stoffen over water past binnen de risiconormen die daarvoor gesteld zijn. Dit neemt niet 
weg dat op het Drierivierenpunt verbetering van de radardekking mogelijk en gewenst is. 
 
Wanneer de Visie is vastgesteld wordt begonnen met het aanpakken van de benoemde risico’s zoals 
de omleidingsroute Noordtunnel. Dit zal waarschijnlijk met enkele verkeerstechnische maatregelen al 
bereikt kunnen worden.  
 
Wethouder Den Ouden benadrukt dat deze Visie er mogelijk ook toe bijdraagt dat burgers beseffen 
dat een risicoloze samenleving niet bestaat. Daarom is ook een publieksfolder gemaakt. Wij leven in 
een omgeving met het hoogste risicoprofiel. Daar staat tegenover dat ook de meest vergaande 
maatregelen zijn genomen om die risico’s te beperken. 
 
Vanwege het belang van deze Visie voor de burger adviseert de commissie de raad dat onderwerp in 
zijn vergadering te bespreken. 
  
Advies Ter debat. 
 
7.  Herziening Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk  
Wensen uit de samenleving zijn aanleiding geweest dit voorstel te doen. 
Op vragen uit de commissie geeft de heer Den Ouden de volgende informatie. 
 
Voorlopig is het nog een behoorlijk aantal jaren mogelijk om op de Ridderkerkse begraafplaatsen te 
begraven.  
 
Het aantal graven waarvan niet bekend is wie de rechthebbende is, wordt steeds kleiner. In het 
verleden is niet altijd een secure administratie bijgehouden. Dat was toen minder relevant. Het 
achterhalen van de rechthebbenden kost tijd en wordt in tegenstelling tot de vraag van mevrouw Mans 
niet veroorzaakt door privacywetgeving. Het volgende overzicht van openstaande graven wordt ter 
kennisname aan de raad gestuurd.  
 
De informatiefolder is tekstueel gereed en wacht nog op vormgeving. De verwachting is dat de folder 
snel na vaststelling verspreid kan worden. 
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In artikel 27 tweede lid wordt gesproken over een termijn van 150 jaren voor onderhoud. Dit terwijl het 
om graven van onbepaalde tijd gaat. Wethouder Den Ouden gaat na of dit klopt. 
  
Advies: ter vaststelling naar de raad. 
 
8.  Ontwerpbegroting 2012 VAVO en OLIVER  
Naar aanleiding van het voorstel worden geen opmerkingen gemaakt. 
Advies: ter vaststelling naar de raad.  

 
9.  Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 30 juni 2011, met stand van zaken 
hondenbeleid – bijplaatsen afvalbakken  
 
De heer Koppes mist in de evaluatie het onderdeel toezicht en handhaving. In de praktijk zijn er nog 
veel hondenbezitters die de uitwerpselen van hun hond niet opruimen. Hij merkt daar niets van het 
toezicht. Hij vraagt de wethouder om de toezegging om hier meer op in te zetten. 
Wethouder Den Ouden geeft aan dat met de beperkte formatie van de toezichthouders op een zo 
efficiënt mogelijke wijze wordt omgegaan. Dit gebeurt o.a. door vaker te controleren op plekken waar 
veel over geklaagd wordt. Daarnaast zijn er veel contacten met de hondenverenigingen om in de sfeer 
van gedragsverandering ook iets te doen. De wethouder geeft aan dat zoveel mogelijk wordt ingezet 
op slimme oplossingen. Een harde toezegging is dus niet te doen zonder steun van de raad voor de 
uitbreiding van de formatie voor de toezichthouders.  
   
De heer Japenga merkt op dat hondenpoep nog steeds ergernis nummer 1 is. Hij pleit ervoor om 
harde gegevens te verzamelen over de overlast. De raad moet een norm afspreken om aan te geven 
wanneer het beleid geslaagd is.    
 
2.  Spreekrecht 
Mevrouw Erna Wouters, stedelijk coördinator Brede School, geeft een korte samenvatting van de 
ontwikkeling van de Brede school in de tijd dat er in Ridderkerk aan gewerkt is. 
De Brede School is een netwerk in de wijk met als doel het tot stand brengen van een doorgaande 
ontwikkelingslijn van kinderen van 0 tot 23 jaar op alle aspecten die van belang zijn bij het opgroeien, 
en het tot stand brengen van een sociaal samenhangende en actieve wijk. 
Mevrouw Wouters hecht eraan te benadrukken dat de Brede school niet alleen over onderwijs gaat. 
Het onderwijs is vindplaats en vraagbaak voor de doelgroep, maar er zit veel meer omheen. 
De partners kijken samen wat er nodig is voor een wijk. 
 
In Slikkerveer is begonnen met vijf partners. In de net opgestarte Brede School in Oost zijn er al 15 
partners. Ten opzichte van de doelstelling van drie brede scholen zijn er al vijf actief. 
In Rijsoord is gestart met een Brede School, zonder dat deze werd gefaciliteerd door de gemeente. In 
november is gestart in de wijken Centrum/West en Drievliet Het Zand  
 
De Brede school boekt duidelijk resultaten. Veel kinderen maken gebruik van de faciliteiten van de 
Brede School. Er wordt meer gelezen, meer omgegaan met digitale media en meer bewogen. In het 
begin werden vooral de basisschoolkinderen bereikt, maar nu ook de omgeving om het kind heen. 
Vanuit de wijk komen ook verzoeken voor het organiseren van activiteiten die moeten leiden tot de 
integratie van ouderen en jongeren. Door dit soort programma’s is er ook meer onderling begrip in de 
wijk.  
 
Van de resultaten zijn geen harde cijfers bekend. De resultaten worden waargenomen en gehoord 
door de combinatiefunctionarissen in de wijk zelf. Geconstateerd wordt dat er in de wijk `beweging´ 
ontstaat. 
Verenigingen zien ook de toegevoegde waarde van de brede school en melden zich actief aan om 
programma´s te verzorgen. Zij zelf houden daar soms nieuwe leden aan over en de kinderen komen in 
contact met zaken die anders aan hen voorbij waren gegaan (muziek, sport etc.) 
Vanuit de Brede School wordt wel de eis gesteld dat degenen die het programma verzorgen hiervoor 
ook toegerust zijn. 
 
Meer informatie is te vinden op: www.bredeschoolridderkerk.nl  
 
Op vragen uit de commissie geeft mevrouw Wouters de volgende aanvullende informatie. 
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In tegenstelling tot de informatie in de raadsinformatiebrief doen ook sportverenigingen mee. Stichting 
To Be doet niet alleen mee op het gebied van muziek, maar ook op andere terreinen van kunst en 
cultuur. 
In Rijsoord is geëxperimenteerd met het vragen van een kleine eigen bijdrage om voldoende middelen 
binnen te halen. Daarnaast wordt hard gewerkt aan het binnenhalen van sponsors. Nu het aantal 
Brede scholen groeit, wordt de spoeling dunner. Een eigen bijdrage zal mogelijk ook in andere wijken 
worden ingevoerd. Daarbij wordt aangetekend dat de laagdrempeligheid en toegankelijkheid 
gewaarborgd moeten blijven. Scholen en de coördinatiefunctionaris hebben daar een belangrijke rol 
in.  
 
In tegenstelling tot Rotterdam zijn de activiteiten van de Brede School in Ridderkerk niet afhankelijk 
van de subsidie van de gemeente. De partners dragen veel bij. Dit is tevens een uiting van hun 
betrokkenheid bij de Brede School. De subsidie wordt gebruikt voor de coördinatie en is in die zin wel 
een belangrijke bouwsteen voor het voortbestaan van de Brede School.  
 
10. Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 22 september 2011, over Evaluatie Brede 
school  
In het financieel overzicht is bij Sport en Welzijn geen bedrag opgenomen. Bij de subsidieverlening 
was niet afgesproken welk deel ingezet zou worden voor Brede School activiteiten. Bij de volgende 
subsidieverlening wordt dit wel gedaan. 
Niet alle scholen doen mee, maar dat is ook niet verplicht. Brede School activiteiten zijn niet 
schoolgebonden. Er is dus ook geen noodzaak om mee te doen.  
 
11. Mededelingen college 
Wethouder Den Ouden deelt mee dat de beantwoording van de vragen van de PvdA over 
middeninkomens en woningbouw eind november worden beantwoord. Iets later dan de afgesproken 
termijn. Mevrouw Ripmeester ontvangt liever goede antwoorden dan snelle antwoorden en gaat 
akkoord. 
 
12. Rondvraag leden 
De heer Ros verzoekt om een uitleg bij de havenvisie 2030. Van belang is dan de vraag welke impact 
de ontwikkelingen in de Rotterdamse haven kunnen hebben op Ridderkerk. De heer Japenga steunt 
dit verzoek. Dit verzoek wordt opgenomen op de actielijst. 
 
Ter kennisneming 
De genoemde moties zijn met de brieven afgedaan.  
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.20 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 december 2011, 
de griffier,                             de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 
Bijgewerkt tot en met 10 november 2011 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 22-09-11 Beëindigen 
startersregeling 
 

De wethouder zal bij Barendrecht informeren 
welke maatregelen Barendrecht inzet om 
wegtrekken van jongeren te voorkomen. 
 

Vroeginde
weij 

 

2. 10-11-11 Ridderkerkse haven Op de vraag of de cofinanciering van de 
ontsluitingsweg naar de Ridderkerkse haven is 
opgenomen in de businesscase van de 
Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard 
zal de wethouder schriftelijk antwoorden. 
 

Stout  

 
 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 31-08-11 
09-06-11 

Evaluatie 
huurgewenning 

Op een later moment zal door commissie en 
wethouder op de evaluatie worden ingegaan. 
Wethouder Stout zorgt voor een notitie met o.a. 
informatie over de hoogte van het bedrag en 
het gebruik. 
 

Stout oktober 2011  

2. 11-11-10 Ridderkerklijn Wordt geagendeerd als dit vanuit de commissie 
of door de wethouder wordt gewenst. 

Allen 
 
 

 

3. 25-08-11 Evaluatie 
wateroverlast 
Kerkweg 
 

Agendering voor een volgende vergadering Commissie-
griffier/vrz 

december 
2011 

4. 10-11-11 Ridderkerkse Haven Wordt geagendeerd als dit vanuit de commissie 
of door de wethouder wordt gewenst. 

Allen  

  
 
 
 
 


