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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen wonen, gehouden  
op dinsdag 12 januari 2010 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
De heer V.A. Smit (voorzitter) 
De heer M. Slingerland (commissiegriffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd, behalve Ridderkerks Belang  
Van de zijde van het college: Mevrouw H.R van den Berg, de heren T.C.M. Blesgraaf, E.M. den Boef 
en P.J.H.M. de Koning. 
Tevens aanwezig: mevrouw P.L. van Pagee (afdeling Stedelijke Ontwikkeling); de heren P.Fuchs 
(SmartAgent) en A. de Bont (BVR). 
 
1. Opening 
De heer Smit opent de vergadering en heet ieder welkom. Agendapunten twee en drie worden 
omgewisseld en vernummerd. Punt 10 van de agenda wordt behandeld na punt 4. 
  
2.(3) Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Ingesproken wordt door: 
 De heer Van Gelder namens de AdviesCommmissie ouderen Ridderkerk (ACOR) inzake 

agendapunt 2 Resultaten van het woonwensenonderzoek 
 De heer Alkema namens de werkgroep wateroverlast Kerkweg inzake agendapunt 10 

Wateroverlast Kerkweg. 
 De inspreekbijdragen zijn als bijlage bij het verslag gevoegd. 
 
3.(2) Resultaten woonwensenonderzoek 
Het woonwensenonderzoek is in september 2009 uitgevoerd in opdracht van de gemeente Ridderkerk 
en Woonvisie. Wethouder Den Boef geeft aan dat de presentatie van vandaag de eerste resultaten 
zijn. Na deze presentatie worden de resultaten op de website geplaatst. De gegevens worden gebruikt 
om samen met Woonvisie te komen tot een woningbouwstrategie voor de komende jaren. 
 
De heren De Bont (BVR) en Fuchs geven een presentatie van de uitkomsten van het 
woonwensenonderzoek. De heer De Bont geeft aan dat dit onderzoek niet op zichzelf staat, maar een 
koppeling heeft met de Structuurvisie. De sheets van deze presentaties zijn aan het verslag gehecht 
en beschikbaar via de gemeentelijke website (www.ridderkerk.nl). 
 
Naar aanleiding van vragen uit de commissie wordt de volgende aanvullende informatie gegeven. 
 
Er zijn 7500 mensen benaderd, waarvan 20% heeft gereageerd. De uitkomsten van het onderzoek 
zijn bewerkt zodat de uitkomsten representatief zijn voor Ridderkerk.  
Er is bij het onderzoek en de projectie in de toekomst geen rekening gehouden met migratie van en 
naar andere steden. Het model is een hulpmiddel voor het maken van een keuze wie je als Ridderkerk 
wil bedienen. De heer Fuchs geeft aan, dat de locatie, de inwoner en het aanbod met elkaar in balans 
moeten zijn. Het woonwensenonderzoek biedt nog geen oplossingen voor de toekomst, maar geeft 
inzicht in huidige woonwensen. De volgende stap is een nadere concretisering. Hiervoor worden o.a. 
diepte-interviews gehouden. De planning is dat de raad in mei/juni een uitgewerkte 
woningbouwstrategie kan vaststellen. 
 
4. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen wonen van 8 december 2009 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen wordt de volgende opmerking gemaakt: 
 Toezegging 6 Ridderkerk millenniumgemeente. De heer Van Houcke heeft de heer Blesgraaf bij 

de opening van een tentoonstelling horen zeggen dat de gemeente bezig is om te kijken hoe en 
wanneer Ridderkerk een millenniumgemeente zal worden. In de vorige vergadering had het 
college nog geen standpunt ingenomen. De heer Blesgraaf bevestigt dat hij dit gezegd heeft en 
dat het college zo spoedig zal laten weten op welke termijn de gemeente een 
millenniumgemeente zal worden. 

 
Ten aanzien van de actie- en aandachtpunten worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
 Actiepunt 1: Herstructurering 
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De heer Den Boef geeft aan dat in overleg met de initiatiefnemer is afgesproken om iets meer tijd te 
nemen om de notitie tot stand te brengen. De notitie wordt voor de zomervakantie aan de raad 
aangeboden. In de volgende commissievergadering zal een notitie met de planning worden 
voorgelegd. De heer Japenga vult aan dat de extra tijd de mogelijkheid biedt om aan alle betrokkenen 
een inbreng te vragen. 
 
4a (10) Wateroverlast Kerkweg 
De heer De Koning geeft de stand van zaken van de aanpak wateroverlast weer. Bureau DHV heeft 
een onderzoek gedaan naar oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen voor de overlast. Dit rapport 
is nog niet af. Het college en het waterschap zullen als opdrachtgevers van het onderzoek het 
conceptrapport bekijken en daarin een indeling maken op basis van prioriteiten, visie en kosten. Het 
college probeert zo snel mogelijk een voldragen rapport aan de werkgroep te presenteren voor een 
advies over het nemen van de juiste maatregelen in de juiste volgorde. Daarna zal het rapport aan de 
raad worden aangeboden met een advies van het college. De heer De Koning benadrukt dat de 
verschillende maatregelen in samenhang gezien moeten worden. 
 
Het college heeft aangegeven voor de werkgroep waar nodig beschikbaar te zijn. Het college volgt de 
ontwikkelingen op de voet, o.a. via de website.  
 
De heer Neuschwander spreekt namens alle partijen in de raad. De partijen hebben zich na het 
overleg van de werkgroep laten bijpraten. Zij hebben gehoord dat het overleg tussen de werkgroep en 
de ambtenaren stroef verloopt. Zij vragen om het conceptrapport en hebben aangedrongen op aanpak 
van de sloot, dat door het bureau als goede oplossing wordt gepresenteerd, en de reparatie van de 
kapotte duiker.  
 
De heer De Koning geeft aan dat het college zeker niet wil vertragen, maar inzet op kwaliteit en 
snelheid. Er is een complex van maatregelen nodig waar veel geld mee gemoeid is. Op het verzoek 
van de heer Neuschwander om als raad en college samen op te trekken antwoordt de heer De Koning 
dat de raad uiteindelijk beslist en dat zij daarvoor een afgewogen advies krijgt van het college. De 
bewoners zijn gebaat bij een voorstel waarin de juiste maatregelen in de juiste volgorde en tegen de 
juiste kosten zijn opgenomen. Het rapport komt vóór het eerstvolgende overleg dat over vier weken 
gehouden wordt. 
 
Wethouder Den Boef geeft aan dat de werkzaamheden aan het gemaal nu zijn begonnen. Om tijd te 
winnen wordt steeds gekeken of werkzaamheden parallel kunnen gebeuren. Om de planning nog te 
halen is een forse inspanning nodig. Overigens is de inzet van het gemaal maar één van de 
maatregelen die genomen moeten worden. 
 
5. Bestemmingsplan Havenstraat zuid/Gieterijstraat 
De heer Meij vraagt of deze wijziging een verruiming van de mogelijkheden betreft en of er nog zaken 
veranderd zijn in het bestemmingsplan. Mevrouw Van Pagee legt uit dat het een specifiek stukje van 
het bestemmingsplan is dat wordt gewijzigd (i.c. de Havenstraat). De wijziging maakt het mogelijk om 
naast kantoren ook andere bedrijfsmatigheid toe te staan. Dit is geen detailhandel.  
De heer Van Pelt geeft aan dat in een eerdere bespreking van deze locatie gesproken is over mooie 
kantoren. Op de huidige kaart lijkt het een massief bouwblok. Wethouder Den Boef geeft aan dat 
hoewel de bestemming van de grond wijzigt een mooie uitstraling nog steeds mogelijk is.  
De heer Van Pelt vraagt om een nieuwe kaart vóór de raadsvergadering. De bouwblokken op de 
huidige kaart kloppen niet. Mevrouw Van Pagee zegt dit toe. Evenals een betere interne toets op de 
kadastrale ondergrond van bestemmingsplannen. 
 
Ook de heren Hitzert en Meij spreken zich uit tegen detailhandel. Wethouder Den Boef geeft 
nogmaals aan dat dit niet aan de orde is. 
 
6. Convenant “Naar regionale uitvoeringskracht” 
Naar aanleiding van vragen van de commissie geeft wethouder Van den Berg de volgende informatie.  
Het convenant gaat over de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Waar in het stuk wordt 
verwezen naar nieuwe ontwikkelingen, zoals de businesscase Nieuw Reijerwaard, dan sluiten de 
plannen daar wel op aan. De businesscase zelf maakt geen deel uit van het convenant. 
De wethouder zegt toe de raad nader schriftelijk te informeren over de rol van het Regionale 
Herstructurerings- en Ontwikkelingsbureau –Rijnmond (RHOB-Rijnmond) en de rol die dit orgaan in de 
toekomst zou kunnen vervullen. 
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Er zijn op dit moment nog geen middelen in de begroting gereserveerd omdat Ridderkerk pas in de 
tweede tranche aan de beurt is. De middelen die in het convenant worden genoemd zijn door de 
provincie ter beschikking gesteld.  
Het convenant beoogt door samenwerking beter gebruik te maken van gelden die landelijk 
beschikbaar zijn. 
Het begrip duurzaamheid is in het convenant niet nader omschreven. Wethouder Van den Berg kan 
dit ook niet, maar neemt de opmerking van de heer Van Houcke mee om dit niet te lichtvaardig te 
gebruiken. 
 
7. Nota Dierenwelzijn 
Aan de indieners, de raadsleden Hitzert en Boertje, worden verduidelijkingsvragen gesteld. 
Behandeling van de nota zal plaatsvinden in de raadsvergadering van februari. De indieners geven de 
volgende informatie. 
Een visvergunningbeleid geeft de gemeente de mogelijkheid om te sturen op een meer 
diervriendelijke manier te vissen. Veel aspecten van de nota zijn gericht op het stimuleren van een 
mentaliteitsverandering ten opzichte van het omgaan met dieren. 
Afschaffing van de hondenbelasting maakt geen deel uit van de nota maar wordt genoemd als een 
mogelijk vervolg van de uitvoering van de keuzes die met deze nota gemaakt worden. 
Er is nog geen aansluiting gezocht bij de Kaderwet Dierenwelzijn die in voorbereiding is op 
Rijksniveau, omdat hierover nog maar weinig bekend is. 
De heer Koppes zal zijn vragen schriftelijk aan de indieners doen toekomen en verzoekt hen de 
antwoorden onder de raadsleden te verspreiden. 
 
7a. Begroting 2010 Stichting 3Primair 
Naar aanleiding van vragen van de heer Den Ouden over de ter inzage liggende stukken geeft 
wethouder Blesgraaf de volgende informatie. De raad heeft op grond van artikel 48 van de wet op het 
basisonderwijs de taak tot het in standhouden van het openbaar onderwijs. Daarom heeft de raad een 
instemmende bevoegdheid ten aanzien van de financiële stukken van de zelfstandige stichting 
3Primair. De antwoorden door 3Primair op de vragen van de afdeling financiën over de begroting 
2010 zijn voor het college aanleiding geweest om te komen tot een meer gestructureerde opzet voor 
de opstelling van deze stukken.  
Op de vragen van de heer Den Ouden of de stichting voldoende competent is en of er aanleiding is 
voor preventief toezicht gaat de wethouder het antwoord uitzoeken. Inzet van het college is dat met 
preventief toezicht meer inzicht kan worden verkregen in de financiële huishouding van 3Primair, 
zodat daaraan gewerkt kan worden voor de bruidschat ten einde loopt.  
 
8. Uitvoering Amendement 2008-68 - regentonnen 
De heer Porst verzoekt het college om het amendement regentonnen uit te voeren zoals dit is 
aangenomen. Concreet betekent dit de inwoners informeren over hulp bij het installeren van een 
regenton zoals de klussendienst van Woonvisie. Wethouder den Boef zal hierover contact opnemen 
met de klussendienst van Woonvisie.  
Onderzocht wordt of de procedure om geld terug te krijgen laagdrempeliger kan. Op dit moment moet 
een afspraak gemaakt worden op het stadhuis om de bon in te leveren en de subsidie te ontvangen. 
 
9. Nieuw Reijerwaard 
Er zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van Nieuw Reijerwaard. Intern wordt 
hard gewerkt aan de samenwerkingsovereenkomst. De tuinders worden indien nodig op de hoogte 
gehouden. 
De heer Van Houcke vraagt op welke wijze het ingestelde raadsteam, waar hij bezwaar tegen heeft 
gemaakt, van invloed is op de informatievoorziening aan de raad. Wethouder Den Boef geeft aan dat 
in het raadsteam van gedachten wordt gewisseld met belangstellende raadsleden zonder politieke 
lading. De informatievoorziening aan de raad blijft in stand.  
 
11. Rondvraag 
Wethouder De Koning deelt mee dat de OV-chipkaart vanaf 11 februari 2010 de strippenkaart 
vervangt in alle vormen van het openbaar vervoer in Ridderkerk.  
 
Op 13 januari 2010 wordt een aandeelhoudersvergadering gehouden over verkoop van de aandelen 
in Netwerk. De raad heeft hierin het laatste woord. Mogelijk ontvangt de raad in februari al een 
voorstel. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 23.30 uur. 
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Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 februari  2010, 
de griffier,            de voorzitter, 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 
Bijgewerkt tot d.d. 12-01-2010 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 01-06-06 Randvoorwaarden 4e 
fase Centrumplein 

Nagegaan wordt hoezeer een aanpassing van 
het dijktalud noodzakelijk is (o.a. Benedenrijweg). 

Den Boef  

2. 18-10-07 Herziening WOP 
Bolnes 

Bij de herziening van het WOP Bolnes in 2008 
zal reductie van groen als aandachtpunt wordt 
meegenomen. 
 

Den Boef 1e helft 2010 

3. 11-03-08 Locatie 
verpleeghuisvoorzieni
ng Bolnes 

De uitwerking van de bouwplannen ter inzage 
leggen voor de commissie op het moment dat 
deze beschikbaar zijn.  
 

Den Boef  

4. 30-09-09 Motie gratis openbaar 
vervoer 

Offerte ter uitvoering van de motie krijgt de raad 
ter inzage. 

De Koning  

5. 08-12-09 Herbouw gemaal 
Bilderdijklaan 

Planning toesturen als gestart is met de 
werkzaamheden 

Den Boef  

6. 08-12-09 
12-01-10 

Ridderkerk 
Millenniumgemeente 

De raad wordt met een raadsinformatiebrief 
geïnformeerd over de termijn waarop dit 
gerealiseerd kan worden 

Den Boef  

 
 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 09-12-08 
 
08-12-09 
 
 
12-01-10 

Terug- en vooruitblik 
herstructurering 
Checklist 
herstructurering 
 
Planning 

N.a.v. de ervaringen Slikkerveer z-o zal hier in 
2009 bij stil worden gestaan.  
Een checklist zoals voorgesteld in de notitie 
herstructurering (cie SW 1-9-09) zal worden 
toegezonden 
Planning in cie SW 02-02-10 

Den Boef Voor de 
zomervakanti
e 2010 
(uiterlijk 28 
juni 2010) 

2. 30-09-09 Bomenbeleid Een nota onderhoud bomen zal ter vaststelling 
aan raad worden aangeboden 

Den Boef  

3. 30-09-09 Wateroverlast 
Kerkweg 

Eventuele mededelingen is in het vervolg een 
vast agendapunt 

De cie-
griffier 

 

  
 


