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Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen wonen,  
gehouden op donderdag 13 maart 2014 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.  
 
1 Opening en vaststellen van de agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
2 Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld. 
Er hebben zich geen inwoners aangemeld voor het spreekrecht. 
 
3 Vaststellen verslagen vergaderingen commissie Samen wonen van 5 september 2013 en 
13 februari 2014. 
De verslagen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Met betrekking tot de actiepunten worden de volgende opmerkingen gemaakt. 
Actiepunt 1. Huurgewenning. Er komt een aanvulling op de evaluatie. Hierover is contact geweest met 
de heer Japenga. Woonvisie zal bij de herstructurering van het centrum het instrument huurgewenning 
ook inzetten. 
Actiepunt 2. Herstructurering Centrum. Vrijdag 14 maart wordt een raadsinformatiebrief over dit 
onderwerp verspreid onder de raadsleden en op de website geplaatst. 
Actiepunt 3. Nota gezondheidsbeleid. Overzicht acties actieplan Luchtkwaliteit. Een overzicht is 
gereed, maar is per abuis niet verstuurd. De raad ontvangt dit binnenkort.  
 
Toezegging 1. Boerderij Bouwlust. De wethouder heeft het onderwerp ingebracht bij de 
gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard. Op basis van het inpassingsplan is er geen extra 
ruimte beschikbaar. De boerderij is ruimtelijk ingekaderd. De toezegging is hiermee afgedaan. 
 
4. Eventuele mededelingen uit het algemeen bestuur van de GR Nieuw Reijerwaard (GRNR) 
Naar aanleiding van de vergadering van het algemeen bestuur op 10 maart geeft de heer Smit de 
volgende informatie. Het algemeen bestuur heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld. Deze wordt 
binnenkort ter kennisneming aan de raad aangeboden. Daarnaast zijn de financiële verordening en 
het treasurystatuut vastgesteld. 
Het algemeen bestuur heeft voor de laatste maal in deze samenstelling vergaderd. Na de 
verkiezingen benoemen de gemeenteraden nieuwe vertegenwoordigers. 
  
5 Beheerverordening Woude 
De commissie heeft geen inhoudelijke vragen. De heer Los zal in de raad een stemverklaring 
afleggen. 
 
Advies: Ter vaststelling. 
  
6 Flora- en Faunawet 
Op basis van de gespreksnotitie van de heer Boertje spreekt de commissie over de vraag wie 
geadresseerde is van de Flora- en faunawet en de daarmee samenhangende door de gemeente 
vastgestelde Gedragscode. 
 
De leden van de commissie spreken hun complimenten uit voor de notitie van de heer Boertje. 
Uit de discussie komt naar voren dat de toelichting op de wet weinig aanknopingspunten biedt. Een 
ieder is iedereen. Geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de burger en de overheid. 
 
Als gemeente kun je binnen de kaders van de wet invulling / uitleg geven aan bepaalde kaders met 
betrekking tot dierenwelzijn. 
 
De dierenbescherming werkt aan een brief aan de gemeente met daarin aanbevelingen voor te 
nemen maatregelen op het gebied van dierenwelzijn. 
 
7. Afhandeling moties 2010-2014 
Van de zijde van de fractie van de ChristenUnie wordt aangegeven dat zij de moties 2007-70 
(werkgroep Veilig Ridderkerklijn) en 2007-89  (Ridderkerklijn tot aan centrum) nog niet als afgedaan 
beschouwt. Dit omdat de komst van de Ridderkerklijn nog steeds mogelijk is. De in de moties 
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genoemde aandachtspunten zijn dan nog steeds van belang. De moties worden geagendeerd voor de 
gemeenteraad van mei 2014, waarin de raad zich zal uitspreken over de afdoening van deze moties. 
 
Van de zijde van de VVD fractie wordt aangegeven dat zij de motie 2012-93 (Herbenutten 
leegstaande gebouwen) nog niet als afgedaan beschouwt. De fractie wil eerst van alle gebouwen de 
bestemmingen besproken hebben. De motie wordt geagendeerd voor de gemeenteraad van mei 
2014, waarin de raad zich zal uitspreken over de afdoening van deze motie. 
 
De moties  
2009 – 121 Sociale woningvoorraad  
2010 – 46 Woonkeur 
2011 – 65 Eengezinswoningen 2010-2020 
2011 – 68 Groene gebieden 
2012 – 85 Groene kaart 
2013 – 107 Groencompensatie voor locatie Ringdijk 
2013 – 116 Elektrische laadpalen 
2013 – 157 Gebruik chemische bestrijdingsmiddelen 
zijn afgedaan. 
 
De afdoening van motie 2013-128 Veilige en leefbare straat is geagendeerd voor de raadsvergadering 
van 24 maart 2014. 
 
8 Mededelingen college 
Gisteravond is een bijeenkomst gehouden gericht op het oprichten van een duurzaamheidskring in 
Ridderkerk. Meer dan 50 personen waren daarbij aanwezig. De bijeenkomst biedt voldoende  
bouwstenen om een volgende stap richting een duurzaamheidskring in Ridderkerk te kunnen zetten. 
 
Ter kennisneming. 
Op verzoek van de heer Los agendeert de commissie de raadsinformatiebrief over het verzoek tot het 
doen van een proefboring door de NAM voor een volgende vergadering. Hij zal hiervoor een 
gespreksnotitie aanleveren. De heer Japenga doet de suggestie om de NAM daarbij een presentatie 
te laten verzorgen. 
 
Voor kennisgeving wordt aangenomen de raadsinformatiebrief over de samenwerkingsafspraken 
woningmarkt subregio Zuidrand 2014-2020. Hiermee is ook motie 2013-155 (vermindering sociale 
woningvoorraad) afgedaan. 
 
De commissie heeft kennisgenomen van de brieven over de afdoening van moties  
2013-116 (elektrische laadpalen in Ridderkerk) en  2013-134, 135, 136 en 137 (voltooiing 
centrumplan). De moties zijn daarmee afgedaan. 

 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 20.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 mei 2014, 
 
de commissiegriffier,       de voorzitter, 
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LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

(Bijgewerkt tot en met 13 maart 2014) 
 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 31-08-10 
09-06-11 
01-12-11 
03-10-13 
09-01-14 

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) 
Aanvulling op de aangeboden notitie 
met informatie van de bewoners die 
gebruik hebben gemaakt van de 
regeling. 

H. van 
Houcke 
 
 
 
M. Japenga 
 
 
 
 
Van Houcke 

Oktober 2013 
 
 
 
 
Februari 2014 

2. 11-04-13 
09-01-14 

SvZ 
Herstructurering 
centrum 

De commissie wordt regelmatig 
geïnformeerd over de stand van 
zaken 
 
De raad ontvangt een 
raadsinformatiebrief met informatie 
over de stand van zaken 

Van Houcke Minimaal 1x 
per drie 
maanden 

3, 29-10-13 Nota gezond-
heidsbeleid 
 

Planning van de acties Actieplan 
Luchtkwaliteit 

Van Houcke  

4. 13-03-14 Proefboring NAM N.a.v. RIB d.d. 4 februari 2014 over 
proefboring NAM. 
Eventueel met een presentatie door 
de NAM 

A. Los 
(gespreks-
notitie) 

 

 

Toezeggingen 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

      

 
  

 


