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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen wonen, gehouden  
op donderdag 22 september 2011 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
De heer H. Ipskamp (voorzitter) en de heer M.Slingerland (commissiegriffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd 
Van de zijde van het college: de wethouders H. Dokter, J. Stout en M. Vroegindeweij. 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De heer Ipskamp heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
De heer Baart spreekt namens de scoutinggroepen Sint Joris en Florence Nightingale. 
De heer Baart is verheugd dat de motie van vorig jaar een vervolg heeft gekregen. De nieuwbouw is 
noodzakelijk om de activiteiten veilig aan te kunnen bieden aan de kinderen. Het voorliggende 
voorstel biedt beide scoutinggroepen het best haalbare wat betreft te realiseren voorzieningen en op 
te brengen financiën. De financiering is niet uit de lucht gegrepen. Voor de scoutinggroepen is het nog 
wel een uitdaging om de fondsenwerving binnen een jaar voor elkaar te krijgen. Hij hoopt dat de raad 
instemt met het voorstel. 
 
Op vragen van de heer Boertje en de heer Meij geeft de heer Baart de volgende informatie. Beide 
scoutinggroepen zitten in hetzelfde schuitje. Beide hebben een gebouw in slechte staat. Beide willen 
in een veilige omgeving hun activiteiten aanbieden. Nieuwbouw biedt de gelegenheid om 
gelijkwaardig in te stappen. Scoutinggroep Florence Nightingale zou minder graag “intrekken” in de 
locatie van Sint Joris. 
De groepen hebben een intentieverklaring getekend voor het gezamenlijk gebruik van de 
accommodatie. De groepen hebben ieder hun eigen tijden waarop zij van het gebouw gebruik maken. 
 
Er is veel behoefte bij andere scoutinggroepen aan accommodaties rond Rotterdam. Mogelijk is ook 
verhuur aan andere clubs mogelijk. 
Uitgangspunt is dat met acties de begroting rond wordt gemaakt. Het wordt een wedloop tussen het 
vergunningtraject en het financieringstraject. Er is geen plan B.  
De heer Baart geeft aan dat een lening afsluiten eigenlijk geen optie is omdat daarmee toekomstige 
besturen belast worden met een grote financiële verantwoordelijkheid. De mogelijkheid bestaat dat 
(toekomstige) bestuursleden die last niet willen dragen. 
 
3. Nieuwbouw clubgebouw voor scoutinggroepen Sint Joris en Florence Nightingale  
Wethouder Dokter heeft weinig toe te voegen aan het voorstel. In reactie op de bijdrage van de heer 
Baart geeft hij aan dat in het voorstel een termijn van een jaar is genoemd om de financiering rond te 
krijgen. Mocht dit niet gehaald kunnen worden dan zal de gemeente met de scoutinggroepen opnieuw 
om de tafel gaan zitten.  
 
De heer Koppes wijst de collegeraadsleden op het belang van de scoutinggroepen voor Ridderkerk. 
 
Op vragen van de heer Boertje geeft wethouder Dokter de volgende informatie. 
De gemeente is eigenaar van de grond van de huidige locaties. Deze komen ook weer terug naar de 
gemeente en is daarom buiten de berekening gebleven. De kosten van de nieuwbouw komen voor 
rekening van de scouting. Verbouwing van het clubgebouw van de korfbalvereniging Bolnes om aan 
de eisen van de scouting te kunnen voldoen geeft aanzienlijk meer problemen dan nieuwbouw op een 
andere locatie. 
Ten aanzien van de exploitatie van het gebouw op zondag gelden de huidige regels ten aanzien van 
de zondagsrust. 
Van precedentwerking is geen sprake omdat dit een erg specifieke situatie betreft. Als andere 
verenigingen met soortgelijke problemen kampen zal de gemeente met hen om de tafel gaan zitten. 
Niet afgesproken was dat het gebouw ook aan andere clubs dan beide scoutinggroepen verhuurd zou 
kunnen worden. Dit zal in het contract goed geregeld moeten worden. 
 
Wethouder Vroegindeweij geeft informatie over de financiën. 
In de concept Programmabegroting 2012-2015 is de voorgestelde investering opgenomen in het 
investeringsvolume. Er is voor gekozen om het krediet groter te maken dan de op dit moment 
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berekende kosten. Op deze manier zijn ook de bijkomende kosten o.a. voor vergunningen gedekt. Dit 
betekent wel dat dit ook het maximum is. Er zullen geen bijramingen plaatsvinden. 
Het bedrag komt pas beschikbaar als ook de rest van de financiering rond is. 
 
Ter DEBAT naar de raad 
 
4. Sporthal Drievliet/’t Zand  
Op vragen uit de commissie geven de wethouders de volgende informatie. 
 
De eis om te voldoen aan de eisen van NOC*NSF geeft meer mogelijkheden om de zaal te verhuren. 
Deze keuze is al in het verleden door de raad gemaakt. 
 
De kosten worden ten laste gebracht van de vrije reserve. De raad heeft daarvoor een ondergrens van 
€ 20 miljoen vastgesteld. Deze ondergrens komt door de investering niet in gevaar. 
 
Het college is van mening dat het voorstel op dit moment de beste keuze is. Hiermee wordt een traject 
rondom het Vlietplein afgerond. Uitstel zal deze afronding nog verder op de lange baan schuiven. In 
2007 is een basisovereenkomst met Woonvisie gesloten. Hierin zijn afspraken opgenomen over 
sporthal, sloop en nieuwbouw. Het huidige voorstel geeft de mogelijkheden om aan die afspraken te 
voldoen.  
Omdat een groot deel van de geplande woningen valt binnen een door Woonvisie geplande 
woonzorgzone zal deze nieuwbouw naar verwachting geen extra leegstand op andere plekken in de 
gemeente veroorzaken. 
 
De tekeningen die zijn opgenomen bij het voorstel zijn impressies. Dit betekent dat op onderdelen nog 
aanpassingen mogelijk zijn. Omdat het gebouw solitair in de ruimte staat oogt het heel massief. 
Wanneer het aantal woonlagen wordt verminderd, moet het krediet omhoog. De transparantie en 
luchtigheid zijn wel aandachtpunten voor de verdere invulling. Dit komt onder andere aan de orde in 
de bestemmingsplanprocedure, waarin ook de raad een oordeel kan geven. 
De parkeergelegenheid voldoet aan de landelijke normen. Er zijn 46 extra parkeerplaatsen gepland ter 
compensatie van het Vlietplein. 
  
De financiële lasten zijn verdeeld over de exploitatie en het investeringsvolume, Dat was ook zo in het 
oorspronkelijke plan. Dit heeft ook voordelen, want het investeringsvolume is zo minder snel vol. 
 
De volgende vragen worden schriftelijk beantwoord: 

1) De capaciteit en bezetting gymzaal PC Hooftstraat en sporthal Drievliet. 
2) Boekwaarde van de gymzaal bij afsluiten 
3) Een berekening hoe de lagere waarde van de grondexploitatie (€ 111.000,-) tot stand is 

gekomen. 
4) Schema met een overzicht van de verdeling van huur- en koopwoningen in het plan, zowel 

grondgebonden als appartementen. 
 
Advies: TER DEBAT naar de raad 
 
5. Vaststellen verslag Commissie Samen wonen van 25 augustus 2011 
Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag wordt vastgesteld. 
Toezegging 2 Milieuprogramma en onderwijsachterstandenbeleid is afgedaan door toezending van de 
gevraagde informatie. 
De overige toezeggingen en actiepunten blijven gehandhaafd. 
 
6. Beëindigen stortingen in stimuleringsfonds startersregeling Ridderkerk  
De heer Kok is van mening dat het beëindigen van de regeling op het verkeerde moment plaatsvindt. 
Juist in de slechte woningmarkt hebben starters een duwtje in de rug nodig. Mogelijk leidt dit er toe dat 
starters vertrekken naar omliggende gemeente zoals Barendrecht die de regeling wel handhaven. 
Wethouder Vroegindeweij antwoordt dat het college die afweging ook heeft gemaakt. Hij wijst erop dat 
de regeling niet zonder risico voor de gemeente is. In de huidige economische omstandigheden is het 
minder vanzelfsprekend dat een starter over drie jaar in staat zal zijn de lasten te dragen. Hij krijgt dan 
opnieuw een rentevrije periode. Dit betekent dat de gemeente langer kosten maakt. Overigens is dit bij 
geen van de huidige gebruikers van de startersleningen het geval. 
Het college heeft in de afweging niet meegenomen dat Barendrecht wel een startersregeling heeft. De 
wethouder zal bij Barendrecht informeren welke maartregelen Barendrecht daarnaast inzet om 
wegtrekken van jongeren te voorkomen. 
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Op de vraag van de heer Japenga antwoordt de wethouder dat niet bekend is of door de regeling 
jongeren aan Ridderkerk zijn gebonden. Hij wijst erop dat een starter niet gelijk staat aan een jongere, 
hoewel dit in veel gevallen wel zo zal zijn. Na vaststelling van het besluit zal zo snel mogelijk de 
regeling worden stopgezet. Ingediende aanvragen worden nog afgehandeld. 
 
Advies: TER VASTSTELLING naar de raad 
 
7. Uitvoering projecten Werkboek woningbouwstrategie  
 
De heer Meij en anderen vragen naar de status van het werkboek. Onduidelijk is waartegen met het 
aannemen van dit voorstel ja wordt gezegd. 
 
Wethouder Stout legt uit dat het werkboek een overzicht biedt van alle projecten waar de gemeente 
op één of andere wijze mee bezig is. 
Tevens biedt het een doorkijk naar de afspraken die in het kader van de woningbouw gemaakt zijn 
met externe partijen zoals de Stadregio en Woonvisie. 
Het werkboek is dynamisch. Dit betekent dat niet met dit werkboek alle afspraken zijn vastgelegd. 
Inhoudelijk vindt per project nog een afweging plaats. Het totaal van de projecten maakt het mogelijk 
te voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn met de Stadsregio. 
Aanpassingen in een individueel plan hebben invloed op de realisatie van de afspraken in de 
Stadsregio. 
Als voorbeeld noemt de wethouder de stedenbouwkundige plannen van het Zand. De getoonde 
informatie wekt verwachtingen, maar er moet nog veel aangevuld en ingepast worden. 
 
De heren Meij en Neuschwander stellen vast dat het werkboek een schetsboek van het college is en 
een handleiding voor de komende jaren. 
 
Op de vraag van de heer Japenga of de volgende stap een werkboek uitgewerkt in projecten is 
antwoordt de heer Stout dat het werkboek dynamisch is. 
Als voorbeeld noemt hij het Centrumplan. Op de afbeelding in het werkboek is een tramspoor 
getekend. Wat het college betreft wordt de tramlijn binnen het centrumplan onmogelijk gemaakt. De 
genoemde bandbreedtes zijn de uitgangspunten voor elk project. Deze uitgangspunten passen binnen 
de afspraken over de woningbouw die binnen de Stadsregio zijn gemaakt. Het college zal bij de 
uitwerking van de plannen de hoofdlijnen volgen. 
 
Wethouder Stout zegt naar aanleiding van vragen van mevrouw Van Gink toe de status en het 
voorgestelde gebruik van het werkboek schriftelijk te beschrijven. 
 
De heer Neuschwander stelt vast dat inhoudelijke vragen over de gebieden in een latere fase nog aan 
de orde komen. Dan is de tijd om aanpassingen voor te stellen.  
 
De heer Kok vraagt of nog naar het bouwplan van de Van Hoornestraat gekeken kan worden. 
Wethouder Stout neemt dit als voorbeeld. Het college heeft hard gewerkt aan het project Van 
Hoornestraat. De raad is hierover uitgebreid geïnformeerd. Persoonlijk had de wethouder graag een 
integraalplan op die locatie gerealiseerd gezien. Het college heeft besloten dat hij voldoende heeft 
gedaan. De voorgestelde uitvoering past binnen de omschrijving in het bestemmingsplan. Het oordeel 
is nu aan de raad. Als de raad dit verzoekt zal de wethouder graag nog een poging wagen.  
 
De wethouder benadrukt dat elk project een eigen dynamiek heeft. Het is niet de bedoeling om alle 
projecten vast te pinnen op wat er nu staat. Achtergrond is de opgave woningen. 
 
Naar aanleiding van een discussie over Oostendam, onder andere met de heer Van Houcke, heeft het 
college nu een overzicht verstrekt van alle projecten zodat een en ander tegen elkaar kan worden 
afgewogen. 
 
Wethouder Stout zegt toe schriftelijk te reageren op de volgende vragen van de heren Neuschwander 
en Van Houcke: 
 
 Wat betekent selectieve huurdifferentiatie? 
 Binnenkort wordt de nieuwbouw van de Reijer gestart aan de Reijerweg. Is de oude locatie van de 

Reijer (Pr. Bernardstraat) een potentiële woningbouwlocatie? Zo ja, hoeveel en wat voor soort 
woningen worden hier gepland? 
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 Woonvisie zet sterk in op verbetering van het energielabel. Vaak wil men gaan tot energielabel B 
Is dat niet veel te ambitieus voor vooral de oude woningen in Slikkerveer? 

 Langs de rivier zijn diverse woontorens geprojecteerd. Vanwege de ongunstige ontwikkelingen op 
de woningmarkt is hier nog geen begin mee gemaakt. Kunt u aangeven tussen welke 
bandbreedtes de koopprijzen van deze toekomstige appartementen komen te liggen? 

 De verdeling van woningen komt niet overeen met woningbouwstrategie o.a. appartementen en 
dure woningen. Welke afweging is gemaakt om tot deze verdeling te komen? 

 Dit geldt nog in sterkere mate voor de op te leveren woningen na 2014. Hoe kan dat? 
 Waarom zijn er zoveel oude projecten opgenomen in het werkboek? 
 
Het college heeft de ontwikkelaars van het Schramterrein laten weten dat het voorgestelde plan 
aangepast dient te worden.  
 
Schriftelijk zal de wethouder nog ingaan op welke juridische mogelijkheden de gemeente heeft om 
beleidsdoelen te behalen en op welke wijze hij die gaat benutten. 
 
Op vragen van de heer Japenga geeft wethouder Stout de volgende informatie. De gewenste 
bevolkingsopbouw is opgenomen in de woningbouwstrategie. De uitwerking strookt daarmee. Met 
Woonvisie worden nog afspraken vastgelegd in een convenant. Dit geldt ook voor de afspraken in het 
werkboek. De heer Japenga mist echter duidelijke kengetallen in de wijze waarop de projecten daarin 
bijdragen. 
Wethouder Stout zal hierop schriftelijk reageren. 
 
Advies: TER DEBAT naar de raad. 
 
8. Rondvraag leden 

Geen vragen. 
 
De voorzitter constateert dat het gewijzigde stoelenplan het gebruik van de vergaderapparatuur 
verbetert. 
De commissieleden hebben op “informele” wijze vergaderd. De voorzitter verzoekt de leden daarover 
in de fractie van gedachten te wisselen. In de volgende vergadering worden nadere afspraken 
gemaakt. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 23.20 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 november 2011, 
de griffier,                             de voorzitter, 
 

 
 



 5 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 
Bijgewerkt tot en met 22 september 2011 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 12-05-11 
09-06-11 
25-08-11 

Grondexploitatie  Voor de financieel specialisten van de fracties en 
overige belangstellende raadsleden wordt een 
bijeenkomst georganiseerd rondom risico’s bij 
grondexploitaties. De bijeenkomst wordt 
gehouden vóór een andere bijeenkomst of tijdens 
een commissievergadering. 
 

Commissie
griffie 

 

2. 22-09-11 Beëindigen 
startersregeling 
 

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

Vroeginde
weij 

 

3. 22-09-11 Werkboek 
woningbouwstrategie 

Een schriftelijke beschrijving van de status en het 
voorgestelde gebruik van het werkboek. 
 

Stout Voor de 
raadsvergade
ring 

 
 
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 vanuit de commissie of 
door de wethouder wordt gewenst. 

Allen 
 
 

 

3. 25-08-11 Complex Van 
Hoornestraat en 
bouw Reijer 
 

Agendering voor een volgende vergadering Commissie-
griffier/vrz 

oktober 2011 

4. 25-08-11 Evaluatie 
wateroverlast 
Kerkweg 
 

Agendering voor een volgende vergadering Commissie-
griffier/vrz 

oktober 2011 

5. 25-08-11 Hondenbeleid / 
Afvalbakken 
 

Agendering voor een volgende vergadering Commissie-
griffier/vrz 

oktober 2011 

  
 
 
 
 


