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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen wonen, gehouden  
op dinsdag 8 december 2009 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: de wethouders de heren E.M. den Boef en P.J.H.M. de Koning. 
Tevens aanwezig: de heer R. van der Windt, projectleider herbouw gemaal. 
 
1. Opening 
De heer Smit opent de vergadering en heet ieder welkom. Punt 8 van de agenda wordt behandeld na 
punt 4. 
  
2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Ingesproken wordt door: 
 De heer Bouwman namens de bewoners wen werkgroep Kerkweg inzake agendapunt 8 

wateroverlast Kerkweg. 
 De heer De Ridder op persoonlijke titel inzake het fietsveilig maken van de St. Jorisstraat (niet 

geagendeerd) 
 De heer Buis namens de Initiatiefgroep Duurzaam Zonder Grenzen Ridderkerk inzake 

agendapunt 9 Ridderkerk Millenniumgemeente. 
De inspreekbijdragen zijn als bijlage aan het verslag gevoegd. 
 
Naar aanleiding van de inspreekbijdrage van de heer Bouwman is de heer Van Houcke benieuwd hoe 
de bewoners erachter zijn gekomen dat de duiker niet in orde was. De heer Bouwman antwoordt dat 
de bewoners dit gehoord hebben van een ambtenaar van de gemeente, de heer Den Hartog. Dit is 
geconstateerd toen geprobeerd is met een camera de duiker te inspecteren. 
De heer Japenga wil weten of bekend is wie illegaal zijn aangesloten op de duiker. Dit is bij de de heer 
Bouwman niet bekend. Ook geeft hij aan dat niet zeker is of er heipalen door de duiker zijn geslagen. 
Wat wel is vastgesteld is dat de pijp verzakt is en niet meer functioneert. 
 
Op vragen van de heer Japenga antwoordt de heer De Ridder dat naar zijn mening een regeling van 
altijd voorrang voor fietsers op de St Jorisstaat de veiligste oplossing is. Hij verwijst hierbij o.a. naar 
eerdere uitspraken van wethouder De Koning.  
De heer Van Pelt wijst op de ‘druppel’ die de snelheid van het autoverkeer zal minderen, waardoor de 
extra maatregel van fietsers voorrang niet nodig is. De heer De Ridder blijft bij zijn standpunt. 
 
Naar aanleiding van de inspreekbijdrage van de heer Buis vraagt de heer Van Andel naar concrete 
acties of ideeën. De heer Buis geeft aan dat de initiatiefgroep wel wat projecten weet, maar vindt het 
vooral belangrijk dat de gemeente zich afficheert als millenniumgemeente. Hij ziet hierbij tevens een 
kans om één van de doelen van de initiatiefgroep, het informeren van burgers, beter te 
verwezenlijken. 
 
4. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen wonen van 10 november 2009 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de toezeggingen deelt wethouder Den Boef het volgende mee: 
 Toezegging 3: Locatie verpleeghuisvoorziening Bolnes: De realisering vanuit de Riederborgh 

duurt langer dan gedacht. Dit valt buiten het bereik van de gemeente. 
 Toezegging 4: Motie gratis openbaar vervoer: Woensdag 9 december 2009 wordt dit onderwerp 

besproken in de commissie Verkeer en Vervoer van de Stadregio. De uitvoering is vertraagd door 
wensen uit Rotterdam. 

 
Ten aanzien van de actie en aandachtpunten worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
 Actiepunt 1: Herstructurering 
Wethouder Den Boef stelt voor de voorgestelde checklist herstructurering in te schuiven in het 
afwegingskader participatie. Dit zal in het eerste kwartaal van 2010 naar de raad komen. 
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De heer Japenga is verbaasd over dit voorstel, omdat afgesproken was dat voor de nieuwe raad een 
procesplan gereed zou zijn. Invoegen van de herstructurering binnen de participatie is wat hem betreft 
te mager. De herstructureringsopgave is een vak apart, waar te veel belangen bij betrokken zijn. Hij is 
tegen het opnemen in de participatie. Hij stelt voor in het afgesproken traject meer snelheid te stoppen 
en vraagt de mening van de andere commissieleden. 
 
De heer Den Boef is van mening dat beide processen veel met elkaar te maken hebben. Haast maken 
is wat hem betreft niet noodzakelijk omdat er op korte termijn geen herstructureringsprojecten op 
stapel staan. 
 
De heer Japenga wijst erop, dat de reden om het nu te doen is, dat deze raad kennis en ervaringen 
heeft opgedaan in het project Slikkerveer Zuid Oost die het mee wil geven aan de nieuwe raad. Ook 
de bewoners staan de ervaringen nu nog helder voor de geest. Participatie speelt altijd een rol, maar 
voor dit specifieke geval is het toch belangrijk een onderscheid te maken. De heer Van Houcke is het 
met de heer Japenga eens dat een goede aparte evaluatie nodig is omdat de ervaringen niet zodanig 
zijn dat ze in de participatie gevlochten kunnen worden. De heren Boertje en Hitzert sluiten zich aan 
bij het voorstel om met extra inzet in het eerste kwartaal van 2010 de checklist af te ronden. Ook de 
heer Roodenburg spreekt zich uit voor het vastleggen van de ervaringen van de huidige raad. 
 
De heer Meij ziet geen reden voor haast. De evaluatie is een item dat een rol speelt bij de 
verkiezingen. De herstructurering Slikkerveer Zuid Oost is als proces goed verlopen. Hij verwacht 
geen uitgebreid rapport maar een overzicht van de te nemen stappen bij herstructurering op één A4. 
De heer Japenga is van mening dat het proces juist niet goed verlopen is en dat daarvan geleerd 
moet worden, zodat een volgende keer een modelproces bestaat. 
 
Op de vraag van de heer Neuschwander antwoordt de heer Den Boef dat de reden voor het koppelen 
aan het afwegingskader participatie niet komt door capaciteitsgebrek, maar omdat er met veel partijen 
wordt samengewerkt. De heer Neuschwander geeft aan dat Slikkerveer niet te vergelijken is met 
andere projecten waarin geparticipeerd wordt. 
 
De voorzitter concludeert dat een apart document aan de raad zal worden voorgelegd. De wethouder 
geeft aan dat wordt ingezet op februari 2010. 
 
4a (8) Wateroverlast Kerkweg 
Wethouder De Koning meldt dat er maandelijks overleg plaatsvindt met de werkgroep wateroverlast 
Kerkweg. Er is nog veel op te lossen, maar samen wordt er hard aan gewerkt om zaken tot een 
oplossing te brengen. De heer De Koning beantwoordt de vragen van de heer Neuschwander. Er is 
een pijp, waardoor water wordt afgevoerd vanaf de Kerkweg naar het Oosterpark. Een zogenaamde 
duiker. Er zijn er twee op elkaar aangesloten, een kleine duiker (diameter 250 mm) en een grote 
duiker (diameter 500 mm). In 2005 is de kleine duiker geïnspecteerd. Het lijkt erop dat de grote duiker 
niet goed functioneert. De wethouder weet op dit moment nog niet wanneer voor het laatst onderhoud 
aan de duikers is uitgevoerd. Met het waterschap wordt overleg gevoerd om in plaats van reparatie 
een kortere route voor de kleine duiker te maken. De heer De Koning geeft aan dat het nog de vraag 
is of de wateroverlast in juli erger was vanwege de kapotte duiker of dat het juist een voordeel is 
geweest omdat het water niet vanaf het Oosterpark naar de Kerkweg kon stromen. De 
grondwaterstand is niet hoger door het wel of niet functioneren van de duiker. Voor het uitvoeren van 
de werkzaamheden zijn het waterschap en vergunningen nodig. Daarop kan de gemeente niet sneller 
handelen. Er is maandelijks intensief contact met bewoners (via de werkroep) en in voorkomende 
gevallen worden betrokkenen direct geïnformeerd. 
 
De heer Van Pelt kan zich niet voorstellen dat het water vanaf het Oosterpark naar de Kerkweg zou 
kunnen stromen en ziet deze stelling graag onderbouwd. Hij vraagt naar de contacten met het 
waterschap. De heer De Koning geeft aan, dat hij uitgaat van de kennis van deskundigen. Het is niet 
zeker of de duiker wel of niet is afgesloten en welk effect dit heeft (gehad op 21 juni). De contacten 
met het waterschap zijn goed en regulier. 
 
De heer Van Houcke geeft aan geen behoefte te hebben aan een technische discussie, maar dat hij 
alleen geïnteresseerd is in de vraag of de Kerkweg in de zomer droog blijft. De heer Japenga sluit zich 
bij deze opmerking aan. De heer De Koning geeft aan alles in het werk te stellen om dat te bereiken. 
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Over het gemaal kan de heer Den Boef het volgende zeggen. Het is een technisch zeer ingewikkelde 
aangelegenheid, waardoor vertraging oploopt. De heer Den Boef zet echter in op veiligheid voordat 
een volgende stap gezet wordt. Hij is bijna dagelijks met het onderwerp bezig. Vast staat dat de 
fundering scheef is weggezakt. 
 
De heer Van Pelt geeft aan dat een goede ingenieur wellicht een oplossing kan geven. Het gemaal is 
maar klein. De heer Den Boef geeft aan dat er deskundige ambtenaren en inhuurkrachten aan het 
werk zijn en vraagt begrip voor het veiligheidsaspect. De heer van Houcke vraagt of er een 
noodscenario is als door de vertraging het werk niet op tijd af is. De heer Den Boef geeft aan dat dat 
er niet ligt maar dat men er wel mee bezig is, 
 
De heer Ron van der Windt, projectleider van de herbouw van het gemaal, geeft een korte toelichting 
op de planning. Er kan winst worden gemaakt bij de bouw door sommige activiteiten samen te laten 
vallen. Daarnaast wordt er gesproken over het doorwerken in de kerstvakantie. Belangrijke 
aandachtpunten zijn de zorg voor de veiligheid en het voorkomen van het huidige probleem van de 
verzakking. De heer Neuschwander vindt deze planning redelijk en vraagt of de planning aan de raad 
gezonden kan worden. Wethouder Den Boef geeft aan dat de planning in de praktijk regelmatig 
wijzigt, maar zal als er daadwerkelijk gestart wordt met de werkzaamheden de raad een planning 
toesturen. 
 
5. 3e Programmamonitor 2009 (programma 5) 
Op de vragen van de raadsleden geven de heren Den Boef en De Koning onderstaande informatie.  
De heer Den Boef geeft aan dat de invulling van het laatste deel van het centrumplan tijd kost. Van 
invloed zijn de rol van de tram, discussies over de invulling van het laatste deel. Er was sprake van 
een bioscoop, maar dat is niet gelukt. De invulling moet goed en haalbaar zijn. Er zijn stappen gezet 
met Woonvisie en Leijten. Hij spreekt de verwachting uit dat in 2010 als de woningbouw weer aantrekt 
er concrete plannen kunnen worden voorgesteld. 
 
De speelruimte in Ridderkerk wordt binnenkort concreet geïnventariseerd. Dan wordt duidelijker welke 
plekken wel en niet mee tellen en waar nog ruimte nodig is. 
 
Het woonwensenonderzoek heeft uiteindelijk € 126.000,-- gekost. Van het beschikbare budget van 
€ 150.000,-- blijft € 24.000,-- over. Dit wordt bewaard voor aanvullende vragen. De heer Roodenburg 
stelt vast dat dit afwijkt van de gedachte achter zero-base. 
 
De heer De Koning noemt een aantal concrete acties ten behoeve van de verkeersveiligheid.  
Zoals maatregelen op het gebied van verkeerslesgeving, oversteekplaatsen, de module langzaam 
verkeer, project jonge autorijders. 
 
De verzekeraar van de gemeente heeft de claim mbt de verzakking van het gemaal op dit moment 
afgewezen, omdat niet vastgesteld is dat de oorzaak van de verzakking een gebroken paal is. Morgen 
vindt opnieuw overleg plaats met de ingenieurs. 
 
De heer Den Boef onderschrijft de opmerking van de heer Van Andel dat het netjes houden van de 
ondergrondse afvalcontainers een zaak is van sociale controle en snelle melding van vernieling of 
graffiti. De papiercontainers zijn op dit moment voorzien van antivuurwerkopeningen. 
 
De woningbouwopgave zal worden gehaald. 
 
Er is geen strategisch plan om de riolering te vervangen. Het rioleringsstelsel wordt stelselmatig 
gecontroleerd. Als na inspectie blijkt dat vervanging nodig is wordt dit strategisch ingepland.  
 
De verplichte digitalisering van bestemmingsplannen is uitgesteld tot 1 juli 2010. Ridderkerk gaat dit 
halen. 
 
6. Nota Dierenwelzijn 
De heer Boertje en de heer Hitzert hebben een voorstel voor een nota Dierenwelzijn Ridderkerk 
ingediend. De nota Dierenwelzijn beoogt een kader te scheppen voor de manier waarop de gemeente 
en haar inwoners met dieren omgaan. Na een korte presentatie beantwoorden de indieners vragen 
van de raadsleden. Nogmaals wordt duidelijk gemaakt dat na de mogelijke vaststelling van de nota in 
februari 2010 de uitvoering van de verschillende maatregelen meegenomen kan worden in de 
kerntakendiscussie.  



 4 

Wethouder Blesgraaf, portefeuillehouder Dierenwelzijn, spreekt namens het college zijn waardering uit 
voor het werk dat de raadsleden Hitzert en Boertje hebben gedaan. Het college heeft besloten om zijn 
energie te steken in de financiële situatie van de gemeente en de kerntakendiscussie en stelt voor de 
nota in dat kader te behandelen. De nota behelst namelijk niet alleen een mentaliteitsverandering 
maar ook veel taken die geld en ambtelijke tijd kosten. 
 
De commissie geeft aan met de voorgestelde behandeling in de commissie Samen wonen van januari 
en de gemeenteraadsvergadering van februari 2010 in te stemmen. De indieners zullen de nota 
voorzien van een raadsvoorstel. 
 
7. Polder Nieuw Reijerwaard 
Afgelopen week is de 1e bestuurlijke bijeenkomst geweest met de wethouders van de gemeenten 
Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst. Basis van 
het overleg was de gelijkwaardigheid van de partners. Planning van een samenwerkingsovereenkomst 
is nog onzeker, maar zal niet voor de verkiezingen plaatsvinden. In de samenwerkingsovereenkomst 
worden zaken geregeld als de samenwerkingsvorm en de verdeling van risico’s. Ook de 
bevoegdheden voor de verwerving van gronden.  
 
9. Ridderkerk Millenniumgemeente 
De fracties D66/GroenLinks, CDA en PvdA hebben in een gespreksnotitie gevraagd naar de 
mogelijkheden om Ridderkerk millenniumgemeente te laten worden. Na bespreking zou een voorstel 
van die strekking in de commissie kunnen komen. Met de verklaring dat Ridderkerk 
millenniumgemeente is kan de gemeente laten zien dat het menens is wanneer het gaat om het 
behalen van millenniumdoelen. 
 
Wethouder Den Boef geeft aan dat het college nog geen standpunt over de notitie heeft kunnen 
innemen. Hij geeft aan dat de uitwerking van het idee meer voeten in de aarde heeft dan het lijkt. Een 
juiste inpassing vergt capaciteit en aandacht. Hij stelt voor bij de kerntakendiscussie als raad de 
afweging te maken of het menens is. 
 
Na reacties van de commissie stelt de voorzitter voor dat het college zich beraadt over de 
consequenties van het uitroepen van de gemeente tot millenniumgemeente, de raad daarover te 
informeren in een brief en deze te agenderen voor een volgende vergadering. De commissie kan dan 
hierover spreken naar aanleiding van het collegestandpunt. 
 
De heer De Koning geeft aan dat er in de begroting geld is vastgesteld voor ontwikkelings-
samenwerking. Hij ziet het besluit voor dit initiatief bij de initiatiefnemers. Het college wil aan de 
discussie wel een bijdrage leveren. 
 
De heer Van Houcke vindt het jammer dat de bal terug komt naar de raad. De gemeente moet 
faciliterende partij zijn en hoeft deze kar niet te trekken. Hij hoopt op een positieve bespreking. 
 
De voorzitter concludeert dat de raad zal worden geïnformeerd over het collegestandpunt. 
 
10. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.45 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 januari 2010, 
de griffier,            de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 
Bijgewerkt tot d.d. 08-12-2009 

 
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 
verpleeghuisvoorzie
ning 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 Ridderkerk 
Milleniumgemeente 

De raad wordt met een raadsinformatiebrief 
geïnformeerd over het collegestandpunt over dit 
onderwerp 

Den Boef  

 
 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 09-12-08 
 
08-12-09 

Terug- en vooruitblik 
herstructurering 
Checklist 
herstructurering 

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 

Den Boef 1e kwartaal 
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 

Den Boef 
 
De cie-
griffier 

 

  
 


