
 1 

 Verslag van de openbare vergadering van de 
 Commissie Samen wonen, gehouden op  
 dinsdag 16 juni 2009 in het Gemeentehuis. 
  
 Aanwezig:  
 De heer V.A. Smit (voorzitter) 
 De heer M. Slingerland (commissiegriffier) 
 Alle fracties zijn vertegenwoordigd m.u.v. de fracties van Lokaal Sociaal en 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:  
 Mevrouw E. van Pagee en de heer R. van Beekom (afdeling Stedelijke Ontwikkeling) 
  
 1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Agendapunt 8. Brief Klimaatverbond 

Nederland wordt van de agenda afgenomen. De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld. 
  
 2. Vaststelling verslag vergadering commissie Samen wonen van 12 mei 2009 
 Op verzoek van de heer Van Houcke wordt de tekst op pagina 2 na “samenwerkingsverband” tot aan de 

punt geschrapt. Het verslag wordt met inachtneming van deze wijziging vastgesteld.  
  
 Ten aanzien van de Lijst van toezeggingen wordt de volgende opmerking gemaakt. 
  Toezegging 4, Informatie 2e uitgifte kavels Van Peltterrein, is in voorzien door middel van een e-mail. 

De toezegging wordt van de lijst afgenomen. 
 Ten aanzien van de Lijst van actie- en aandachtpunten worden de volgende opmerkingen gemaakt. 
  Punt 1; Grondprijzen; de streefdatum wordt gewijzigd in ‘na de zomer’; het college heeft inmiddels 

een voorstel besproken 
 Punt 2; terug- en vooruitblik herstructurering; in klein comité is gesproken over de invulling hiervan; 

als doel is geformuleerd het komen tot een checklist voor herstructureringsprojecten, waarin ook 
aandacht is voor de rollen en bevoegdheden van de verschillende betrokken partijen; gepland wordt 
dit document eind dit jaar vast te stellen; in september zal de opzet met de commissie besproken 
worden. 

 Punt 3; milieubeleidsplan en programmamonitor; een aparte rapportage over de uitvoering van het 
milieubeleidsplan wordt besproken op 25 juni; er zal geen rapportage plaatsvinden bij de 3e 
programmamonitor, dit punt wordt van de lijst gehaald. 

  
 3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
 Er zijn drie insprekers. De bijdragen zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. 
 1. Mevrouw Van Die inzake agendapunt 4 Nieuw Reijerwaard 
 2. Mevrouw Verwaaijen inzake agendapunt 4 Nieuw Reijerwaard  
 3. Mevrouw P. van Nes namens het wijkoverleg Rijsoord inzake agendapunt 4 Nieuw Reijerwaard 
  
 4. Nieuw Reijerwaard 
 Wethouder Den Boef licht toe, dat het verstrekken van informatie tijdens een onderhandelingstraject soms 

erg lastig is. Hij geeft de stand van zaken van de laatste besprekingen weer. Als er nieuws is, informeert 
hij eerst de commissie en daarna andere betrokkenen. Hij meldt dat er een bestuurlijke overeenkomst 
getekend zal worden met de gemeente Rotterdam, Barendrecht en de provincie om de subsidie van het 
rijk voor de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard zeker te stellen. Op verzoek van de commissie zal de 
wethouder de concepttekst van de bestuurlijke overeenkomst toesturen.  
 
Mede vanwege de inspraakbijdragen wijst de commissie op het belang van goede en snelle 
communicatie. Wethouder den Boef bevestigt dat dit een constant aandachtpunt is. 

  
 5. Onteigening bedrijvenpark Cornelisland - Ridderkerk 
 Het onderwerp is eerder aan de orde geweest. Naar aanleiding van vragen van de commissie geeft de 

wethouder de volgende informatie. 
Minnelijke verwerving gaat door totdat de uitvoering start. Het is een verplichting. De onteigening zorgt 
ervoor, dat de gemeente de regie kan voeren. Het college voert de procedure voor de onteigening, maar 
de raad heeft de beslissingsbevoegdheid. 
 
Advies: TER VASTSTELLING naar raad 
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 6. Ontwerpbegroting DCMR 2010 
 De heer Boertje vraagt of binnen de regeling de mogelijkheid bestaat om de automatische jaarlijkse 

verhoging te voorkomen. 
Wethouder Den Boef geeft aan dat de DCMR een voorbeeld is van een regeling met een goede 
uitvoering, maar de afgelopen jaren (zoals eerder in de commissie gemeld) minder goed heeft gekeken 
naar de batenkant. Hij is optimistisch over het “herstel”. Er is een onderzoek uitgevoerd door een 
auditcommissie en de DCMR heeft beterschap beloofd. De aanbevelingen van het onderzoek zijn 
overgenomen. Eind van het jaar zal een voorstel komen om de begroting weer op orde te krijgen. 
 
De heer Van Houcke spreekt zijn zorg uit voor een situatie zoals bij Drechtwerk. De heer Kruithof merkt 
hierbij op dat de gemeente in haar begroting was uitgegaan van een index van 2,5% i.p.v. 4,02%. 
Wethouder Den Boef geeft aan, dat het percentage van 4,02 door de gemeentesecretarissen van de 
deelnemende gemeenten is vastgesteld en in overleg is aangepast. 
De heer Boertje vraagt of er een andere systematiek gehanteerd kan worden bij de tarieven van 
gemeenschappelijke regelingen. Voor een reactie verwijst wethouder Den Boef naar de wethouder 
financiën. 
 
Op een vraag over wat de DCMR voor de gemeente doet, laat wethouder Den Boef weten dat de DCMR 
erg flexibel en bereidwillig is om zonder kosten of tijd in rekening te brengen iets extra’s te doen. De 
gemeente heeft aangegeven desondanks liever helderheid te hebben in de extra werkzaamheden omdat 
de extra werkzaamheden uiteindelijk invloed hebben op de uitvoering van de afgesproken taken. 
 
De heer Kruithof stelt voor om de indexering op nul te zetten in plaats van te verhogen. Wethouder Den 
Boef antwoordt, dat wat het college betreft het automatisme zal verdwijnen en dat kritisch gekeken gaat 
worden naar de verhoging. 
 
De heer Roodenburg stelt voor in de brief in de 17e regel het woordje ‘kunnen’ te verwijderen. De 
commissie neemt dit over als haar advies aan de raad. 
 
Advies: TER VASTSTELLING inclusief advies. 
 

 7. Brief VNG inzake gemeentelijk groenbeleid 
 De heer Koppes vraagt onder verwijzing naar enkele incidenten op het gebied van het groenbeheer of 

Ridderkerk een beter groenbeheer zou moeten voeren. 
Wethouder Den Boef wijst erop, dat veel mensen tevreden zijn over het groen. Van de incidenten is 
geleerd, dat bij ingrijpende kap- en snoeiwerkzaamheden het wijkoverleg vooraf wordt geïnformeerd en 
dat snel wordt gereageerd op klachten. Voor het onderhoud van bomen komt een beleidsnota. Voor het 
kappen van de bomen op de Mauritshoek was geen vergunning nodig, omdat het een particulier terrein 
betrof en er geen monumentale bomen stonden. Het kappen tijdens het broedseizoen was niet 
toegestaan en hiervoor is een boete opgelegd.  

  
 8. Rondvraag leden en sluiting 
 De leden hebben geen vragen. 

Wethouder De Koning informeert de commissie dat gratis openbaar vervoer voor 65+ per jaar ruim   
€ 350.000,- kost. De commissie geeft aan, dat zij graag een offerte ziet ter uitvoering van de motie gratis 
openbaar vervoer, waarin ook de minima en gehandicapten zijn meegenomen. 

  
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 
  
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 september 2009, 
 de commissiegriffier,                de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 
Bijgewerkt tot d.d. 16-06-2009 

 
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 Eind 2009 

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  

 
 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 19-06-08 Programmarekening 
2007 

Binnenkort zal met de raad gesproken worden 
over de grondprijzen 
 

Den Boef na de zomer 
2009 

2. 09-12-08 Terug- en vooruitblik 
herstructurering 
 

N.a.v. de ervaringen Slikkerveer z-o zal hier in 
2009 bij stil worden gestaan. 

Den Boef september 
2009 

  
 


