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Verslag van de openbare vergadering van de 
raadsvoorbereidende commissie Samen wonen, gehouden  
op donderdag 19 oktober 2006 in het Gemeentehuis. 
 
 
Aanwezig:  
De heer V.A. Smit (voorzitter) 
De heer B.S.M. Sepers (commissiegriffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd m.u.v. de fracties van Nieuw Rechts en Lokaal Sociaal. 
De heer M. den Boef (wethouder) 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De heer Smit opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Mededelingen  
Geen mededelingen. 
 
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld  
De heer De Boer, namens de bewonerscommissie Slikkerveer Zuid-Oost (als bijlage bij dit verslag 
gevoegd). 
 
4. Vaststellen verslag vergadering commissie “Samen wonen” van 21 september 2006 
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Toezegging nummer 2 en actiepunt nummer 1 zijn afgedaan.  
 
Naar aanleiding van het verslag geeft de commissie aan dat zij in zal gaan op het voorstel van 
wethouder Den Boef om een bezoek te brengen aan een windturbinepark op een moment dat het 
nader onderzoek bekend is.  
 
5. Afdoening toezeggingen college in vorige commissieperiode 
Geschrapt van de lijst van toezeggingen worden de nummers 1, 2 en 3. 
Streefdatum voor behandeling:  
nummer 4: voorjaar 2007 (standpunt raad over bestemmingsplan Reijerwaard) 
nummer 5: november 2006 (aanvulling startbrief Slikkerveer) 
nummer 7: voor eind 2006 (informatie over verkoop pandstraat) 
 
Geschrapt van de lijst met actiepunten en aandachtspunten wordt nummer 1.  
Nummer 2 van de lijst met actiepunten en aandachtspunten wordt tekstueel aangepast en luidt: De 
commissie wordt geïnformeerd als de rechter uitspraak doet in de beroepsprocedure. 
Nummer 3 van de lijst met actiepunten en aandachtspunten wordt tekstueel aangepast en luidt: 
Bespreken met de wethouder over de format van de startbrief nav de opgedane praktijkervaringen 
(evaluatie). 
 
De openstaande toezeggingen worden toegevoegd aan de lijst van toezeggingen van de commissie 
Samen wonen.  
 
6. 3e Programmamonitor 2006 voor wat betreft de portefeuille van wethouder Den Boef 
Het temporiseren van de investeringen in het gemeentelijke rioleringsplan levert geen gevaar op 
aangezien Ridderkerk niet achterloopt op het onderhoud. De investeringen zijn op dit moment niet 
noodzakelijk. 
Voor het onderdeel wijkgericht onderhoud is extra budget nodig. Door in de toekomst te gaan werken 
met beeldkwaliteit zullen de werkzaamheden plaatsvinden op de momenten dat het nodig is en zal het 
budget beter beheersbaar worden.  
Het complex Drie Rivieren loopt vertraging op doordat bedrijven bezwaren hebben geuit i.v.m. een 
beperking van de mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding. Het project Cornelisland loopt 
vertraging op door de implementatie van de Europese richtlijn Luchtkwaliteit en fijnstof. 
Bij de stand van zaken moties/amendementen en raadstoezeggingen wordt gemist de motie inzake 
gemeentelijke garanties aan Woonvisie. Wethouder Den Boef zegt toe dat de commissie/raad 
binnenkort een stuk hierover kan verwachten. 
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Wethouder Den Boef gaat na welk bedrag is gemoeid met externe adviezen in 2006; wat de huidige 
planning is tav het Van Pelt-terrein; of voor 2006 budget voor schoonhouden centrum benodigd is of 
dat 2007 is bedoeld.  
 
De commissie acht het stuk gereed VOOR DEBAT in de raad. 
 
7. Ontwerp milieuvisie 2006-2014 
De wethouder geeft aan dat de voortgang van de uitwerking van de milieuvisie te volgen zal zijn via de 
programmamonitor. Jaarlijks zal een actiepuntenlijst inclusief stand van zaken aan de commissie 
worden voorgelegd.  
Op basis van milieuwetgeving dienen gemeenten beleidsplannen te ontwikkelen. Afhankelijk van de 
regelgeving dient de raad of het college de plannen vast te stellen. De wethouder zegt toe het plan 
van aanpak Luchtkwaliteit (vastgesteld door het college) ter kennisneming aan de commissie te 
sturen. De raad zal een voorstel tot het vaststellen van een geluidsplan worden voorgelegd.  
 
De maatregelen die gemeentes kunnen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn slechts in de 
marge. Voorbeelden van maatregelen zijn o.m. de subsidie voor zonneboilers, de verwarming met 
behulp van bodemwarmte van het gemeentehuis en de brandweerkazerne, schoner gemeentelijk 
wagenpark. Grote verbeterslagen zijn te bereiken op regionaal- of rijksniveau.  
Het ophalen van klein chemisch afval is onder het landelijke gemiddelde. Concrete maatregelen ter 
verbetering hiervan staan opgenomen in het werkplan 2007 van de NV MAR. 
Voor de realisering van ondergrondse brengvoorzieningen voor restafval bij flatgebouwen zal in 2007 
een aanbestedingsprocedure worden gestart.  
In de milieuvisie is geen aandacht voor kleinschalige windenergie. De wethouder zegt toe de 
commissie te informeren of kleinschalige windenergie kan worden opgenomen. De wethouder geeft 
aan dat de commissie dit niet op korte termijn hoeft te verwachten.  
 
De commissie acht het stuk gereed VOOR DEBAT in de raad. 
 
8. Vrijstellingsprocedure 
De commissie adviseert de raad door middel van een brief. 
 
De commissie acht het stuk gereed VOOR DEBAT in de raad. 
 
9. Rondvraag leden en sluiting. 
De heer Van Andel vraagt of de verdeling van onderwerpen over de twee commissies blijft 
gehandhaafd. De heer Smit antwoordt dat de huidige verdeling van onderwerpen het uitgangspunt is. 
In sommige gevallen kan een andere verdeling nodig zijn.  
 
De heer Van Houcke vraagt de wethouder naar de stand van zaken rondom huurgewenning en de rol 
van de gemeente. Wethouder Den Boef antwoordt dat de gemeente geen rol heeft in de discussie die 
Woonvisie met de bewonerscommissie voert.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van 30 november 2006. 
De commissiegriffier,   de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 

Bijgewerkt tot d.d. 19-10-2006 
 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1 29-11-05 Stedelijk gebied De raad zal gevraagd worden een standpunt in te 
nemen over medewerking aan de wijziging 
bestemmingsplan Reijerwaard. 

Den Boef Voorjaar 2007 

2 10-01-06 Startbrief 
Slikkerveer Z-O 

Eerste aanvulling startbrief  Den Boef November 
2006 

3 10-01-06 Startbrief 
Slikkerveer Z-O 

Organiseren van een informatieavond voor 
bewoners en commissie Samen wonen met als 
thema’s onder meer de waterproblematiek en de 
verzakking van de woningen in de wijk 

Den Boef  

4  07-02-06 Verkoop pand 
Noordstraat 56 

De commissie wordt op de hoogte gehouden 
over de ontwikkelingen tav de verkoop en de 
borgstelling én over de mogelijkheid tot verkoop 
met of zonder grond 

Den Boef Voor eind 
2006 

5 01-06-06 Randvoorwaarden 
4e fase 
Centrumplein 

Nagegaan wordt hoezeer een aanpassing van 
het dijktalud noodzakelijk is. 

Den Boef  

6 19-10-06 3e 
Programmamonitor 

Commissie ontvangt een stuk over de motie 
gemeentelijke garanties aan Woonvisie 

Den Boef  

7 19-10-06 Milieuvisie 2006-
2014 

Commissie informeren of kleinschalige 
windenergie kan worden opgenomen in 
milieuvisie 

Den Boef  

8 19-10-06 Milieuvisie 2006-
2014 

plan van aanpak Luchtkwaliteit ter kennisneming 
aan de commissie sturen 

Den Boef  

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 29-11-05 Beeldkwaliteit 
Lagendijk 104-106 

De commissie wordt geïnformeerd als de rechter 
uitspraak doet in de beroepsprocedure. 

Den Boef  

2. 07-02-06 Startbrief Bespreken met de wethouder over de format van 
de startbrief n.a.v. de opgedane 
praktijkervaringen (evaluatie). 

Commissie  

3 19-10-06 Plaatsing 
windturbines 

Bezoek brengen aan een windturbinepark op een 
moment dat het nader onderzoek bekend is.  

Den Boef  

 
 
 
 
 


