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Verslag van de openbare vergadering van de commissie Samen wonen,  
gehouden op donderdag 11 april 2013 in het gemeentehuis 
 
Aanwezig:  
De heer G. van Nes (voorzitter) en de heer M. Slingerland (commissiegriffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: wethouder H. van Houcke en wethouder A. den Ouden 
 
1. Opening en vaststellen agenda  
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.  
Op verzoek van wethouder Den Ouden worden de agendapunten 7 en 8 over het bestemmingsplan, 
het exploitatieplan en de grondexploitatie Cornelisland niet besproken. De commissie adviseert het 
presidium deze raadsvoorstellen te behandelen in de commissie en raad van mei. 
De reden voor het verzoek is dat de accountant tijdens de accountantscontrole 2012 enkele vragen 
heeft gesteld over de grondexploitaties. Het college wil in het geval van Cornelisland uitsluiten dat er 
later onrechtmatigheden worden geconstateerd met betrekking tot de grondexploitatie. 
 
Agendapunt 11 Een zorgvuldige omgang met monumenten wordt naar voren gehaald en behandeld 
na agendapunt 4. 
 
Agendapunten 5 en 6 over het bestemmingsplan en de grondexploitatie Schoolmeesterswoning, 
worden vanwege hun inhoudelijke samenhang gelijktijdig behandeld. 
 
De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld.  
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Voor het spreekrecht hebben zich twee insprekers gemeld: 
1. De heer M. Roelse spreekt namens de bewonersvereniging Rijksstraatweg (gedeelte doodlopend 

stuk-bussluis) over agendapunt 4 Nieuw Reijerwaard.  
2. Mevrouw Van Mil spreekt namens de monumenteigenaren Ridderkerk Centrum (mede namens de 

Bewonersgroep CentrumVisie) over agendapunt 11 notitie ‘Een zorgvuldige omgang met 
monumenten’. 

De bijdragen zijn achter het verslag gevoegd. 
 
Ad. 1 
Op vragen uit de commissie geeft de heer Roelse de volgende aanvullende informatie.  
De bewoners zelf zijn de afgelopen tijd niet uitgenodigd voor gesprekken. Wel is er contact geweest 
tussen het bestuur van de vereniging en vertegenwoordigers van de gemeenschappelijke regeling. De 
informatievoorziening richting bewoners vindt hij niet eenduidig en soms zelfs tegenstrijdig. 
 
Ad. 2 
Op vragen uit de commissie geeft mevrouw Van Mil de volgende aanvullende informatie.  
Als alternatief voor de grote vrachtwagens van Van Gansewinkel is tijdens een gesprek met toenmalig 
wethouder Vroegindeweij geopperd dat voor de dijkbebouwing ook gebruik gemaakt zou kunnen 
worden van kleine vrachtwagens. Dit werd toen een te dure oplossing gevonden. 
Omdat handhaven op dit moment lastig is, geeft mevrouw Van Mil de commissie mee om de 
uitvoering van het verkeerscirculatieplan naar voren te halen. De invoering van dit plan is nu op de 
lange termijn geschoven. 
 
3. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen wonen van 7 maart 2013  
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de actie- en aandachtspunten worden de volgende opmerkingen gemaakt. 
Punt 1 Evaluatie huurgewenning. De wethouder komt in oktober 2013 met een evaluatie. 
Punten 5 en 7 Tijdelijke verhuur woningen centrumgebied. De raadsleden hebben per mail een 
antwoord van het college ontvangen. De actiepunten zijn daarmee afgedaan. 
Punt 6 In de gespreksnotitie is aangegeven op welke wijze het eventuele verzoek besproken kan 
worden. Het actiepunt is daarmee afgedaan. 
 
De overige actiepunten blijven staan. 
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4. Nieuw Reijerwaard: overleg met enkele leden van het algemeen bestuur 
Afgesproken is dat de vertegenwoordigers van de gemeente Ridderkerk in het algemeen bestuur van 
de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (zowel collegeleden als raadsleden) regelmatig 
terugkoppeling zullen geven over hun werkzaamheden. In ieder geval voor de commissievergadering 
die volgt op een vergadering van het algemeen bestuur zal dit punt worden geagendeerd.  
Op maandag 8 april was er een vergadering van het algemeen bestuur. Hierin is gesproken over de 
jaarstukken 2012 en de planning van de ontwikkeling van het gebied. De jaarrekening 2012 is 
vastgesteld. 
 
Voorafgaande aan deze commissievergadering zijn door de raadsleden en burgerleden vragen 
geformuleerd die zijn opgenomen in een gespreksnotitie. Deze zijn als volgt beantwoord:  

 
1) Onderwerpen genoemd in de brief van gedeputeerde Veldhuijzen, d.d. 6 maart 2013  

a) Proces, planning, bevoegd gezag Inpassingsplan / Voortgang 
1. Wat zijn de gevolgen van vertraging bij het vaststellen van het inpassingsplan? 

Het belangrijkste gevolg is dat er langere tijd onzekerheid is. De huidige planning gaat uit van 
vaststelling van het inpassingsplan door Provinciale Staten in juni dit jaar. Uiteindelijk heeft een 
langere vertraging ook gevolgen voor de grondexploitatie. 

b) Proces, planning, bevoegd gezag Milieueffectrapportage / Voortgang 
1. Wat is uw mening over het (voorlopig) toetsingsadvies over het milieueffectrapport? 

Het advies van de commissie MER is uitgebracht aan de provincie (het bevoegd gezag). Die zal dit 
verder betrekken bij de besluitvorming over het inpassingsplan. De raad en de Gemeenschappelijke 
Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) hebben daarin geen rol. 

c) Bevoegdheden provincie t.a.v. tweede / derde ontsluiting / Voortgang 
1. Stand van zaken rond verkeersontwikkelingen te weten 2e ontsluitingsweg en Ovonde? 
2. Wat is momenteel de status van de zogenaamde 2e ontsluitingsweg? 
3. De raad wil de boomgaard behouden en geen derde weg. Lukt het u als onze 

vertegenwoordigers om dat blijvend te bewerkstelligen? Zo nee welke middelen heeft u 
van ons als raad nodig? 

Voor zover bekend zal de Ovonde worden meegenomen in het inpassingsplan. De GRNR is gestart 
met de voorbereidingen voor de tweede ontsluiting. Het gebied waarin de boomgaard ligt, valt niet 
binnen het plangebied. De GRNR en de provincie zijn voor die locatie niet aan zet. Wel is door de 
provincie binnen het plangebied een reservering opgenomen voor een mogelijk toekomstige derde 
ontsluiting. 
 
De heer Van Houcke begrijpt de bezorgdheid over de boomgaard. Het college zet zich in voor behoud 
van groen. O.a. heeft het aandacht voor het beschermen van de rivieroevers. Daarover is het college 
in overleg met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 
 
2. Aankoop woningen in Nieuw Reijerwaard is als laatste besproken (zie verder) 
 
3. Bewoners  

d) Hoe staat het met het instellen van gestructureerd overleg met bewoners zoals gevraagd in 
motie 2012-98  

Er vindt regelmatig informeel overleg met de bewoners plaats. Onder andere met het bestuur van de 
bewonersvereniging Rijksstraatweg. Daarnaast geeft de GRNR informatie op de website en via de 
digitale nieuwsbrief. 
De gesprekken gaan vooral over de invulling van de Groene buffer. Voor een zinvol gesprek is van 
belang dat de randvoorwaarden duidelijk zijn. Zolang het inpassingsplan nog niet is vastgesteld, blijft 
er nog veel onduidelijk. 
 
De heer Japenga vindt dit een zeer minimalistische invulling van wat er in de motie is gevraagd. Dat 
geldt wat hem betreft vooral voor de bewoners die hebben aangegeven mee te willen denken over de 
beste vormen van invulling. Dit wordt wat hem betreft te weinig serieus genomen. 
 
De leden van het algemeen bestuur geven aan dat er in de afgelopen bestuursvergadering 
uitdrukkelijk over de communicatiestrategieën is gesproken en dat dit bijzondere aandacht heeft. 
 
4. Aankoop en uitgifte van gronden  

a) Wat is de stand van zaken rond aankoop van gronden; hoeveel ha is inmiddels aangekocht 
door de GR? 

b) Hoeveel grond moet er nog worden aangekocht (ha) en wat is de prognose met betrekking tot 
volledige verwerving? 
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c) Hoeveel grond is op dit moment verkocht? Zijn er opties? Ligt het op schema? 
d) Er wordt op dit moment een nieuwe kas gebouwd. Kan dat fenomeen worden toegelicht? 
e) De grondprijs in NR is wat hoger om daarmee duurzaamheid te bevorderen. Goede zaak. Is 

de prijs problematisch? 
Er is ruim 70 ha grond door de GRNR verworven. Nog ca 70 ha moet nog verworven worden. Er is al 
belangstelling voor 35 ha. Op dit moment is grondverkoop nog niet aan de orde. Daarvoor wordt 
gewacht tot het inpassingsplan definitief is. Dan kunnen ook concrete afspraken worden gemaakt. 
De bouw van een nieuwe kas is mogelijk. Er is op basis van het huidige bestemmingsplan een 
vergunning aangevraagd. Er was geen reden om die af te wijzen.  
De heer Los vraagt of het klopt dat de gemeente het voorkeursrecht op bepaalde gronden in het 
gebied heeft laten verlopen. De heer Van Houcke geeft aan dat de provincie de voorkeursrechten van 
de gemeente in het gebied heeft overgenomen. 
 
5. Ontwikkeling 

a) Rekening houdend met de businesscase, de second-opinion en de Monte Carlo simulatie 
staat het er dan goed voor? 

Het algemeen bestuur heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld. De concept begroting 2014 incl. 
meerjarenperspectief is voor een zienswijze toegezonden aan de raden. Het meerjarenperspectief laat 
een gering positief saldo zien.  

 
6. Overig 

a) Wat zijn momenteel de grootste zorgpunten voor u als onze vertegenwoordigers? 
b) Hebben wij nog iets vergeten te vragen? Heeft u verder nog iets te melden? 

De vertegenwoordigers in het algemeen bestuur hebben veel aandacht voor communicatie, voor de 
bewoners en de duurzame inrichting van het terrein. De heer Van Houcke wijst de commissieleden op 
de duurzaamheidsstrategie die het algemeen bestuur in februari heeft vastgesteld. 
 
2. Aankoop woningen in Nieuw Reijerwaard 
De heer Meij heeft een gespreksnotitie geschreven met vragen over mogelijk aankoop van woningen. 
Naar aanleiding van zijn gespreksnotitie is hij op uitnodiging van de bewoners zelf gaan kijken. Hij is 
geschrokken van wat hij daar heeft gezien. Het leek wel een oorlogsgebied. Ook werd voor hem 
concreter hoe een groenbuffer van 100 meter er in de praktijk uit zou kunnen gaan zien.  
Aanvullend op de gespreksnotitie pleit het CDA ervoor om alle 44 huizen van de Rijksstraatweg op te 
kopen. Dat heeft naar zijn mening veel voordelen. De derde ontsluitingsweg is niet nodig, de 
bedrijfskavels kunnen effectiever worden ingedeeld, er zullen minder bezwaarprocedures volgen, 
bewoners zullen geen schade ondervinden en het wordt eenvoudiger voor bedrijven om zich te 
vestigen omdat milieunormen lager kunnen zijn. 
Aan de overige commissieleden en aan de leden van het algemeen bestuur wordt de vraag gesteld 
hoe zij tegen deze zaken aankijken. 
 
Namens de GRNR meldt de heer Den Ouden dat er bij de GRNR een vraag van de gemeente ligt over 
de mogelijke aankoop van woningen in het plangebied. Deze wordt op dit moment onderzocht. Hij 
geeft in overweging eerst de uitkomsten van dit onderzoek af te wachten. 
 
Volgens de heer Meij is het een goed alternatief waarvoor de raad zou moeten pleiten. De raad geeft 
dan ook een duidelijk signaal af. Hij doet de suggestie een motie vast te stellen. 
 
De heren Van Houcke en Den Ouden onderschrijven de aandacht van de heer Meij voor het 
gezichtspunt. Ook zij zijn niet onbewogen en kunnen zich de gevoelens van de bewoners voorstellen. 
Het is een ingewikkelde zaak, waarbij zo goed mogelijk moet worden samengewerkt.  
 
Op de vraag van de heer Los op welke termijn de resultaten van het onderzoek verwacht mogen 
worden, antwoordt de heer Den Ouden dat er serieus en hard aan wordt gewerkt door de GRNR. 
 
De heer Boertje geeft aan dat hij het voorstel van de heer Meij ziet als een prima staaltje ‘out-of-the-
box’ denken. Hij is benieuwd of de heer Meij een inschatting heeft gemaakt van de kosten voor 
Ridderkerk. 
De heer Meij geeft aan dat hij onvoldoende in de materie zit om te kunnen bepalen wat de door hem 
genoemde voordelen financieel zouden kunnen opleveren. De kosten van de aanschaf en verhuizing 
van de woningen zou volgens zijn ruwe schatting op 9 miljoen euro uitkomen. 
 

a) Hoe staat het met de aankoop van woningen?  
b) Hoeveel staan er op de planning om aangekocht te worden? 
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c) Als bewoners niet willen verkopen, blijven de woningen dan staan of wordt er onteigend? 
d) Is het denkbaar/mogelijk dat er veel meer woningen worden aangekocht? Richting Noldijk?  

 
Binnen het plangebied zijn ca. 60 woningen die de GRNR wil aankopen. Daarvan zijn 21 inmiddels 
aangekocht. In de andere gevallen zijn nog gesprekken gaande. Van deze 60 woningen staan er 9 
aan de Rijksstraatweg. Dit zijn o.a. de woningen die op de plaats liggen van de aan te leggen Ovonde. 
Als er onteigend moet worden, zal de GRNR dit uitvoeren. 
 
Op de vraag van de heer Meij wat de overige fracties van zijn notitie en een mogelijk motie vinden, 
antwoordt de heer Japenga dat een motie, ook in afwachting van de resultaten van een onderzoek, 
druk op de ketel kan houden. 
De heer Ros geeft aan het met veel argumenten eens te zijn en een motie zeker als zinvol te 
beschouwen. De tekst voor een motie is een zaak voor onderling overleg. De overige fracties laten 
zich niet uit over een eventuele motie.  
 
5. (11) Een zorgvuldige omgang met monumenten – overleg met college over zorgplicht 
erfgoedbeleid 
Wethouder Van Houcke schetst de aanleiding voor deze behandeling. Tijdens de bespreking van de 
uitgangspuntennotitie over het erfgoedbeleid is een motie ingediend met een verzoek om uitwerking 
van de zorgplicht van de gemeente en de bespreking daarvan. Ambtelijk is hard aan de notities 
gewerkt. Er is een inspraakavond geweest. De wethouder spreekt zijn waardering uit voor de mensen 
die zo betrokken zijn bij dit onderwerp en hun inbreng hebben gegeven. 
 
Mede in reactie op de bijdrage van de inspreekster geeft de wethouder aan dat eigenaren last kunnen 
ervaren van problemen die veroorzaakt worden door (het peil van) het grondwater. De gemeente is 
daar niet per definitie aansprakelijk voor. De gemeente zal wanneer ergens gebouwd gaat worden wel 
extra maatregelen nemen om de schommelingen in de stand van het grondwater te beperken. 
 
Met betrekking tot schade als gevolg van trillingen geeft de wethouder aan dat hij de zorg van de 
bewoners begrijpt. Het is een bekend probleem. In de afgelopen jaren is er steeds meer vrachtverkeer 
gekomen. Dat is iets wat de gemeente niet terug kan draaien. De gemeente kan wel proberen het 
vrachtverkeer terug te dringen. Dan gaat het over verkeerscirculatie en niet over monumentenbeleid. 
De raad heeft daar ook een besluit over genomen. 
 
Het college heeft niet voor alle aspecten van de zorgplicht een onderzoek uitgevoerd. De wethouder 
legt de commissie de vraag voor of dit (alsnog) nodig is.  
 
Het college is van mening dat de voorgestelde subsidieregeling een evenwichtige regeling is. De 
zorgplicht van de gemeente voor monumenteigenaren komt tot uiting in een financiële bijdrage voor 
de instandhouding van gemeentelijke monumenten. De monumenteigenaren krijgen een lidmaatschap 
van de monumentenwacht aangeboden. De monumentenwacht houdt periodiek een inspectie van de 
onderhoudsstaat van het monument. Tevens kan de Monumentenwacht ondersteunen bij het maken 
van een onderhoudsplan Tijdens de inspraakronde is ook een suggestie gedaan om de 
subsidieregeling voor gebieden in te zetten. Het college heeft besloten om dit niet in de nota op te 
nemen. 
 
De heer Ros stelt voor om het verkeerscirculatieplan, dat door de raad is vastgesteld, nog eens tegen 
het licht te houden. De heer Los vult aan dat daarbij de handhaving meer prioriteit moet krijgen. De 
heer Meij stelt voor het plan nog eens te agenderen. 
Wethouder Den Ouden merkt op dat het verkeerscirculatieplan als plan/visie al door de raad is 
vastgesteld. Op dat moment waren er geen financiële middelen beschikbaar om het plan uit te voeren. 
Gekozen is om het plan uit te voeren als werk met werk: wanneer op een bepaalde plek 
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, wordt meteen gekeken of er werkzaamheden ten 
behoeve van het verkeerscirculatieplan kunnen worden uitgevoerd. 
 
De heer Meij verwijst naar het onderzoek dat door de bewoners is uitgevoerd naar de 
verkeersintensiteit en vraagt of de gemeente zelf een meting zou kunnen doen. Wethouder Den 
Ouden geeft aan dat binnenkort een meting wordt gedaan naar de verkeersintensiteit in de Sint 
Jorisstraat, uitgesplitst naar personenvervoer en vrachtvervoer. 
 
Wethouder Van Houcke stelt vast dat de notitie voldoet aan de wensen van de commissie. Deze 
notitie zal verder worden opgenomen in de Nota erfgoedbeleid, die dit jaar aan de raad ter vaststelling 
zal worden aangeboden. 
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6. (5) Grondexploitatie Schoolmeesterswoning 
De wethouder wijst de commissie erop dat deze grondexploitatie het laatste deel is van een groter 
project. De verwachting is dat het grondbedrijfcomplex wordt afgesloten met een verlies. De instelling 
van de voorziening wordt pas definitief bij het vaststellen van de Jaarrekening 2012. 
 
In 2008 is geen overeenkomst aangegaan met de ontwikkelaar, omdat de financiële positie van de 
ontwikkelaar op dat moment naar het oordeel van het college een te groot risico vormde. De huidige 
situatie biedt voldoende redenen om nu wel met Elan in zee te gaan. In 2008 is er niet voor gekozen 
om met een andere ontwikkelaar het project aan te gaan. Het huidige college heeft de afronding van 
dit project aangepakt. 
 
De heer Ros spreekt uit blij te zijn dat er eindelijk een oplossing is voor deze langlopende zaak. Hij 
vraagt aandacht voor het feit dat beeldbepalende gebouwen vaak langzaam verpauperen, zodat sloop 
noodzakelijk wordt. Door tijdig ingrijpen kan sloop van andere beeldbepalende gebouwen binnen de 
gemeente wellicht voorkomen worden. 
 
Advies: TER VASTSTELLING 

  
7 (6) Bestemmingsplan Schoolmeesterswoning 
De wethouder geeft aan dat het even heeft geduurd voordat het project afgerond kon worden. 
Inmiddels zijn alle huizen verkocht. De wethouder spreekt uit dat het de insteek van het college is om 
beeldbepalende gebouwen in de toekomst zo veel mogelijk te behouden c.q. te beschermen. 
De verwachting is dat de uitvoering van het project ook een positief effect zal hebben op de omgeving. 
 
De commissie heeft geen aanvullende vragen. 
 
Advies: TER VASTSTELLING 
 
8 (9) Nota Richtlijnen Grondprijzen 
Het voorstel betreft de jaarlijkse actualisering van de grondprijzen.  
 
In de Nota staat dat er nog geen aanleiding is om de grondprijzen van Cornelisland aan te passen. De 
heer Los heeft geconstateerd dat er nog weinig grond is verkocht in Cornelisland. Hij vraagt of dat 
reden kan zijn om de grondprijzen aan te passen. 
Wethouder Den Ouden geeft aan dat het college daar op dit moment geen reden voor ziet. Hij wijst er 
verder op dat, als blijkt dat op zeker moment een lagere grondprijs gewenst is, het college van de 
prijzen in de Nota kan afwijken. Het college zal dit in overleg dan ook zeker doen. 

 
De heer Boertje suggereert te onderzoeken welke stukjes openbaar groen in aanmerking zouden 
komen voor verkoop. Wethouder Den Ouden geeft aan dat een onderzoek waarschijnlijk duurder 
uitpakt dan met de verkoop van de gronden kan worden terugverdiend. Er is een prijs opgenomen 
voor verkoop van groen, zodat in een voorkomend geval helderheid is over de prijs. Er wordt maar 
weinig van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 
 
Advies: TER VASTSTELLING 
 
9 (10) Verordening leerlingenvervoer Ridderkerk 2013 
Wethouder Den Ouden refereert aan de informatieavond van 3 april, waarin veel informatie is 
gegeven. In het kort. De aanleiding voor het aanpassen van de Verordening is dat er in BAR-verband 
een aanbesteding heeft plaatsgevonden van het zogenaamde doelgroepenvervoer. Tijdens de 
aanbesteding is ook extern advies gevraagd over een mogelijke verhoging van de efficiëntie. Om deze 
te kunnen doorvoeren zijn aanpassingen in de verordening nodig.  
 
De heer Bruins Slot vraagt naar de hoeveelheid leerlingen die gebruik maken van de regeling en 
welke bedragen hiermee zijn gemoeid. Het leerlingenvervoer betreft een wettelijke zogenaamde open 
einde regeling. Dit betekent dat van te voren nooit precies bekend kan zijn hoeveel het gaat kosten. 
Wanneer een aanvrager voldoet aan de voorwaarden zal de gemeente een voorziening moeten 
verstrekken. Door de aanpak te wijzigingen van algemene regeling naar maatwerk en de 
aanbesteding in BAR-verband is het de verwachting dat de totale kosten van het doelgroepenvervoer 
lager zullen zijn. De verwachting is ook dat de kosten van het leerlingenvervoer lager zullen zijn. 
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In de regeling is sprake van een eigen bijdrage. Deze bepaling is niet gewijzigd ten opzichte van de 
huidige verordening. 
 
Mevrouw Duman heeft van de WMO-adviesraad Ridderkerk vernomen dat deze niet heeft 
geparticipeerd. De WMO-adviesraad heeft geadviseerd de verordening niet op deze wijze over te 
nemen. Wethouder Den Ouden geeft aan dat in de bijeenkomst heel duidelijk is gemaakt dat een 
uitgebreid participatietraject heeft plaatsgevonden vanaf het begin. De deelnemers waren erg te 
spreken over het participatietraject. 
In de verordening zijn bepaalde mogelijkheden opgenomen, zoals het gebruik van opstapplaatsen en 
het vervoer in grote bussen. Het algemene uitgangspunt is maatwerk. Er zal dus alleen van deze 
mogelijkheden gebruik gemaakt worden als dat effectief en passend is. 
 
Advies: TER DEBAT  
 
 
11 (12) Mededelingen college 
Wethouder Van Houcke laat weten dat het college heeft besloten de raad geen voorstel te doen voor 
het opnieuw mogelijk maken van startersleningen.  
 
12 (13). Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.15 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 mei 2013, 
 
de commissiegriffier,       de voorzitter, 
 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
(Bijgewerkt tot en met 7 maart 2013) 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 31-08-10 
09-06-11 
01-12-11 

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. 
 

H. van 
Houcke 

Oktober 2013 

2. 10-11-11 Ridderkerkse 
Haven 

Wordt geagendeerd als dit vanuit de 
commissie of door de wethouder wordt 
gewenst. 

Allen  

3. 10-11-11 
13-03-12 

Havenvisie 2030  Presentatie/ uitleg over de havenvisie. 
Welke impact kunnen de 
ontwikkelingen in de Rotterdamse 
haven hebben op Ridderkerk (o.a. 
verkeersbewegingen) 

Commissie 
griffier/ 
Voorzitter 

Na de zomer-
vakantie 

4. 08-11-12 Plaatsen zorgunits 
t.b.v. mantelzorg 

Zal, nadat een gespreksnotitie is 
geschreven, worden geagendeerd 
voor een volgende vergadering. 

M. Japenga 10-01-2013 

 
 


