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Verslag van de openbare vergadering van de 
raadsvoorbereidende commissie Samen wonen, gehouden  
op donderdag 18 januari 2007 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 fractie van Lokaal Sociaal. 
De heer M. den Boef (wethouder) 
De heer P. de Koning (wethouder) 
De heer H. Zwiers (wethouder) 
Mevrouw H. van den Berg (wethouder) 
 
Tevens aanwezig: 
De heer R. Boom (afdeling SO) 
De heer A. Preesman (afdeling SO) 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De heer Smit opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Mededelingen  
De heer De Koning meldt dat het college afgelopen dinsdag heeft besloten tot het verstrekken van 
een voorlopige subsidie voor de buurtbus Rijsoord onder voorwaarde dat het aantal passagiers 
toeneemt.  
 
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld  
Er hebben zich 3 sprekers gemeld. 
 
Vernieuwing centrum Drievliet: 

- De heer Den Tek (als bijlage bij dit verslag gevoegd) 
 
Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Donckse Velden: 

- De heer Groeneboom (als bijlage bij dit verslag gevoegd) 
 
Stand van zaken schoolmeesterswoning Rijsoord: 

- Mevrouw Van Nes (als bijlage bij dit verslag gevoegd) 
 
4. Vaststellen verslag vergadering commissie “Samen wonen” van 30 november 2007 
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

- Toezegging nummer 2 en actiepunt nummer 2; agenderen voor de commissie van februari 
2007.  

- Toezegging nummer 4; voorstel zal deze week aan belanghebbenden worden gedaan. De 
commissie zal verder op de hoogte worden gehouden. 

- Toezegging nummer 6; staat voor deze commissie op de agenda en kan van de lijst.  
 
5. Achtervangovereenkomst gemeentegaranties 
Ridderkerk stopt per 01-01-2007 met het verstrekken van garanties aan Woonvisie. Vanaf deze datum 
zal het Waarborgfonds Sociale Woningbouw de garanties verstrekken. Deze verandering is in goed 
overleg met Stichting Woonvisie tot stand gekomen. 
 
De indieners van de motie (nummer 2005-60) trekken deze in. 
 
6. Vernieuwing centrum Drievliet 
De in het raadsvoorstel genoemde basisovereenkomst (tussen de gemeente en Woonvisie) is nog niet 
gesloten. Wethouder Den Boef gaat er vanuit dat er overeenstemming is over de overeenkomst voor 
de raad van 1 februari 2007.  
 
Ontsluiting van het nieuwe centrum is een aandachtspunt. De mogelijkheden van ongelijkvloerse 
(brug of tunnel) verbinding met parkeerplaats aan de andere kant van de Vlietlaan zullen 
meegenomen worden.  
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Door de vernieuwing zal een 8-tal bewoners moeten verhuizen. De starterswoningen die gebouwd 
gaan worden, zijn niet passend voor deze bewoners. Overleg over verhuizing moet nog plaatsvinden.  
 
In de nieuwe multifunctionele sporthal en sportvelden in t’ Zand is plaats voor het jongerenwerk. De 
precieze invulling ervan moet nog plaatsvinden.  
 
De commissie acht het stuk gereed VOOR DEBAT in de raad. 
 
7. Bestemmingsplan Donkersloot 
De commissie acht het stuk gereed TER VASTSTELLING in de raad. 
 
8. Voorbereidingsbesluit Slikkerveer-Rivieroevers 
De commissie acht het stuk gereed TER VASTSTELLING in de raad. 
 
9. Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Donckse Velden 
De gemeente heeft van Stichting Het Huys ten Donck grond voor lange tijd in erfpacht kunnen krijgen. 
Deze grond zal bestemd worden voor recreatieve doeleinden. De houtloods en het koetshuis van 
Stichting Het Huys ten Donck zullen bestemd worden voor kantoordoeleinden.  
 
Met de eigenaar van de volkstuinen moet nog gesproken worden. Maar als de volkstuinen weg 
zouden gaan dan zal het stuk bestemd worden voor recreatieve doeleinden. 
 
Na de vaststelling van de nota in de raad start de procedure van het opstellen van een 
ontwerpbestemmingsplan. In dit traject zal nog met de belanghebbenden worden gesproken.  
 
De commissie acht het stuk gereed VOOR DEBAT in de raad. 
 
10. Stand van zaken schoolmeesterswoning Rijsoord 
De raad heeft op 22 november 2004 besloten tot onder andere de sloop van de schoolmeesters-
woning ten behoeve van de bouw van woningen. Een eventueel besluit tot het niet slopen van de 
woning levert een tekort op in de exploitatie. Het college gaat de mogelijkheden tot behoud van de 
schoolmeesterwoning bekijken. Behoud van de woning zal voor de gemeente financiële gevolgen 
hebben (een bedrag van € 340.000,- is genoemd). 
 
De wethouder kijkt nog na of de monumentencommissie is opgeheven of niet.  
 
11. Stand van zaken bodemverontreiniging sloopterrein Bolnes 
De wethouder deelt voorafgaand aan de bespreking van dit onderwerp een tweetal stukken uit (als 
bijlagen bij dit verslag gevoegd).  
 
De bewoners rondom het sloopterrein zijn in de afgelopen weken door middel van nieuwsbrieven op 
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Ook is overleg geweest met het wijkoverleg en is 
besloten een bijeenkomst te organiseren op het moment dat er ook daadwerkelijk wat te vertellen is. 
Nu de resultaten van het onderzoek van de GGD bekend zijn, is een bijeenkomst voor omwonenden 
georganiseerd op 25 januari 2007. De gemeente en Woonvisie zetten alles in op het oplossen van het 
probleem van het asbest. Later zal de schuldvraag beantwoord worden.  
 
12. Rondvraag leden en sluiting. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur. 
 
 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van 15 februari 2007 
De commissiegriffier,   de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 

Bijgewerkt tot d.d. 18-01-2007 
 

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 Februari 2007 

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 
18-01-07 

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  

5 01-06-06 Randvoorwaarden 
4e fase 
Centrumplein 

Nagegaan wordt hoezeer een aanpassing van 
het dijktalud noodzakelijk is. 

Den Boef  

6 19-10-06 Milieuvisie 2006-
2014 

Commissie informeren of kleinschalige 
windenergie kan worden opgenomen in 
milieuvisie 

Den Boef  

7 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 
19-10-06 

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 Februari 2007 

3 19-10-06 Plaatsing 
windturbines 

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

Den Boef  

 
 
 

 
 
 
 


