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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen wonen, gehouden  
op donderdag 2 december 2010 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
De heer G. van Nes (voorzitter) 
De heer M. Slingerland (commissiegriffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd 
Van de zijde van het college: De heren Los en Den Ouden. 
 
1. Opening 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Er hebben zich geen sprekers aangemeld. 
 
3. Verslag Commissie Samen wonen d.d. 11 november 2010 
Het verslag wordt vastgesteld zoals voorgesteld. 
 
Toezeggingen 
 Toezegging 3, Verbonden partijen, de vraag is uitgezet, beantwoording wordt verwacht in de 

commissie van januari 2011. 
 Toezegging 4, Milieuprogramma, in de commissievergadering van januari 2011 worden de 

uitkomsten van de onderzoeken naar de overkapping van de snelweg en het aanleggen van een 
aarden wal gepresenteerd. 

 
Actiepunten 
 Actiepunt 1 Aan de notitie onderhoud bomen wordt hard gewerkt. Streefdatum wordt gezet op het 

1e kwartaal 2011. 
 Actiepunt 3 Visie duurzaamheid. De raadsleden hebben een notitie ontvangen van de 

commissiegriffier. Het actiepunt is hiermee afgedaan. 
 Actiepunt 4 Verrommeling; er wordt gewacht op een rapportage van agentschapNL (opvolger van 

SenterNovem). Daarna wordt bekeken of en op welke datum wordt deelgenomen aan de 
opschoondag 2011. 

 
4. Rapport Woonbeleid van de rekenkamercommissie 
De voorzitter heet de heren Van der Hoek, voorzitter rekenkamercommissie, en de heer Ten 
Doeschot, onderzoeker, welkom.  
 
De heer Van der Hoek geeft een korte inleiding op het rapport. Het onderwerp woonbeleid is mede 
gekozen naar aanleiding van het jaarlijkse overleg tussen rekenkamercommissie en de 
fractievoorzitters, waarin het onderwerp is genoemd. Het is een complex en omvangrijk beleidsterrein. 
Daarom heeft de rekenkamercommissie eerst een vooronderzoek uitgevoerd, dat in juni 2009 aan de 
raad is toegestuurd. Het voorliggende rapport bestaat uit een onderzoeksrapportage, dat aan de 
ambtelijke organisatie is voorgelegd voor controle op feitelijke onjuistheden en een oplegnotitie. In de 
oplegnotitie zijn op basis van het onderzoek conclusies en aanbevelingen geformuleerd, die zijn 
voorgelegd aan het college. De reactie van het college is integraal opgenomen in de oplegnotitie. De 
oplegnotitie bevat de kern van het onderzoek. 
 
De conclusies van het rapport waren niet onverdeeld gunstig. De doelstellingen zijn niet gehaald. Zij 
waren niet eenduidig geformuleerd, waardoor het behalen erg moeilijk was. De doelstellingen zijn 
zoveel mogelijk uit de beleidsstukken gehaald. 
Het doel van het onderzoek van de rekenkamercommissie is om lessen te leren en het openbaar 
bestuur verder te verbeteren. Daartoe heeft de rekenkamercommissie aanbevelingen geformuleerd. 
Kort samengevat is de les van dit onderzoek: Zorg dat je een analyse maakt van het beleidsveld, 
waarin je de oorzaken van de problemen achterhaalt en formuleer met die informatie doelstellingen 
die haalbaar en meetbaar zijn geformuleerd. Zet vervolgens passende instrumenten in. 
 
De raad moet nu aangeven of hij deze conclusies en aanbevelingen ook onderschrijft. De 
rekenkamercommissie is gaarne bereid om vragen over het rapport te beantwoorden. 
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De heer Japenga geeft complimenten voor het vele en grondige werk. Het heeft een gedegen rapport 
opgeleverd dat wordt gewaardeerd. 
 
De heer Japenga heeft geconstateerd dat er geen gewenste bevolkingssamenstelling is vastgelegd. 
Woonvisie heeft wel een zogenaamde wensdifferentiatie benoemd. Hij vraagt of dit inderdaad is waar 
je moet beginnen. 
De heer Van der Hoek antwoordt dat je moet beginnen met een goede analyse en daarin mee te 
nemen de wensen van de inwoners. Op basis daarvan moet de gemeenteraad een keuze maken voor 
een doel en dat meetbaar formuleren want anders kan niet worden vastgesteld of het is gehaald. De 
rekenkamercommissie spreekt zich niet uit wat het doel zou moeten zijn. 
 
De heer Japenga geeft aan dat het tegenstrijdig lijkt dat op pagina 6 staat dat het niet behalen van de 
doelstellingen voor een belangrijk deel wordt toegeschreven aan het ontbreken van voldoende 
analyse en meetbare doelstellingen, maar dat onderaan de bladzijde staat dat zelfs bij scherp 
geformuleerd beleid de doelstellingen moeilijk haalbaar zijn. 
De heer Van der Hoek licht toe dat het behalen van de doelstellingen al moeilijk is, maar dat dit besef 
niet is opgenomen in beleidstukken. Wanneer de doelen dan niet meetbaar zijn geformuleerd wordt 
het helemaal moeilijk. Woonbeleid richt zich erg op de lange termijn. Woonbeleid is vooral ook 
woningvoorraadbeleid. Er is een grote voorraad en maar een klein beetje nieuwbouw en 
transformatie. Daarom is de wijziging in een jaar ook maar erg klein. Als er al invloed is, is deze dus 
ook erg klein. 
 
De heer Van Houcke wijst erop dat in het rapport staat dat de afspraken (2005-2010) met de 
Stadsregio op het gebied van sociale huurwoningen bijdragen aan de Status quo. De projecten van 
Woonvisie in de afgelopen tijd hebben voor een groot deel bijgedragen aan de nieuwbouw van 
koopwoningen. Hij vraagt of het probleem niet eerder in de afspraken met Woonvisie zit dan in de 
afspraken met de Stadsregio.  
De heer Van der Hoek antwoordt dat beter en vaker overleg tussen Woonvisie en de gemeente 
mogelijk is. Woonvisie zou moeten weten wat de gemeente wil, maar dat begint met de gemeente die 
weet wat ze zelf wil.  
 
Op de vraag van de heer Japenga of de rekenkamercommissie van mening is dat het college met de 
Structuurvisie en het woononderzoek een adequate analyse heeft gedaan antwoordt de heer Van der 
Hoek dat dit aan de raad ter beoordeling is en niet aan de rekenkamercommissie. 
 
Verder geeft de heer Japenga de rekenkamercommissie de suggestie mee om het grondbeleid te 
onderzoeken. De heer Van der Hoek geeft aan dat het onderwerp al op de groslijst van de commissie 
staat en dat bij de afwegingen van de inzet van het budget de suggestie wordt meegenomen. 
 
De heer Kok vraagt op welke wijze de rekenkamercommissie aan de conclusie is gekomen dat het 
woonruimteverdeelsysteem niet primair bedoeld is voor het bereiken van de gemeentelijke doelen, 
maar wel daarvoor ingezet kan worden en welke mogelijkheden onbenut zijn gebleven. 
De rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat Woonvisie als uitvoerder van het 
woonruimteverdeelsysteem door meer en vaker overleg beter op de hoogte van de doelen van de 
gemeente zou kunnen zijn. 
 
Op de vraag van de heer Van Houcke naar de invloed van de afspraken met de Stadsregio op het 
bereiken van de eigen doelstellingen geeft de heer Van der Hoek aan dat de gemeente afwegingen 
heeft gemaakt. Zij had haar eigen doelstellingen en daarnaast waren er mogelijkheden om geld te 
krijgen voor het realiseren van de doelen van de Stadsregio. Door de keuze voor de doelen van de 
Stadsregio en het daarbij horende geld staat het bereiken van de eigen doelstellingen onder druk. 
 
Wanneer er wordt gesproken over netwerksturing legt de heer Van der Hoek uit dat dit breder is dan 
alleen de Stadsregio, namelijk ook met de andere actoren in het veld.  
 
Op de vraag hoe de rekenkamercommissie beoordeelt dat er pas recent een woonwensenonderzoek 
is gehouden antwoordt de heer Van der Hoek dat er blijkbaar niet door de raad om is gevraagd. 
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De heer Hitzert vraagt zich af of er tegenwerking van de gemeente richting marktpartijen is. De heer 
Van der Hoek geeft aan dat de weergegeven tekst de reactie van de marktpartijen is. In zijn reactie 
heeft het college aangegeven daar anders over te denken. De (gesproken) marktpartijen ervaren de 
relatie als moeizaam. Voor de relatie is deze constatering van belang. 
 
De heer Van der Hoek is blij met de ontvangen reacties en de aandacht die de raadsleden het rapport 
hebben gegeven. Het bevestigt de rekenkamercommissie dat het rapport mooi en nuttig is. De 
rekenkamercommissie kijkt met belangstelling uit naar het vervolg. 
 
De voorzitter dankt de heer Van der Hoek en de heer Ten Doeschot.  
 
Wethouder Los beantwoordt de vragen van de commissieleden. 
 
Op de vraag van de heer Boertje naar zijn ervaringen met marktpartijen geeft de wethouder aan dat hij 
niets heeft gemerkt van een moeizame relatie. Hij erkent dat gemeente en marktpartijen elkaar niet 
altijd vinden. 
 
De heer Van Houcke constateert dat het rapport van de rekenkamercommissie vernietigend oordeelt 
over het gevoerde woonbeleid. In de reactie van het college worden de conclusies van de 
rekenkamercommissie onderschreven. Hij vraagt de portefeuillehouder of dit ook een politiek oordeel 
over het gevoerde beleid inhoudt. 
De portefeuillehouder merkt op dat het woonbeleid een complex veld betreft, waarbij hij de inzet van 
zijn voorgangers niet negatief wil beoordelen. Om de problemen aan te pakken is het noodzakelijk om 
alle zeilen bij te zetten. Het rapport ziet hij daarbij niet als aanklacht, maar als steun in de rug. 
De heer Van Houcke verbaast zich over de voorzichtige opstelling van de portefeuillehouder en 
verzoekt hem stevig stelling te nemen. 
 
De heer Van Houcke vraagt waarom bij de ouderen het woord lobby gebruikt is en of de jongeren dan 
geen goede lobby hebben. 
De portefeuillehouder antwoordt dat een goede lobby in dit geval betekent dat ouderen, als het om 
hun woonruimte gaat, zich snel laten horen. Dat is ook hun goed recht. In Ridderkerk zijn ook veel 
ouderen. Overigens is hij van mening dat ook de jongeren een goede lobby hebben. 
 
De heer Meij vindt het een vrij kritisch rapport. Hij geeft aan dat met een ander beleid er waarschijnlijk 
nauwelijks andere resultaten waren bereikt. Gezien de lessen die uit het rapport moeten worden 
getrokken vraagt hij of er nog ruimte is om dat te doen voordat de woningbouwstrategie wordt 
vastgesteld over twee weken. 
De portefeuillehouder antwoordt dat hij het eens is dat er veel lessen zijn te trekken. Hij ziet echter niet 
veel tegenstrijdigheden tussen het rapport en de woningbouwstrategie. Met deze informatie en de 
recente bijeenkomsten constateert hij dat de woningbouw erg in beweging is. Bijsturen zal altijd nodig 
zijn, waarbij alle input als steun in de rug wordt gebruikt. 
 
De heer Meij geeft aan op basis van het rekenkamerrapport de woningbouwstrategie te willen 
amenderen, aangezien de invloed van de Stadsregio op de woningbouwafspraken is afgenomen. 
Tussen gemeenten wordt op voet van gelijkwaardigheid onderhandeld, maar daarna worden wel 
harde afspraken gemaakt. De uitgangspunten van Ridderkerk moeten dan wel helder zijn. 
Verbeteringen ziet de portefeuillehouder graag tegemoet. 
 
Wanneer het gaat om de invloed op Woonvisie geeft de wethouder aan dat hij eens in de zes weken 
overleg heeft met Woonvisie. De heer Meij merkt op dat regelmaat niet hetzelfde is als de intensiteit 
van overleg. 
 
De heer Japenga stelt de portefeuillehouder de vraag of hij van mening is dat aan de eerste 
aanbeveling van de rekenkamer is voldaan door te stellen dat de woontest voldoende analyse is. De 
portefeuillehouder merkt op dat hij op dit moment niets beters heeft. Wanneer hij de 
bevolkingssamenstelling van Hendrik-Ido-Ambacht, Barendrecht en Ridderkerk bij elkaar optelt zit je 
ongeveer op het landelijk gemiddelde. Dat gemiddelde lijkt hem een goed streven. Duidelijk is dat 
Ridderkerk andere mogelijkheden heeft dan de andere gemeenten, bijvoorbeeld geen Vinex locatie. 
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Op verzoek van de heer Japenga zegt de portefeuillehouder toe de commissie naast een rapportage 
over een jaar ook tussentijds te rapporteren over de uitvoering van de aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie. 
 
Advies: Ter debat 
 
5. Woningbouwstrategie 
De discussie van vorige maand wordt voortgezet met medeneming van nieuwe inzichten. 
 
De heer Hitzert zet vraagtekens bij de constatering dat er te veel portiekwoningen zijn. Hij vraagt of 
opknappen niet beter is en pleit ervoor om de portiekwoningen niet zomaar weg te doen, mede omdat 
dit grote impact heeft op de mensen die er (al lang) wonen. Verder constateert hij dat de doorstroming 
door het duurder bouwen nooit helemaal op gang is gekomen. 
De portefeuillehouder memoreert aan de motie over renoveren en slopen. Deze discussie speelt al 
veel langer en hij neemt dit mee als bouwsteen van het te voeren beleid. In het algemeen geldt dat er 
teveel portiekwoningen zijn. Zowel op basis van de woontest als andere informatiebronnen heeft hij 
geen reden om hieraan te twijfelen. Daarnaast heeft de woontest ook laten zien dat veel mensen wel 
weg willen uit de portiekwoningen. Dit onderwerp maakt onderdeel uit van het overleg met Woonvisie. 
 
De heer Van Houcke merkt als eerste op dat hij met moeite een papieren exemplaar van de 
woningbouwstrategie heeft gekregen en geeft aan dat hij van mening is dat de gemeenteraad over dit 
soort documenten dient te beschikken.  
Hij vraagt wat het college nu eigenlijk heeft vastgesteld. De woningbouwstrategie is inconsistent en is 
weinig uitgesproken. Graag had hij gezien dat er eerst over de kaders met de raad was gesproken, 
bijvoorbeeld of Ridderkerk nog verder uitgebreid zou moeten worden en wat de gewenste 
bevolkingsmix zou moeten zijn? 
De portefeuillehouder geeft aan dat het woonwensenonderzoek in opdracht van de raad is uitgevoerd. 
Daarbij heeft de raad blijkbaar onvoldoende de kaders voor het onderzoek meegegeven. De heer Van 
Houcke geeft aan dat een discussie over hoe het proces rondom het Woonwensen onderzoek 
verlopen is op dit moment niet relevant is. Hij constateert dat de raad niet in de gelegenheid is 
geweest om zijn mening daarin te geven. 
 
Op de vraag van de heer Van Houcke of het college kiest om te bouwen voor senioren, voor een 
goede demografische opbouw of voor van alles een beetje antwoordt de portefeuillehouder dat hij op 
16 december van de raad de kaders mee krijgt. De woningbouwstrategie is geen keuze voor senioren 
en voor anderen niet. Ook wil hij geen mensen wegsturen.  
De heer Meij stelt hierop dat de jongeren wel weg moeten als ze iets meer willen. De heer Los geeft 
aan dat hij kansen ziet om jongeren terug te halen. 
De heer Van Houcke hoort hierin de keuze voor “van alles wat” en vindt dit dan geen keuze. 
De portefeuillehouder geeft aan dat het college de strategie heeft vastgesteld als voorstel en daarmee 
een keuze heeft gemaakt. Door het bouwen voor ouderen wordt de doorstroming bevorderd. 
De heer van Houcke vraagt waarom doorstroming nu wel op gang zou komen? De portefeuillehouder 
antwoordt dat de mogelijkheden beperkt zijn, maar één van de middelen is doorstroming. Naar zijn 
mening concludeert de rekenkamercommissie hetzelfde. 
De heer Van Houcke stelt vast dat het verhaal consistent is door de jaren heen, maar nog steeds niet 
onderbouwd. 
 
In de nota scoort Bolnes erg negatief. De portefeuillehouder geeft aan dat binnenkort het 
Wijkontwikkelingsplan (WOP) Bolnes in de raad wordt behandeld waarin de aanpak van verschillende 
problemen zijn opgenomen. De heer Van Houcke geeft aan dat op de schetsen waar problemen zijn 
geen beleid is ingetekend. Dat betekent dat zijns inziens het onderzoek voor de wijk Bolnes niet valide 
is en de aanpak mogelijk ook niet. Hij nodigt de portefeuillehouder uit om samen een wandeling door 
de wijk te maken om samen te boordelen waar de problemen in de wijk liggen. De portefeuillehouder 
neemt deze uitnodiging aan. Verder geeft hij aan dat het WOP in de wijk is besproken en dat daar ook 
reacties op zijn gekomen. 
 
Op pagina 19 van de woningbouwstrategie worden de uitkomsten van het woonwensenonderzoek  
weergegeven. De heer van Houcke constateert dat er in de komende jaren een flinke daling is in het 
percentage van de beroepsbevolking. Hier is geen toelichting bij wat de effecten zijn.  
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De portefeuillehouder antwoordt dat het onderzoek is uitgevoerd door een gerenommeerd bureau. Het 
is een complex terrein, waarop de effecten moeilijk zijn in te schatten. 
Hij neemt de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek serieus. 
De heer Van Houcke geeft aan dat de uitkomsten inconsequent zijn. Woningbouwstrategie spreekt 
van bouwen van seniorenwoningen om doorstroming op gang te brengen, maar het 
rekenkameronderzoek geeft aan dat het bouwen van eengezinswoningen langere verhuisketens 
oplevert.  
 
Desgevraagd antwoord de portefeuillehouder dat de woningen die gebouwd zouden moeten worden 
niet exclusief voor senioren zijn, maar levensloop bestendig. Dit betekent dat als de senioren van nu 
de woningen verlaten, de woningen ook geschikt zijn (te maken) voor starters/jongeren. 
 
De heer Boertje vraagt of het college ook een visie heeft voor de totale gemeente. De 
portefeuillehouder antwoordt dat er visies zijn geschreven voor de wijken afzonderlijk. Het totaalbeeld 
is dat van sterke wijken die samen één geheel vormen. 
 
De heer Meij spreekt uit toch graag een papieren exemplaar van de Woningbouwstrategie te willen 
ontvangen om de discussie beter te kunnen volgen. 
De les die hij uit het rekenkamerrapport trekt is dat een goede omschrijving van de doelen nodig is om 
beleid te realiseren. In de woningbouwstrategie is de visie nauwelijks SMART omschreven. Hij wil dit 
graag aanscherpen ten behoeve van de inzet in de onderhandelingen voor de woningmarktafspraken. 
 
Desgevraagd geeft de heer Van Houcke aan de heer Japenga het antwoord dat het goed is om 
binnen de beperkingen een gewenste bevolkingsopbouw te definiëren. Dat betekent in ieder geval 
voldoende jongeren. 
De heer Los geeft als antwoord dat hoewel Ridderkerk sterk afwijkt van het landelijk gemiddelde, de 
regio wel behoorlijk in balans is. Als streven vindt hij het landelijk gemiddelde een goed getal. 
 
De heer Stout vraagt of er strikte regels zijn waar projectontwikkelaars aan moeten voldoen wanneer 
zij willen gaan ontwikkelen? De portefeuillehouder bevestigt dit. Dit zijn voorwaarden voor aantallen 
huizen, soorten huizen en oppervlakte van huizen. De praktijk wijst uit dat op dit moment 
projectontwikkelaars niet staan te dringen om locaties in te vullen. 
Naar aanleiding van de woningbouw in Rijsoord licht de portefeuillehouder toe dat voor de 
differentiatie op dit moment in Rijsoord wordt gebouwd voor de duurdere sector. 
 
ADVIES: Voor debat naar de raad. 
 
6. Jaarverslag leerplicht 2009 
In het licht van het voorgaande agendapunt wijst de portefeuillehouder de commissie op de groei van 
het aantal jeugdigen in Ridderkerk (p.7). De leerplicht beperkt zich tot de jongeren tot 18 jaar. De inzet 
van een leerplichtambtenaar is niet alleen repressief. Er wordt veel ingezet op zorg om uitval te 
voorkomen. Door deel te nemen aan overleggen op scholen is minder repressie nodig. 
In de uitvoering van de leerplicht is nog winst te boeken. Sinds een paar jaar is er een meldingsplicht 
voor scholen. In onze regio werd dat gehinderd door de beperkingen in de doorsluizing van gegevens. 
Sinds dit najaar is aangedrongen op het direct doormelden van verzuim, waardoor eerder actie 
ondernomen kan worden 
Voor 18-23 jarigen is wel aandacht. Hiervoor zijn echter geen dwangmiddelen beschikbaar, wel 
drangmiddelen. De verantwoordelijkheid voor deze groep ligt bij de scholen. De ambitie van 
Ridderkerk is om ook de jongeren van 23-27 jaar in beeld te hebben. Door gebruik van SUWI-net is dit 
beter in beeld. 
 
Schriftelijk wordt nog antwoord gegeven op de volgende vragen: 
1. Waarom neemt Woonvisie niet meer deel aan het JPT-overleg? 
2. Welke verklaring is er voor het verschil in aantal meldingen Gemini College (21 meldingen) – 

Farelcollege (85 meldingen)? 
3. HALT-straffen: hoe zien die eruit?  
 
7. 3e programmamonitor 2010 (voor de onderdelen Educatie, Woon- en leefomgeving) 
Op vragen uit de commissie geeft de portefeuillehouder de volgende informatie. 
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De subsidie voor onderwijsachterstandenbeleid voor het komende jaar is ongeveer 4,5 miljoen euro. 
Dit jaar was het ook ongeveer zoveel. Het bedrag dat niet wordt besteed, houdt verband met het feit 
dat er onduidelijkheid is of dit bedrag (€ 10.000, -) wel of niet declarabel is. Dat is pas achteraf 
bekend. 
 
Op pagina 31 wordt een optelsom gemaakt tot ca 1000 nieuwe woningen. Deze worden naar 
verwachting gerealiseerd in een aantal projecten. Deze lijst wordt vóór de raadsvergadering van 
16 december aan de raad toegezonden.  
 
Op pagina 33 wordt verwezen naar onderzoeken vanwege bodemverontreiniging. Dit betreft 
onderzoeken naar plaatsen niet omdat er iets geconstateerd is, maar waar mogelijk verontreiniging 
zou kunnen zijn op basis van historische bronnen. 
 
Bij de behandeling van het actieplan luchtkwaliteit kan de raad beoordelen of de doelen ten aanzien 
hiervan voldoende SMART zijn geformuleerd. In januari wordt een presentatie gegeven over het 
onderzoek naar overkapping van de snelweg danwel een aarden wal. Wanneer een brief van het 
ministerie wordt ontvangen over het (later) plaatsen van schermen zal daarop worden gereageerd. 
Vooralsnog is dit alleen informeel bekend. 
 
Begin 2011 worden concrete plannen verwacht voor de afbouw van het centrum. Er is een 
ontwikkelaar die hier serieus mee bezig is. Onderdeel hiervan is de Kuyperschool. Vooralsnog wordt 
ervan uitgegaan dat alleen de voorkant behouden blijft. In de tussentijd zal het gebouw niet worden 
opgeknapt, ook al wordt onderschreven dat leegstand het gebouw niet beter maakt. 
 
8. Begroting 2011 Stichting 3Primair 
De heer Den Ouden heeft aandachtig kennisgenomen van de aanbiedingsbrief van 3Primair, waarin 
ook tegemoet is gekomen aan de vragen die de raad heeft gesteld bij het vorige jaarverslag. Los van 
de begroting heeft de wethouder aandacht voor de ontwikkeling van het bestuurlijk toezicht op het 
openbaar onderwijs. 
 
Het proces rondom de terug te vorderen gelden zit in de eindfase, maar hierover is nog geen 
uitsluitsel te geven. Overigens betreft dit niet de zogenaamde bruidsschat, maar extra verstrekte 
gelden. 
 
De heer Alderliesten wijst erop dat de cijfers in de tabel op pagina 4 niet kloppen. De heer Den Ouden 
zal hierop een toelichting toesturen. De commissie geeft aan dat dit goedkeuring niet in de weg staat. 
 
Advies: ter vaststelling. 
 
9. Mededelingen / ontwikkelingen (indien van toepassing) 
 
Nieuw Reijerwaard 
Er zijn globale cijfers bekend van de doorberekeningen van de verschillende scenario’s. Het 
ontwikkelen van in het begin alleen de “elleboog“ brengt weinig risico’s met zich mee. 
 
Grienden 
Geen nieuws. 
 
10. Rondvraag leden 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 januari 2010, 
de griffier,       de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 
Bijgewerkt tot en met 2 december 2010 

 
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). 

Los afhankelijk 
duidelijkheid 
afronding 4e 
fase Centrum 

2. 18-10-07 Herziening WOP 
Bolnes 

Bij de herziening van het WOP Bolnes in 2008 
zal reductie van groen als aandachtpunt wordt 
meegenomen. 

Los januari 2011 

3. 11-11-10 Verbonden Partijen De portefeuillehouder gaat na welke afspraken 
gemaakt zijn met het Natuur- en recreatieschap 
over het beheer van de natuurgebieden in 
Ridderkerk en de eigendomssituatie van o.a. het 
Oosterpark 

Den 
Ouden 

januari 2011 

4. 11-11-10 Milieuprogramma Op niet al te lange termijn ontvangt de raad 
informatie over de uitkomsten van onderzoek 
naar de overkapping van de snelweg en het 
aanleggen van een aarden wal. 

Den 
Ouden 

januari 2011 

5. 02-12-10 Begroting 2010 
3primair 

Toelichting (de juiste cijfers) voor de tabel op 
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Den ouden januari 2010 

 
 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 30-09-09 
02-02-10 

Bomenbeleid/Groen
beleid 

Een notitie onderhoud bomen / nota 
groenbeleid zal ter vaststelling aan raad 
worden aangeboden 

Den Ouden 1e kwartaal 
2011 

2. 31-08-10 Evaluatie 
huurgewenning 

Op een later moment zal door commissie en 
wethouder op de evaluatie worden ingegaan 

Commissie 
griffier 

voor de zomer 
vakantie 2011 

3. 23-09-10 Verrommeling onderzoek naar mogelijkheden deelname aan 
landelijke opschoondag 

Den Ouden 1e kwartaal 
2011 

4. 11-11-10 Ridderkerklijn agenderen tbv Stand van zaken Voorzitter & 
commissieg
riffie 

maart 2011 

5.      
  


