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 Verslag van de openbare vergadering van de 
 Commissie Samen wonen, gehouden op 
 donderdag 29 november 2007 in het Gemeentehuis. 
  
 Aanwezig:  
 De heer V.A. Smit (voorzitter),  
 Alle fracties, behalve ChristenUnie, Ridderkerks Belang en Lokaal Sociaal, zijn vertegenwoordigd. 
 De heer E.M. den Boef (wethouder) 
 De heer P.J.H.M. de Koning (wethouder) 
  
 Afwezig: 
 De heer B.S.M. Sepers (commissiegriffier) 
  
 1. Opening 
 De heer Smit opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 
  
 2. Mededelingen  
 Geen. 
  
 Op een vraag vanuit de fractie van Leefbaar Ridderkerk antwoordt wethouder De Koning dat het de 

gemeente op dit moment niet bekend is dat het bedrijf Zabo zou zijn opgekocht door een 
projectontwikkelaar en dat de gemeente winkelpanden zou opkopen in Slikkerveer Zuid-Oost. Op 
geruchten wil hij verder niet ingaan. 

  
 3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
 Er zijn geen insprekers. 
  
 4. Vaststelling verslag vergadering commissie Samen wonen van 18 oktober 2007 
 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
 Ten aanzien van de Lijst van toezeggingen worden de volgende opmerkingen gemaakt. 
  
 Toezegging 2: Op 10 december a.s. wordt er een informatiebijeenkomst voor de bewoners 

Slikkerveer Z-O georganiseerd. De raadsleden hebben een afschrift van de uitnodiging gehad. 
  
 Toezegging 4: Als de raad instemt met het raadsvoorstel aangaande de Kuyperschool dan blijft het 

speelveldje behouden en zijn er geen gevolgen voor het dijktalud. 
  
 Toezegging 5: Onderhandelingen zijn nog gaande. 
  
 Toezegging 6: 

- De rapportage aanbodsysteem zal in februari aan de commissie worden aangeboden. 
- Het lijkt er op dat het een wettelijke verplichting wordt jaarlijks metingen uit te voeren. 

Wat de kosten zullen zijn, wordt door de DCMR nagegaan. 
- Het Plan van aanpak Luchtkwaliteit en het Deltaplan Luchtkwaliteit is niet hetzelfde. Ze 

hebben wel met elkaar te maken. 
- De subsidiegelden betreffen gelden voor bodemsanering, een 

functieveranderingssubsidie en t.a.v. De Noordhave heeft de Stadsregio subsidies 
verstrekt voor bereikbare woningen en seniorenwoningen. Deze laatste twee zijn 
doorbetaald aan De Noordhave. 

- De Wet registratie publiekrechtelijke beperkingen houdt in dat er een registratiesysteem 
is waarop bijv. voor een koper van onroerend goed te zien is welke beperkingen er op 
het onroerend goed liggen, bijv., het recht van overpad. 

  
 Toezegging 7: De evaluatie startersleningen kan de raad begin 2008 verwachten. 
  
 Ten aanzien van de Lijst met actiepunten merkt wethouder Den Boef op dat t.a.v. de Startbrief 

Slikkerveer Z-O wethouder De Koning de portefeuillehouder is. Laatste meent in de volgende 
vergadering meer over dit onderwerp te kunnen vertellen. 
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 5. Belastingverordeningen 2008 
 De voorgelegde Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2008, gemeentestukken: 2007-

24D, is niet in overeenstemming met het de vastgestelde Programmabegroting 2008-2011, waarin 
is opgenomen dat de bestuursstukken kosteloos verstrekt zullen gaan worden. Wethouder De 
Koning licht toe hoe dit misverstand is ontstaan. De raad zal een gewijzigd voorstel ontvangen. 

  
 Advies: TER VASTSTELLING  naar de raad 
  
 6. Startnotitie Ont-regelen Welstandsnota 
 Wethouder Den Boef geeft aan dat, hoewel dit niet is opgenomen in het concept, de raad via de 

fractievoorzitters ook een rol zal hebben bij de evaluatie. Een en ander zal verlopen via de 
commissiegriffier.  

 Gevraagd wordt waarom de raad niet tijdig de jaarlijkse Welstandsverslagen krijgt van het college 
en van de Welstandscommissie. Wethouder Den Boef geeft aan dat de verslagen het college 
aanleiding gaven te kijken wat er meer mee kon worden gedaan. Het resultaat is deze startnotitie. 
Dit heeft wel geleid tot vertraging in de aanbieding. 

  
 Advies: VOOR DEBAT naar de raad 
  
 7. Mededeling college inzake start vrijstellingsprocedure (art. 19,2 WRO) rioolgemaal 

Bilderdijklaan 
 Wethouder Den Boef deelt mee dat het plan ter visie heeft gelegen en dat er geen bezwaren zijn 

ingediend. Wethouder De Koning laat weten dat in het GRP IV, dat in maart in de raad zou kunnen 
worden behandeld, wordt ingegaan op de vraag hoe de kosten van dit rioolgemaal verrekend 
worden in de tarieven. 

  
 8. Rondvraag leden en sluiting 
 Er zijn geen vragen. 
  
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.17 uur. 
  
 Aldus vastgesteld, in de vergadering van 15 januari 2008                       
 de commissiegriffier,          de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN WONEN 
Bijgewerkt tot d.d. 29-11-2007 

 
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 2de kwartaal  
2008 

2 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 Vind plaats op 
10 december 

3 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  

4  01-06-06 Randvoorwaarden 
4e fase 
Centrumplein 

Nagegaan wordt hoezeer een aanpassing van 
het dijktalud noodzakelijk is. 

Den Boef  

5 20-08-07  
en 
18-10-07 

Bestemmingsplan 
Slikkerveer 

De commissie schriftelijk te informeren over de 
ontwikkelingen inzake de huisvesting van 
jongeren in de Oranjestraat. 

De Koning  

6 18-10-07 Divers De commissie te informeren over: 
- of de rapportage aanbodsysteem 

gecombineerd wordt met het in beeld 
brengen van de woonwensen; 

- de kosten van de meetgegevens en de 
rapportages luchtkwaliteit; 

Den Boef  
februari 2008 

7 18-10-07 Startersleningen De raad ontvangt een evaluatie van de 
startersleningen waarin voorstellen worden 
gedaan over uitvoering in de toekomst. 

Den Boef Begin 2008 

8 18-10-07 Herziening WOP 
Bolnes 

Bij de herziening volgend jaar van het WOP 
Bolnes zal reductie van groen als aandachtpunt 
wordt meegenomen. 

Den Boef  

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 19-10-06 Plaatsing 
windturbines 

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

Den Boef  

2. 07-06-07 Startbrief 
Slikkerveer z-o 

De commissie wordt regelmatig geïnformeerd 
over de stand van zaken.  
 

Den Boef Januari 2008 

 
 
 

 
 
 

 
 


