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 Verslag van de openbare vergadering van de 
 Commissie Samen wonen, gehouden op 
 dinsdag 22 april 2008 in het Gemeentehuis. 
  
 Aanwezig:  
 De heer W.P. Onderdelinden (voorzitter) 
 De heer J.G. van Straalen (griffier) 
 Alle fracties zijn vertegenwoordigd m.u.v. de fracties van Lokaal Sociaal en Ridderkerks Belang 
 Wethouders E.M. den Boef, P.J.H.M. de Koning en H.J. Zwiers 
  

Tevens aanwezig:  
De heer R.A.A. Boom (afdeling Stedelijke Ontwikkeling) 
De heer A. de Bont (bureau BVR) 
 

 1. Opening 
 De heer Onderdelinden opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 
  
 2. Mededelingen  
 Geen. 
  
 3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

Er zijn geen aanmeldingen. 
  
 4. Op te stellen Structuurvisie Ridderkerk, presentatie 

De heer De Bont geeft aan de hand van een power-point-presentatie een toelichting op het werk 
van bureau BVR en de opzet voor de opstelling van de structuurvisie. De presentatie zal later naar 
de (burger-)raadsleden worden gemaild. 

 In de presentatie is een planning opgenomen met daarin onder andere de momenten waarop 
overleg volgt met de raad. 

  
 5. Voorstel Structuurvisie Ridderkerk 
 Met de Structuurvisie worden strategische beleidslijnen uitgezet naar de toekomst. Afspraak is dat 

uiterlijk in juni 2009 de raad inzicht heeft of en zo ja op welke manier de tram eventueel het centrum 
zou kunnen passeren. Volgens de heer Boom zal bureau BVR deze doortrekking, hoewel het op 
een schaalniveau lager ligt dan de strategische beleidslijnen, bij zijn werkzaamheden betrekken. 
Hiervoor wordt dus geen apart traject doorlopen. Vóór de zomer 2009 is duidelijk wat verantwoord 
is als het gaat om het doortrekken van de tramlijn. Met betrekking tot de tracékeus tot het centrum 
krijgt de raad binnenkort een voorstel. Bij dit voorstel is bureau BVR niet betrokken. 

  
 Op een vraag laat wethouder Den Boef weten dat de Structuurvisie het toetsingskader zal zijn voor 

de gemeentelijke plannen, zoals de bestemmingsplannen. De heer De Bont geeft aan dat de visie 
bindend is voor gemeenten, niet voor de inwoners. Binnen de nieuwe Wet op de Ruimtelijke 
Ordening is echter nog veel beleidsvrijheid mogelijk.  

  
 De wethouder bevestigt dat de opstelling van de structuurvisie ambtelijke capaciteit vergt. Vragen 

over planning en prioritering spelen hierbij een rol. Binnenkort zal de raad hierover meer horen. 
  
 De te ontwikkelen structuurvisie leidt volgens de wethouder niet tot vertragingen bij de 

opstelling/actualisatie van de wijkontwikkelingsplannen. Mevrouw Ripmeester wil genoemd hebben 
het belang dat haar fractie hecht aan de kindvriendelijke inrichting van steden. De heer De Bont 
geeft aan dat dit onderwerp een rol kan spelen bij de discussie over de scenario’s, maar dan op 
kwalitatief niveau. Dat geldt bijv. ook voor de tramaanleg. Vraag kan dan zijn hoe er samen wordt 
gewoond en wat dat betekent voor de inrichting.  

  
 Voordat bepaald wordt wat allemaal nader moet worden onderzocht, is er al een moment geweest 

waarop de raad is gehoord. Aflhankelijk van dat resultaat vindt het nader onderzoek plaats. 
  
 De heer Van Houcke vraag of de milieuproblematiek niet een leidende gedachte moet zijn die van 

meet af aan een rol moet spelen. De heer De Bont acht duurzaamheid en milieu belangrijke 
thema’s. Op het planniveau waarop keuzes worden gemaakt kunnen zij grote gevolgen hebben. Het 
gaat echter niet alleen om duurzaamheid, maar bijv. ook om woningbehoefte. Het zijn zeker geen 
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onderwerpen die achteraf aan de orde gesteld moeten worden. 
  
 Als vanuit de commissie zorg wordt uitgesproken over hetgeen de gemeente van bovenaf krijgt 

opgelegd, benadrukt de wethouder dat we er als gemeentebestuur juist voor moeten knokken om 
de leefbaarheid te garanderen en elke ruimte moeten benutten om onze invloed uit te oefenen. 

  
 Op vragen laat wethouder De Koning weten dat Europese aanbesteding niet aan de orde is en dat 

het uitgangspunt is dat de kosten niet hoger zullen zijn dan de voorgestelde € 190.000,-. 
  
 Op een moment zal in sessies met deskundigen worden gesproken. Wie dit zullen zijn is afhankelijk 

van de te bespreken onderwerpen. Daarover volgt ook overleg met de gemeente. 
  
 Voor de heer Japenga is onduidelijk of de raad nu ook de startnotitie dient vast te stellen. De 

voorzitter merkt op dat hierover tijdens de raadsvergadering duidelijkheid gegeven kan worden. De 
voorzitter vraagt de wethouder of de post onvoorzien toereikend is om de kosten te dekken. 
Wethouder De Koning laat weten dat dit niet zo is, bij de 2e Programmamonitor zou deze echter 
kunnen worden verhoogd. Feitelijk is het de vraag of de dekking gevonden moet worden uit de 
exploitatie of de reserves. Op deze vraag zal de raad een antwoord moeten geven. 

  
 6. Krediet ten behoeve van de voorbereiding en de bouw van het openluchtzwembad 
  
 Vanuit de commissie wordt teleurstelling uitgesproken dat dit nu al het vierde voorstel is t.a.v. het 

openluchtzwembad. Wethouder Zwiers geeft aan dat het daarbij ook een wens vanuit de raad was 
dat er naast de begroting een apart raadsvoorstel zou worden voorgelegd. Het nu voorliggende 
voorstel betreft de opgedoken juridische obstakels. Doel blijft dat er in mei 2009 in het buitenbad 
gezwommen kan worden. Ook in dit voorstel blijft het risico bij de SRS liggen. Het bouwheerschap 
mag echter niet aan de SRS worden gegeven. Enige discussie ontstaat er tussen de fracties of de 
keus direct voor de SRS gemaakt moet worden of dat er nog sprake moet zijn van enige onderlinge 
competitie. Bij de keus voor de SRS loopt de gemeente naar de mening van de wethouder geen 
risico. Met anderen is dat onzeker. De wethouder blijft er vanuit gaan dat de SRS het risico op zich 
neemt en een eventueel tegenvallende aanbesteding weet op te vangen.  

  
 7. Rondvraag 
 
 
 

Omtrent de schoolmeesterswoning in Rijsoord laat wethouder Den Boef weten dat met bouwbedrijf 
Roos overeenstemming is bereikt. Voordat onomkeerbare stappen worden gemaakt, wordt 
nagegaan of het bedrijf echt tot uitvoering zal kunnen overgaan.  

  
  
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 
  
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 juni 2008, 
 de commissiegriffier,               de voorzitter, 
  

 
 
 


