
 1 

Verslag van de openbare vergadering van  
de gezamenlijke commissies gehouden op  
donderdag 11 mei 2006 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
De heer A. den Ouden (voorzitter) 
alle fracties zijn vertegenwoordigd 
De heer M. den Boef (wethouder) 
De heer P. de Koning (wethouder) 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
De Randvoorwaarden bebouwing 4e fase Centrumplein, wordt geagendeerd voor de volgende 
commissievergadering.  
 
2. Mededelingen 
Raadslid Palinka Nooijen vertegenwoordigt niet meer de fractie van de PvdA maar gaat verder als 
eenmansfractie onder de naam fractie Lokaal Sociaal. De brief waarin zij dit meedeelt zal op de 
aanvulling van de lijst van ingekomen stukken worden geplaatst voor de raad van 18 mei. 
 
Naar aanleiding van de gevoerde discussie over de nieuwe vergaderstructuur stelt de voorzitter voor 
vanavond al enkele kleine wijzigingen in de wijze van vergaderen door te voeren. Het gaat dan om de 
volgende wijzigingen: 
 
Ten eerste, bij aanvang van de behandeling zal worden gepolst of een voorstel “ter vaststelling” of 
“voor debat” voor de raad zal worden geagendeerd. De indicatie vooraf bepaalt of alleen vragen 
gesteld mogen worden of dat ook een mening mag worden gegeven over het voorstel.  
 
Ten tweede, aan het eind van de behandeling van het voorstel bepaalt de commissie of het voorstel 
voor de raad “ter vaststelling” is (in de raadsvergadering mag alleen een stemmingverklaring worden 
afgelegd of om een hoofdelijke stemmening worden gevraagd) of “voor debat” is (2 termijn in de raad). 
 
Als laatste wijziging vindt de behandeling van het voorstel in één termijn plaats. De wethouder krijgt 
eerst kort het woord om het voorstel in te leiden en beantwoordt daarna direct de vragen van de 
commissieleden.  
 
3. Spreekrecht in eerste aanleg voor hen die zich hebben aangemeld 
Er zijn geen insprekers. 
 
4. Vaststellen verslag vergadering gezamenlijke commissies van 10 mei 2006 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
De lijsten van toezeggingen en actiepunten zijn niet behandeld. De griffie neemt de toezeggingen met 
de wethouders door en daar waar mogelijk worden ze geactualiseerd.  
 
5. Concept-ontwerpbegroting 2007 Stadsregio Rotterdam 
De wethouder zal de vragen van de heer Onderdelinden (bestemmingsreserve BWS) en van de heer 
Alderliesten (verhoging directe lasten Verkeer en Vervoer; dekkingsystematiek) per mail 
beantwoorden.  
 
De commissie kan zich vinden in de antwoordbrief van het college aan de Stadsregio Rotterdam.  
 
6. Discussie opzet kadernota voor de begroting 2007-2010 
Op verzoek van de commissie zal wethouder De Koning zo snel mogelijk een uitgewerkt voorbeeld 
van een fictieve wens voor nieuw beleid sturen naar de fracties. Het aangeven van wat de kosten zijn 
van een wens voor nieuw beleid is lastig of moeilijk in te schatten. De financiële kaders in de begroting 
zijn te vinden in de eerste programmamonitor 2006. 
 
De commissie kan zich vinden in deze opzet van de kadernota voor de begroting 2007-2010. 
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7. Herziening verordening algemene begraafplaatsen Ridderkerk 
De aanpassingen in de verordening vloeien voort uit de gevoerde discussie over hoe de gemeente om 
dient te gaan met het vervallen van de graven aan de gemeente. Voordat tot ruimen van een graf 
wordt overgegaan, zal ruim de tijd worden genomen om de nabestaanden te benaderen en kunnen de 
rechten met telkens 10 jaar worden verlengd. Indien de nabestaanden het graf opgeven, vervalt het 
graf aan de gemeente. Op Vredehof zal dan in principe worden overgegaan tot ruiming. Op Rusthof 
zullen graven met een historische waarde heeft worden behouden. Hiervoor zal door een nog te 
benoemen commissie een lijst van historische graven, worden opgemaakt.  
 
De commissie acht het stuk gereed VOOR DEBAT in de raad. 
  
8. Voorbereidingsbesluit Driehoek Rijsoord 
Enkele bewoners hebben bezwaar aangetekend tegen de (reeds gestarte) bouw op deze locatie. Om 
ervoor te zorgen dat het formeel correct geregeld is, dient de raad dit voorbereidingsbesluit te nemen. 
Het bestemmingsplan Rijsoord is namelijk ouder dan 10 jaar. Vrijstelling kan daarom alleen verleend 
worden nadat de raad een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Enkele commissieleden verzoeken 
de wethouder om meer achtergrondinformatie op te nemen in het voorstel.  
In het voorstel is sprake van twee bestemmingsplannen: “Rijsoord” en “Rijsoord 1997”. Bij de 
herziening van het bestemmingsplan, binnen een aantal jaar, zullen de twee bestaande 
bestemmingsplannen worden vervangen door één bestemmingsplan.  
 
De commissie acht het stuk gereed TER VASTSTELLING in de raad. 
 
9. Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk 2006 
 
De commissie acht het stuk gereed TER VASTSTELLING in de raad. 
 
10. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter evalueert kort hoe de nieuwe vergaderwijze is bevallen. Allen zijn positief over de 
wijzigingen en hopen dat bij een “zware” agenda dit ook het geval zal zijn.  
 
 
Sluiting commissie 21:15 uur. 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van …………… 
De commissiegriffier,   de voorzitter, 

 
 


