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Verslag van de openbare vergadering van  
de gezamenlijke commissies gehouden op  
woensdag 12 april 2006 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
De heer A. den Ouden (voorzitter) 
alle fracties zijn vertegenwoordigd 
Mevrouw J. Hermans-Vloedbeld (burgemeester) 
De heer H. Zwiers (wethouder) 
 
Andere aanwezigen: 
Mevrouw Van Pagee (SO) 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
3. Spreekrecht in eerste aanleg voor hen die zich hebben aangemeld 
Er heeft zich een inspreker gemeld over de concept antwoordbrief: De heer Meeus (zie bijlage voor de 
volledige bijdrage). 
 
Naar aanleiding van een vraag van de heer Los, geeft de heer Meeus aan dat hij zich er tijdens de 
koop van het pand niet bewust van was dat de bestemming van het pand tot problemen zou leiden; de 
gemeente weet van het gebruik van het pand en gedoogt de situatie. Nu het bestemmingsplan (op 
korte termijn) niet gewijzigd wordt, wil de heer Meeus graag een regeling treffen over het gebruik van 
het pand.  
 
4. Vaststellen verslagen vergadering LenR van 7 februari 2006, WDM van 8 februari 2006 en 

BCS van 9 februari 2006. 
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat in het verslag van LenR van 7 
februari de sluitingstijd wordt aangepast in 22:50 uur.  
 
De lijsten van toezeggingen en actiepunten zijn niet behandeld. Afgesproken is dat deze voor de 
eerstvolgende commissievergadering worden geagendeerd en inhoudelijk met het college worden 
besproken. Ter voorbereiding zal de griffie ze doornemen met de nieuw te benoemen wethouders. 
 
5. Concept antwoordbrief op verzoek van de heer P.J.H.M. Meeus om herziening 

bestemmingsplan voor Pruimendijk 59. 
Het verzoek van de heer Meeus, betreffende wijziging van de bestemming van het pand Pruimendijk 
59, zal worden betrokken bij de herziening van het bestemmingsplan. De herziening ligt niet op korte 
termijn in de planning. Een dergelijk, relatief klein, verzoek is in de regel niet de aanleiding om tot 
herziening van een bestemmingsplan over te gaan. Het bestemmingsplan blijft, tot herziening, 
ongewijzigd. Tot die tijd verandert de situatie voor de heer Meeus niet. Het college geeft aan dat de 
heer Meeus het bestaande gebruik van het pand kan voortzetten. 
 
De commissie acht het stuk gereed voor beraadslaging in de raad.  
 
6. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de Spelregels Participatie 
De spelregels voor participatie zijn opgesteld in samenwerking met verschillende beleidsplatforms. 
Alle hebben ingestemd met deze spelregels. De spelregels hebben als doel de rollen van de 
deelnemers en de momenten waarop deze betrokken worden in het traject helder te maken.  
Als het om door de raad vast te stellen beleid gaat, is het voorstel dat de raad in een startnotitie  
aangeeft op welk moment en op welke wijze de participatie plaatsvindt en of en hoe de raad in het 
traject een eigen rol heeft. Als in afwijking van de startnotitie de raad lopende het traject toch een 
eigen rol wil vervullen, dan dient volgens mevrouw Hermans “het spel” te worden stilgezet en dienen 
college en raad hier gezamenlijk een nieuwe afspraak over te maken. Mevrouw Hermans merkt op dat 
een startnotitie nooit de fracties kan binden, doch alleen raad en college. In het college zal nog 
worden nagedacht of in het vervolg in elk raadsvoorstel zal worden aangegeven welke vorm van 
participatie is gebruikt. 
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De toegezegde Nota wijkgericht werken zal wat betreft het college niet meer verschijnen, omdat deze 
feitelijk vervangen wordt door de voorgestelde spelregels. 
Mevrouw Hermans zegt toe dat in de Startnotitiebank, naast de digitale versie, de startnotities ook in 
papieren vorm beschikbaar zullen zijn.  
Bij de lopende herijking van de bestaande convenants met de platformen zal onder andere bekeken 
worden of deze in overeenstemming zijn met de Spelregels Participatie en of dit aanleiding zou 
kunnen zijn tot aanpassing van deze convenants. 
De participatie rond de voorbereiding van de Wet maatschappelijke ondersteuning wijkt niet af van de 
spelregels. Het daarover vastgesteld stuk is een uitvloeisel van de door de raad aangenomen motie 
waarin het college wordt verzocht om bij de voorbereiding van de WMO alle relevante partners te 
betrekken.  
 
De commissie acht het stuk nog niet gereed voor beraadslaging in de raad van 18 april 2006. Het 
voorstel zal voor een eerstvolgende raad worden geagendeerd. 
 
7  Archeologische vindplaatsenkaart en waardenkaart van de gemeente Ridderkerk 
De commissie heeft over dit onderwerp geen vragen gesteld.  
 
8.   Rondvraag leden en sluiting 
Op de agenda van de raad van 18 april 2006 staat het onderwerp “benoeming leden van de 
welstandscommissie” geagendeerd. De griffier adviseert de commissie om in de raad tevens een 
besluit te nemen over het delegeren van de bevoegdheid tot het benoemen van de leden van de 
welstandscommissie aan het college. De commissie kan zich hierin vinden.  
 
 

Sluiting commissie 21:50 uur. 
 

Aldus vastgesteld, in de vergadering van …………… 
De commissiegriffier,   de voorzitter, 
 

 


