
Besluitenlijst Commissie Samen wonen 11 november 2021

Aanwezigen

Voorzitter: J. Stip

Commissiegriffier: J.G. van Straalen

Fracties: alle fracties zijn vertegenwoordigd

Burgerleden: E. van Wolde

Wethouders: M. Japenga, P. Meij, M. Oosterwijk

Ambtenaren: J. Rombouts (4), M. Ernest (5 en 7), L. Torbijn en M. Bellaard (6), 

L. Vredeveld (9), R. van Beekom (10)

De vergadering is terug te zien via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Besluiten

1. Opening en vaststelling van de agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld

Ten aanzien van agendapunt 5. HOV Verdiepingsstudie Rotterdam-Ridderkerk is ingesproken 

door:

a. mevrouw Peekstok, namens de Werkgroep HOV

b. mevrouw M. van der Laarse

Hun bijdrage is terug te lezen in het woordelijk verslag.

3. Vaststellen besluitenlijsten commissies Samen wonen 30 september en 7 oktober 2021

Ten aanzien van de acties 7 oktober 2021:

5. Evaluatie deelscooters. Gespreksnotitie is geagendeerd. Is afgedaan.

Lijst met toezeggingen

1. Afvalbeleidsplan. Informatie wordt opgenomen in de raadsinformatiebrief die in december 

a.s. verschijnt.

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


2. Watervisie. Streefdatum eerste kwartaal 2022

3. Aanpak Oosterpark. Streefdatum december 2021.

4. Electropark 17. Van het kerkgebouw zijn o.a. foto’s gemaakt. Is afgedaan.

5. Bestemmingsplan Pruimendijk. Vragen zijn beantwoord. Is afgedaan.

6. Inrichting uitbreiding Vredehof. Vragen zijn beantwoord. Is afgedaan.

7. Bestemmingsplan Oosterpark. Vraag is beantwoord. Is afgedaan.

4. Rapport rekenkamercommissie over Energietransitie

Na een toelichting door de rekenkamercommissie, vragen en beantwoording is besloten de 

raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te behandelen.

5. HOV Verdiepingsstudie Rotterdam-Ridderkerk

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 

behandelen.

Schriftelijk beantwoord wordt de vraag wat de functie van de halte Staringlaan zal worden.

Wethouder Meij zegt toe dat de raad, anders dan in het raadsvoorstel staat, elk halfjaar op de 

hoogte gebracht zal worden over de uitwerking en realisatie van de maatregelen 

voortvloeidend uit de HOV Verdiepingsstudie.

Wethouder Meij zegt toe dat vanaf medio januari a.s. op de gemeentelijke website informatie 

over dit onderwerp zal zijn te vinden met o.a. de diverse rapporten en waarop de mogelijkheid 

wordt geboden vragen te stellen.

6. Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 

behandelen.

Schriftelijk beantwoord wordt de vraag of de informatie van de afbeeldingen 4 en 5, op de 

pagina’s 25 en 26 van het Rapport Uitvoeringsagenda verkeersveiligheid, per jaar is of dat 

deze gegevens van een bepaald jaar zijn.

7. Raadsinformatiebrief 2 juli 2021 evaluatie deelscooters op verzoek van raadslid F. Stip 

Partij 18PLUS

Na vragen en beantwoording is besloten dat de gespreksnotitie hiermee voldoende is 

behandeld.



Wethouder Meij zegt toe dat met de exploitant nog eens gesproken zal worden over nog 

andere goede en tactische standplaatsen, bijvoorbeeld bij de waterbus.

8. Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2021

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 

VASTSTELLING te behandelen

9. Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Ridderkerk 2021

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 

VASTSTELLING te behandelen

10.Subsidieverordening ‘Energiezuinig investeren in Cornelisland’

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 

VASTSTELLING te behandelen

De commissie Samen wonen adviseert de raad in de verordening:

1. Toe te voegen aan artikel 1 Begrippen: k. RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

2. In artikel 5 De subsidieaanvraag, de woorden ‘of gebouwde’ op te nemen in de leden a,  b 

en c, vóór het woord ‘bedrijfspand.

11.Mededelingen gemeenschappelijke regelingen

Er zijn geen mededelingen

12.Mededelingen college

Er zijn geen mededelingen.

13.Rondvraag leden

Er zijn geen vragen.

14.Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter sluit de vergadering rond 23.50 uur

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 december 2021

de commissiegriffier, de voorzitter,

dhr. M. Slingerland dhr. J. Stip



Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen wonen 

Lijst met acties bijgewerkt tot en met 11 november 2021

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 02-09-21 Afvalbeleids
plan

Inzichtelijke maken financiële en 
juridische haken en ogen inpandige 
containers

Japenga RIB december

2. 02-09-21 Afvalbeleids
plan

Volgende RIB inzicht wachttijden 
afhaalstation, na verruiming 
openingsuren

Japenga RIB december

3. 11-11-21 HOV Beantwoording vraag functie halte 
Starlinglaan

Meij Vóór raad 25 
november

4. 11-11-21 Verdiepings-
studie 
verkeers-
veiligheid

Beantwoording vraag 
verbeeldingen pagina 25 en 26 
rapport Uitvoeringsagenda

Meij Vóór raad 25 
november

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 11 november 2021

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 09-01-20

02-09-21

11-11-21

Afvalbeleids-

plan

Wethouder Japenga zegt toe dat 
het college voordat het college 
besluit tot het afsluiten van de 
(ondergrondse) papier-
containers, de raad laat weten 
welke oplossing als beste wordt 
gezien, o.a. ten aanzien van de 
pasjes.

Japenga RIB december

2. 18-6-20 Watervisie Aan flora en fauna in/rond water 
wordt aandacht besteed in de 
Visie op water

Meij 1e Kwartaal 
2022

3. 10-06-21
02-09-21

Aanpak 
Oosterpark

Wordt bezien of voetpad langs 
Oosterparkweg in tijd naar voren 
is te halen. In oktober verschijnt 
een RIB stand van zaken 
aanpak.

Meij RIB december

4. 11-11-21 HOV Raad ontvangt elk halfjaar info Meij Doorlopend



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

verdiepings-
studie

over de uitwerking en realisatie 
van de maatregelen 
voortvloeidend uit de HOV 
Verdiepingsstudie.

5. 11-11-21 HOV Op de website wordt over dit 
onderwerp informatie 
opgenomen

Meij Medio januari 
2022

6 11-11-21 Deelscooters Met exploitant zal nog eens 
gesproken worden over nog 
andere goede en tactische 
standplaatsen, bijvoorbeeld bij 
de waterbus.

Meij
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