
 

Besluitenlijst Commissie Samen wonen 2 december 2021 

Aanwezigen 

Voorzitter: K. Kayadoe 

Commissiegriffier: J.G. van Straalen / M. Slingerland 

Fracties: alle fracties zijn vertegenwoordigd 

Burgerleden: G. Kaptein, J. Visser, S. Coule, M. Dirks 

Wethouders: M. Oosterwijk 

Ambtenaren: A. van Mill – Dijkshoorn, W. Porton (Royal Haskoning DHV)(4), 

K. Djodikromo, K. Suijkerbuijk (5), S. Kleinendorst – Embregts (6) 

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 4. Gebiedsvisie en planMER Rivieroevers hebben zich 5 

insprekers gemeld, waarvan sommige ook een schriftelijke bijdrage hebben toegestuurd. 

De insprekers zijn: 

a. de heer A. Schot 

b. de heer H. Le Large 

c. mevrouw A. de Geus 

d. mevrouw C. Groeninx van Zoelen, namens de Stichting Het Huys ten Donck 

e. de heer Netten was onverwachts verhinderd en heeft zijn bijdrage achteraf schriftelijk 

toegestuurd 

Daarnaast zijn nog twee schriftelijke bijdragen ontvangen. Van de heer Kazen en van de 

heer Elzerman en deze laatste namens de Natuurvereniging Eiland IJsselmonde.  

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


De schriftelijke bijdragen zijn bij de stukken geplaatst. De uitgesproken bijdragen zijn terug te 

lezen in het woordelijk verslag. 

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 11 november 2021 
Ten aanzien van de lijst met acties 

• 3. HOV, vraag halte Staringlaan is beantwoord. Is afgedaan. 
• 4. Verdiepingsstudie verkeersveiligheid. Vraag is beantwoord. Is afgedaan. 

Ten aanzien van de lijst met toezeggingen 

• 2. Watervisie. Streefdatum wordt 3e kwartaal 2022. Dit n.a.v. RIB 19 november jl. 

• 6. Deelscooters. Streefdatum wordt 1e kwartaal 2022. 

4. Gebiedsvisie en planMER Rivieroevers 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 

behandelen. 

Schriftelijk beantwoord worden de vragen van CDA over de planologische mogelijkheden voor 

een distributiecentrum in het gebied en de monitoring van de bodemvervuiling bij Het Huys ten 

Donck. 

Er volgt nog schriftelijke beantwoording van de vragen van de PvdA over de 

participatiebijdragen en de zichtlijnen van Het Huys ten Donck. 

5. Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2022 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 

behandelen. 

Er volgt nog schriftelijke beantwoording van de vraag van Burger op 1 over de Verordening 

Afvalstoffenheffing en op de vraag van de VVD over de reclamebelasting. 

6. Evaluatie Stimuleringsregelingen SVn Ridderkerk 2021 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 

VASTSTELLING te behandelen. 

7. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 
Er zijn geen mededelingen 

8. Mededelingen college 
Er zijn geen mededelingen. 



9. Rondvraag leden 
Er zijn geen vragen. 

10. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 

11. Ter afdoening: moties 
Motie 2021-112 Over Tweerichtingsfietspad Donkerslootweg is afgedaan. 

Motie 2021-113 over Fietsbeugels in recreatiegebieden is volgens de fractie van Burger op 1 

niet afgedaan. De reden daarvoor is dat Burger op 1 van mening is, dat er niets mee is 

gedaan. De afdoening van de motie wordt geagendeerd voor een volgende raadsvergadering. 

 

De voorzitter sluit de vergadering rond 23.35 uur 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 januari 2022 

de commissiegriffier, de voorzitter, 

mr. J.G. van Straalen dhr. J. Stip 

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen wonen  

Lijst met acties bijgewerkt tot en met 2 december 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. 02-12-21 Gebiedsvisie 
en planMER 
rivieroevers 

Schriftelijk beantwoord worden de 
vragen van  

• CDA over de planologische 
mogelijkheden voor een 

Oosterwijk vóór 16 
december 



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

distributiecentrum in het gebied 
en de monitoring van de 
bodemvervuiling bij Het Huys 
ten Donck. 

• de PvdA over de 
participatiebijdragen en de 
zichtlijnen van Het Huys ten 
Donck. 

4. 02-12-21 Vaststelling 
belastingver
ordeningen 
en - tarieven 

Er volgt nog schriftelijke 
beantwoording van de vraag van 
Burger op 1 over de Verordening 
Afvalstoffenheffing en van de vraag 
van de VVD over de 
reclamebelasting. 

Oosterwijk vóór 16 
december 

 

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 2 december 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 3e 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 
verdiepings- 
studie 

Raad ontvangt elk halfjaar info 
over de uitwerking en realisatie 
van de maatregelen 
voortvloeidend uit de HOV 
Verdiepingsstudie. 

Meij Doorlopend 



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

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 1e kwartaal 
2022 
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