
 

Besluitenlijst Commissie Samen wonen 13 januari 2022 

Aanwezigen 

Voorzitter: J. Stip 

Commissiegriffier: J.G. van Straalen 

Fracties: alle fracties zijn vertegenwoordigd 

Burgerleden: S. Coule, E. van Wolde, M. Dirks, T. Nugteren, J. Visser 

Wethouders: M. Japenga, M. Oosterwijk 

Ambtenaren: 4. D. Amesz, 5. G. Eeninkwinkel, 6. M. de Jonge, 7. H. van der Linden 

9. J.W. Steeman 

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 
Van het spreekrecht maakt gebruik: 

• Mevrouw V. Noordegraaf, over agendapunt 4. Woningbouwontwikkeling aan de 

Rembrandtweg 257. 

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 2 december 2021 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

Ten aanzien van de acties: 

1. Afvalbeleidsplan. RIB december is geagendeerd. Is afgedaan. 

2. Afvalbeleidsplan. RIB december is geagendeerd. Is afgedaan. 

3.  Gebiedsvisie Rivieroevers. Vragen zijn beantwoord. Is afgedaan. 

4.  Belastingverordeningen. Vraag is beantwoord. Is afgedaan. 

Ten aanzien van de toezeggingen: 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


1.  Afvalbeleidsplan. RIB december is geagendeerd.  

3. Aanpak Oosterpark. RIB 24 december jl. Is afgedaan. 

5. HOV. Informatie verschijnt in april op website. 

4. Woningbouwontwikkeling aan de Rembrandtweg 257 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 

behandelen. De PvdA-fractie zal een stemverklaring afgeven. 

5. Nota richtlijnen grondprijzen gemeente Ridderkerk 2022 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 

VASTSTELLING te behandelen. 

6. Verordening sociale huur en middeldure huur gemeente Ridderkerk 2022 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 

behandelen. 

Er volgt nog een schriftelijke reactie op de vraag over de categorieën bij de andere 

Ridderkerkse woningbouwverenigingen. 

7. Verwijderen hoogspanningsleiding Hendrik-Ido-Ambacht naar Slikkerveer 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 

VASTSTELLING te behandelen. 

8. Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Oosterwijk 
Besloten is de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te behandelen. 

9. Raadsinformatiebrief, d.d. 17 december 2021, stand van zaken uitrol beleidsplan Afval 
en Grondstoffen Ridderkerk 2019-2023 
Na vragen en beantwoording is de raadsinformatiebrief voldoende behandeld.  

Er volgt nog een schriftelijke reactie op de vraag over het bestraten op de plek waar 

bovengrondse containers zijn weggehaald. 

Als de NV BAR Afval beschikt over een overzicht over de laatste 6 maanden, waarop staat wat 

met aangemelde ‘kinderziektes’ in het systeem is gedaan, ontvangt de raad dit overzicht. 

Naar aanleiding van een ingekomen brief in De Combinatie gaat de wethouder na hoe het zit 

met de plaatsing van een GFT container voor VVE Lohmanpark. 

10. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 
Er zijn geen mededelingen 

11. Mededelingen college 
Er zijn geen mededelingen. 



12. Rondvraag leden 
Er zijn geen vragen. 

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

14. Ter afdoening: raadstoezegging 
De raadstoezeggingen 2021-2796 en 2021-2731 zijn afgedaan. 

15. Ter afdoening: moties 
De moties 2021-125 Extra afvalpas en 2021-126 Rolstoelvriendelijke picknickplaatsen zijn 

afgedaan. 

Motie 2021-134 Led-verlichting sportvelden wordt nog een keer in de commissie aan de orde 

gesteld als de verlichting is aangebracht. 

De voorzitter sluit de vergadering rond 22.05 uur 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 maart 2022 

de griffier, de voorzitter, 

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

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen wonen  

Lijst met acties bijgewerkt tot en met 13 januari 2022 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 13-1-22 Afvalbeleid Nagaan hoe het staat met plaatsing 
GFT container voor VVE 
Lohmanpark 

Japenga  

2. 13-1-22 Afvalbeleid Als beschikbaar overzicht laatste 6 
maanden ‘kinderziektes’ en 
oplossingen in systeem, ter kennis 
brengen raad. 

Japenga  

 

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 13 januari 2022 



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 18-6-20 Watervisie Aan flora en fauna in/rond water 
wordt aandacht besteed in de 
Visie op water 

Meij 3e Kwartaal 
2022 

2. 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 

3. 11-11-21 
13-1-22 

HOV Op de website wordt over dit 
onderwerp informatie 
opgenomen 

Meij April 2022 

4. 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 

5. 13-1-22 Verordening 
sociale en 
middeldure 
huur 

Beantwoording vraag 
categorieën bij Ridderkerkse 
woningbouwverenigingen 

Oosterwijk  

6. 13-1-22 Afvalbeleid Beantwoording vraag bestraten 
plek waar containers zijn 
weggehaald. 

Japenga  
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