BESLUITENLIJST
COMMISSIE SAMEN WONEN RIDDERKERK
14 NOVEMBER 2019

Aanwezig
Voorzitter
Commissiegriffier
Fracties
Burgerleden
Van de zijde van het college
Ondersteuning
bij agendapunt 4
bij agendapunt 5
bij agendapunt 6
bij agendapunt 7
bij agendapunt 8
bij agendapunt 9
bij agendapunt 10

mw. K. Kayadoe
dhr. J. van Straalen
alle fracties zijn vertegenwoordigd
mw. M. Dirks, de heren P. van Veelen, M. Lagerwerf, M. Huizer,
E. van Wolde
de wethouders de heren M. Japenga, P. Meij en M. Oosterwijk
mw. J. Bos
dhr. M. van Dongen
mw. J. Bos
mw. J. Bos
mw. A. Blankendaal
dhr. W. Ruiter
mw. M. Blijenburg

het audioverslag van deze vergadering is terug te luisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
1. Opening en vaststelling van de agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
Er zijn geen aanmeldingen.
3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 3 oktober 2019
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
Acties;
Geen opmerkingen
Toezeggingen:
1. Beleidsplan afval- en grondstoffen – Stand van zaken. A. Wordt meegenomen in RIB die in
december a.s. verschijnt. B. Eerst wordt een ontwerpverordening Afvalstoffen ter inzage
gelegd. Het voorstel met de definitieve concept-verordening wordt voorgelegd aan de raad
in maart 2020.
2. Eneco zienswijze procedure. Is geagendeerd voor deze commissievergadering.
3. Integrale visie op groen. Wethouder Meij geeft aan dat de visie met de globale
kostenraming Visie groen in maart 2020 aan de raad overlegd zal worden.
6. Jaarstukken, vereenvoudigen vergunningverlening is voor mw. Attema.
7. Afvalbeleidsplan, opbouw tariefsverhoging. Mededeling hierover wordt opgenomen in de
Duurzaamheidskrant die in december verschijnt.
8. Afvalbeleidsplan. Wethouder Japenga geeft aan dat op gelijke wijze gecommuniceerd
wordt en dat de vinger aan de pols wordt gehouden. Is hiermee afgedaan.

4. Subsidie Stichting Huys ten Donck voor herstel historische haven en grienden
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te
behandelen.

Vóór de raadsvergadering zal duidelijkheid worden geven over de in het voorstel genoemde
€ 100.000,-.
5. Concept Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte
De fracties stellen vragen over het concept en sommen wensen op wat zij in de definitieve versie
nog opgenomen willen zien. Wethouder Meij geeft aan dat het college deze wensen zal bij de
verdere opstelling van de visie.
Wethouder Meij neemt de uitnodiging van de fractie ChristenUnie aan om deze fractie nog eens uit
te nodigen om een en ander door te nemen.
6. Raadsinformatiebrief Planning Ontwikkelperspectief Centrum en Mobiliteitsplan
Ridderkerk
De commissie neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.
7. Startnotitie Visie Rivieroevers
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te
behandelen.
8. Concept Prestatieafspraken tussen Wooncompas, gemeente Ridderkerk en
bewonersraad Progressie 2020 t/m 2023
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voornemen van het college TER
DEBAT te behandelen.
Vóór de raadsvergadering wordt beantwoord de vraag over het aantal in Ridderkerk wonende
statushouders in 2018 en 2019.
9. Raadsinformatiebrief Raads- en commissietoezegging procedure Eneco-aandelen
Wethouder Oosterwijk is bereid mee te werken aan een te organiseren informatiebijeenkomst (door
raad of college) waarin financieel technische informatie wordt gegeven. Deze kan worden
gehouden tussen nu en de behandeling van de Kadernota. Het lijkt de wethouder wenselijk vooraf
op te halen welke wensen, beelden en vraagstukken men op die avond aan de orde gesteld wil
hebben.
Na de gehouden informatieve bijeenkomst zal de commissie beslissen of raadstoezegging ID 1882
en commissietoezegging ‘Eneco zienswijze procedure’ zijn afgedaan.
10. Verlenging overeenkomst accountancydienstverlening
De voorzitter geeft aan dat de Auditcommissie een positief advies uitbrengt over dit raadsvoorstel.
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER VASTSTELLING te
behandelen.
11. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
Er zijn geen mededelingen. Mevrouw Van Nes –de Man stuurt nog iets toe over het Natuur- en
Recreatieschap IJsselmonde.
12. Mededelingen college
Er zijn geen mededelingen.
13. Rondvraag leden
Er zijn geen vragen.
14. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen.
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15. Ter kennisneming: overige stukken
De stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter sluit de vergadering rond 23.20 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 januari 2020,
de griffier,

de voorzitter,

mr. J.G. van Straalen

dhr. J. Stip
COMMISSIE SAMEN WONEN
(bijgewerkt tot en met 14 november 2019)
LIJST MET ACTIES

Nr.

Datum

Onderwerp

Actie

Uitvoeren
door

1.

22-05-17

Afvalbeleid
Ridderkerk

Om de effecten van alle stappen in het Japenga
proces te volgen brengt het college
per kwartaal in de commissie Samen
wonen verslag uit.
Raadsinformatiebrieven worden direct
geagendeerd.

Doorlopend

2.

14-11-19

Rib procedure
verkoop
Enecoaandelen

Organiseren en vooraf inventariseren
financieel technische
informatiebijeenkomst

Vóór behandeling
Kadernota in
2020

Oosterwijk
en griffier

Streefdatum
behandeling

LIJST MET TOEZEGGINGEN
Nr.

Datum

Onderwerp

Actie

Uitvoeren
door

1.

7-3-19
14-11-19

Beleidsplan Afval
en grondstoffen

a. Nog dit jaar stappen gemaakt
Japenga
zullen worden om ook het
maatschappelijke middenveld
(verenigingen, kerken en scholen)
mee te nemen t.a.v.
afvalscheiding.
b. De Afvalstoffenverordening moet
worden aangepast en daarin kan
op specifieke zaken worden
ingegaan, zoals de inzameling van
incontinentiemateriaal. Eerst wordt
een ontwerpverordening ter visie
gelegd, daarna wordt de raad een
voorstel gedaan.
c. Met Nederland Schoon zal worden
doorgesproken over de actie om
kleine flesjes uit het afval te
krijgen.
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Streefdatum
behandeling
a. In RIB 4e
Kwartaal ‘19

b. raad mrt 2020

c. Informatie over
overleg volgt in
RIB laatste
kwartaal ‘19 (dec)

Nr.

Datum

Onderwerp

Actie

Uitvoeren
door

Streefdatum
behandeling

2.

7-3-19
5-9-19
14-11-19

Eneco zienswijze
procedure

De raad zal aan de ‘voorkant’
betrokken worden bij de keus wat
gedaan zal worden met de opbrengst
verkoop aandelen Eneco. De raad
ontvangt hierover een RIB.

Oosterwijk

De RIB is van 27
sept. 2019. Of de
daarin genoemde
toezeggingen zijn
afgedaan, wordt
bepaald na de
informatiebijeenkomst fin. tech.
Info.

3.

28-3-19
14-11-19

Integrale visie op
groen

Als de visie wordt overgelegd, zal een
globale raming van de kosten worden
gegeven.

Meij

4.

9-5-19
5-9-19

Verordening
verzilverlening

Resultaten evaluatie alle
Oosterwijk
leningsregelingen worden meegedeeld
in RIB

4e kwartaal ‘20

5.

27-6-19

Afvalbeleidsplan

Als plaatsingsplan ondergrondse
containers er is, krijgt raad inzage.

Japenga

Eind 2019/begin
2020

6.

4-7-19

Jaarstukken 2018

De raad kan informatie verwachten
over de vereenvoudiging jaarlijkse
vergunningverlening

Attema

4e kwartaal 2019

7.

3-10-19

Afvalbeleidsplan

In de communicatie zal aandacht
worden besteed aan de opbouw van
de tariefsverhoging afvalstoffenheffing
2020.

Japenga

In
Duurzaamheidskrant dec. 2019
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14-11-19

Huys ten Donck

Beantwoording vraag over genoemde
€ 100.000,-

Meij

Vóór 21-11-19

9.

14-11-19

Visie Groen

Fractie ChristenUnie wordt
uitgenodigd om e.e.a. nog eens door
te nemen.

Meij

10.

14-11-19

Concept prestatie- Beantwoording aantal woonachtige
afspraken
statushouders in 2018 en 2019
Wooncompas

Oosterwijk

11.

14-11-19

Mededelingen uit
gem. regelingen

Mw. Van
Nes – de
Man

Er wordt nog iets toegestuurd over de
NRY
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Griffier

Mrt 2020

Vóór 21-11-19

