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BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN LEVEN EN SAMEN WONEN RIDDERKERK  

11 FEBRUARI 2020 

  

Aanwezigen naam 

Voorzitter  dhr. C. van der Duijn Schouten 

Commissiegriffier dhr. M. Slingerland 

Fracties met uitzondering van D66 zijn alle fracties vertegenwoordigd 

Burgerleden mw. Dirks en mw. Weijers en de heren Coule, Hulhoven, 

Van Wolde, Borst en Kaptein 

Van de zijde van het college de wethouders dhr. P. Meij en dhr. H. van Os 

Ondersteuning bij agendapunt 3  dhr. M. Ernest, ambtenaar en dhr. L. Nout van adviesbureau 

Mobycon 

Ondersteuning bij agendapunt 4 mevr. J. Bos 

Het audioverslag van deze vergadering is terug te luisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld. 

Een audiotranscript wordt geplaatst bij de vergaderstukken. 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

Mevr. L. van Vianen namens Stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk over agendapunt 4 concept 

Ontwikkelperspectief centrum. 

Mevr. C. Stolk namens de Werkgroep burgerinitiatief waterornament over agendapunt 4 Concept 

Ontwikkelperspectief Centrum. Aan het eind van haar bijdrage overhandigt zij een petitie aan de 

commissievoorzitter met het verzoek het waterornament te plaatsen op het Koningsplein. 

De bijdragen zijn terug te lezen in het audiotranscript, dat bij de vergaderstukken is geplaatst. 

3. Overleg over concept Mobiliteitsplan Ridderkerk 

De fracties stellen vragen over het concept en laten weten wat zij in de definitieve versie nog 

opgenomen of gewijzigd willen zien.  

Wethouder Meij geeft aan dat het college deze opmerkingen zal betrekken bij de verdere 

opstelling van het mobiliteitsplan, dat ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de raad. 

4. Overleg over concept Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 

De fracties stellen vragen over het concept en laten weten wat zij in de definitieve versie nog 

opgenomen of gewijzigd willen zien.  
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Wethouder Van Os geeft aan dat het college deze opmerkingen zal betrekken bij de verdere 

opstelling van het ontwikkelperspectief, dat ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de raad. 

5. Rondvraag leden 

Er zijn geen vragen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering rond 22.35 uur. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 maart 2020, 

de griffier,     de voorzitter, 

 

dhr. M. Slingerland    dhr. C. van der Duijn Schouten  
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