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Aanwezig  
Voorzitter  dhr. J. Stip 
Commissiegriffier dhr. J. van Straalen 
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd 
Burgerleden Mw. M. Dirks, de heren. S. Coule, E. van Wolde, T. Nugteren 

Van de zijde van het college de wethouder dhr. M. Oosterwijk,  
Ondersteuning 
bij agendapunt  

4. dhr. R. Leenderts en J. van der Waal 
5. dhr. R. Leenderts en J. van der Waal 
6. dhr. R. Leenderts en J. van der Waal 
7. dhr. R. Leenderts en J. van der Waal 
8. dhr. G. Eeninkwinkel 
9. mw. M. Blijenburg 
 

 

Het verslag van deze vergadering is terug te luisteren en te lezen 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. Toelichting accountant op zijn Accountantsverslag van de controle van de Jaarstukken 

2019  

 

De accountant, de heer R.A. van Vugt van Deloitte, geeft aan de hand van een presentatie een 

toelichting en beantwoordt vragen. 

 

4. Bevraging college over Accountantsverslag van de controle van de Jaarstukken 2019 

 

Er zijn geen vragen aan het college. 

 

5. Jaarstukken 2019 

 

 

Besluitenlijst  
Commissie Samen leven en Samen wonen Ridderkerk 

25 juni 2020 
 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
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Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 

behandelen. 

 

6. 1e Tussenrapportage 2020 

 

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

behandelen.  

 

Het college streeft ernaar vóór het zomerreces een raadsinformatiebrief te sturen met daarin het 

resultaat onderzoek kwijtscheldingsregelingen Amsterdam en Arnhem. 

 

In de raadsvergadering worden de Jaarstukken 2019 en 1e Tussenrapportage als één agendapunt 

behandeld. Er vindt wel afzonderlijk besluitvorming plaats. 

 

7. Kadernota begroting 2021 

 

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

behandelen. 

 

8. Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2020 

 

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

te behandelen. 

 

9. Gezamenlijk aanbesteden accountancydienstverlening periode van 2021-2024 met optie 

tot eenmalig verlengen met 4 jaar 

 

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

te behandelen. 

 

10. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

11. Mededelingen college 

 

 Er zijn geen mededelingen. 

 

12. Rondvraag leden 

 

Geen vragen. 
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De voorzitter sluit de vergadering rond 21.45 uur 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 september 2020, 

 

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

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

 
Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen wonen Ridderkerk 

 

Lijst met acties 

 

Bijgewerkt tot en met 25 juni 2020 

 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 

behandeling 

1. 22-05-17 Afvalbeleid 

Ridderkerk 

Om de effecten van alle stappen in het 

proces te volgen brengt het college per 

kwartaal in de commissie Samen 

wonen verslag uit. 

Raadsinformatiebrieven worden direct 

geagendeerd. 

Japenga Doorlopend 

2. 30-01-20 Stresstest 

riolering 

Resultaat in RIB Meij Aug 2020 

3. 4-6-2020 Startnotitie 

Woonvisie 

Nagaan mogelijkheden overleg 

gedeputeerde over planoptimalisatie 

ruimte woningbouw. Wethouder wil 

daarbij aanwezig zijn. 

Griffier  

4. 18-6-

2020 

Bp Kievitsweg Beantwoording drietal vragen Oosterwijk Vóór 7 juli 

5. 18-6-

2020 

Mobiliteitsplan Beantwoording vraag deelnemers 

fietsbelevingsonderzoek 

Meij Vóór 2 juli 
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Lijst met toezeggingen 

Bijgewerkt tot en met 25 juni 2020 

 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 

behandeling 

2. 28-03-19 

14-11-19 

Integrale visie op 

groen 

Als de visie wordt overgelegd, zal 

een globale raming van de kosten 

worden gegeven. 

Meij Presidium 

heeft nog 

geen datum 

bepaald 

3. 09-05-19 

05-09-19 

Verordening 

verzilverlening 

Resultaten evaluatie alle 

leningsregelingen worden 

meegedeeld in RIB 

Oosterwijk 4e kwartaal 

2020 

4. 27-06-19 Afvalbeleidsplan Als plaatsingsplan ondergrondse 

containers er is, krijgt raad inzage. 

Japenga 3e kwartaal 

2020 

5. 09-01-20 Afvalbeleids- 

plan 

Wethouder Japenga zegt toe dat 

het college voordat het college 

besluit tot het afsluiten van de 

(ondergrondse) papiercontainers, 

de raad laat weten welke oplossing 

als beste wordt gezien, o.a. ten 

aanzien van de pasjes 

Japenga 3e kwartaal 

2020 

6.  4-6-2020 Verordening 

woonruimtebe-

middeling 

Schriftelijke beantwoording vragen 

CDA en PvdA 

Oosterwijk Vóór raad 11 

juni 

7. 18-6-

2020 

Groenvisie Aan flora en fauna in/rond water 

wordt aandacht besteed in Visie op 

water 

Meij  

8.  18-6-

2020 

 RIB Afvalplan Nagegaan wordt of voormalige 

website nog te raadplegen is. 

Japenga  

9.  18-6-

2020 

RIB Afvalplan Nagegaan wordt of Harmonie 

Slikkerveer de afgesproken 

vergoeding inmiddels heeft gehad. 

Japenga  
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