
BESLUITENLIJST
COMMISSIE SAMEN WONEN

4 JUNI 2018

Aanwezig
Voorzitter dhr. J. Stip
Commissiegriffier dhr. J. van Straalen
Fracties Alle fracties en groepen zijn vertegenwoordigd 
Burgerleden T.A. Alkema, M. Bravenboer, M. Huizer, R. Schrik, M. Borst, M. 

Dirks, M. Kamsteeg, M Weijers 
Van de zijde van het college De wethouders H. van Os en M. Japenga
Ondersteuning
bij agendapunt 4
bij agendapunt 5

De heer A. Breedveld
De heer A. Kazen

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

1. Opening en vaststelling van de agenda
 
De agendapunten 4 en 5 zijn gewisseld, voor het overige is de agenda ongewijzigd vastgesteld.

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld

Er zijn geen aanmeldingen.

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen 15 maart 2018

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN
1. Afvalbeleidsplan. De omschrijving van de actie blijft ongewijzigd. De commissie  wordt voor 

haar vergadering van 21 juni a.s. geïnformeerd. De streefdatum wordt 21 juni 2018.
 
TOEZEGGINGEN

1. Nieuwbouw PC Hoofstraat. Er is nog niet aan te geven wanneer met de bouw kan worden 
begonnen.

2. Essen. De beslissing op bezwaar is aan de raad per mail meegedeeld op 30 maart jl. Is 
afgedaan.

4. Zienswijze Begroting 2019 Nieuw-Reijerwaard

De commissie stemt in met de ontwerp- zienswijze, maar adviseert het college de laatste alinea te 
verwijderen, omdat de gevraagde bijeenkomst al is gepland.

De raad ontvangt een overzicht van de onteigeningsfasering en een inzicht in de vergoedingen 
ENGIE-concessieovereenkomst.

5. Zienswijze ontwerpbegroting 2019 DCMR

Vóór de raadsvergadering van 14 juni a.s. ontvangt de raad een overzicht, uitgesplitst naar categorie, 
van de Ridderkerkse bedrijven die vallen onder de A, B en C categorie.
Tevens ontvangt de raad dan een overzicht van de Ridderkerkse bedrijven die behoren tot de 50 
bedrijven die moeten voldoen aan de EED (Energie Efficiency Directive) verplichting.

Advies is de zienswijze ter vaststelling te behandelen in de raad.
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6. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
 
Er zijn geen mededelingen. 

7. Mededelingen college
 
Het college heeft geen mededelingen.

8. Rondvraag leden
 
Er zijn geen vragen.

9. Ter kennisneming: overige stukken 

De stukken  zijn voor kennisgeving aangenomen

10. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrieven  zijn voor kennisgeving aangenomen.

11. Ter afdoening: motie
 
Motie 2017 147 inzake regentonnen voor bewoners is afgedaan naar aanleiding van Afdoeningsbrief 
motie 2017 – 147 en deelname aan Operatie Steenbeek van 22 maart 2018.

De voorzitter sluit de vergadering rond 20.45 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 juni 2018,

de griffier, de voorzitter,
mr. J.G. van Straalen dhr. J. Stip

Commissie Samen wonen

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN
(bijgewerkt tot en met 4 juni 2018) 

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 21 juni 2018

2. 4-6-‘18 Begroting DCMR Vóór de raadsvergadering van 14 juni a.s. 
ontvangt de raad een overzicht, uitgesplitst 
naar categorie, van de Ridderkerkse 
bedrijven die vallen onder de A, B en C 
categorie.

Japenga Vóór de raad van 
14 juni 2018
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Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

Tevens ontvangt de raad dan een overzicht 
van de Ridderkerkse bedrijven die behoren 
tot de 50 bedrijven die moeten voldoen 
aan de EED verplichting.

TOEZEGGINGEN

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 30-11-17 
(Sl/Sw)

Nieuwbouw 
sporthal P.C. 
Hooftstraat

Met het oog op mogelijk schade naar 
aanleiding van bouwactiviteiten zal voor 
de Molensteeg een nulmeting worden 
uitgevoerd

Smit Niet eerder dan dat 
er bouwactiviteiten 
gaan plaatsvinden

2. 4-6-17 Afvalbeleidsplan De raad ontvangt informatie over de stand 
van zaken Afvalbeleid

Japenga Vóór 21 juni

3. 4-6-17 Begroting GRNR De raad ontvangt een overzicht van de 
onteigeningsfasering en een inzicht in de 
vergoedingen ENGIE-
concessievereenkomst

Van Os
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