
 
  

 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN WONEN EN SAMEN LEVEN RIDDERKERK  
4 JULI 2019 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  dhr. C. A. van der Duijn - Schouten 

Commissiegriffier dhr. J. van Straalen 
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd 
Burgerleden mw. M. Weijers en de heren E. van Wolde, T. Nugteren, J. Sluimers 

R. van den Bergh, A. van ’t Zelfde, M. Borst 
Van de zijde van het college de burgemeester en de wethouders de heren C.A. Oosterwijk. H. 

van Os, M. Japenga en P. Meij 
 
Tevens zijn aanwezig de heren R. Moet en J. van Koert van 
Deloitte 

Ondersteuning 
bij agendapunt 5, 6 en 7  
 

 
mw. Krikke, en de heren J. van der Waal en R. Leenderts 
 

 
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. Toelichting accountant op zijn Accountantsverslag van de controle van de 
Jaarstukken 2018 

 
De heren Van Koert en Moet, van Deloitte, geven een toelichting op de controle van de 
jaarrekening 2018 en beantwoorden vragen, aan de hand van een presentatie (bijgevoegd bij de 
vergaderstukken). 
 

4. Bevraging college over Accountantsverslag van de controle van de Jaarstukken 2018 

 
Wethouder Oosterwijk beantwoordt de vragen vanuit de commissie. 
 

5. Jaarstukken 2018 

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 
Schriftelijk zullen nog de vragen beantwoord worden: 
a. Waar waterdoorlatende verharding is toegepast en toegepast gaat worden (J. Rijksdijk/P. Meij) 
b. Wat het aantal woningen was op 1 januari 2018 en op 31 januari 2018 (B. Ros/C.A. Oosterwijk) 
 
Wethouder van Os zegt toe dat de raad naar aanleiding van de beëindiging van het contract met 
de beweegmakelaar, een raadsinformatiebrief krijgt over het vervolg van het product 
beweegmakelaar. 
 
Wethouder Japenga zegt toe dat de raad in het vierde kwartaal informatie kan verwachten over de 
vereenvoudiging jaarlijkse vergunningverlening. 
 
Wethouder Franzen zegt toe de suggestie aandacht te besteden aan de groep werkende armen, 
mee te nemen bij de opstelling van het integraal beleid sociaal domein. 
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6. 1e Tussenrapportage 2019 

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

7. Kaderbrief begroting 2020 

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 
Wethouder Oosterwijk zegt toe dat de raad een overzicht krijgt van de besluiten van het college en 
de raad, die genomen zijn na de afsluiting van de 1e Tussenrapportage, waarvan de financiële 
gevolgen verwerkt zullen worden bij de 2e Tussenrapportage. 
 

8. Rondvraag leden 

 
Voor het voorstel van mw. Fräser om de raadsvergaderingen van 11 en 16 juli a.s. samen te 
voegen, bestaat onvoldoende steun. 
 
Er zijn geen verdere vragen. 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.30 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 september 2019, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen    dhr. J. Stip  
 
 

COMMISSIE SAMEN WONEN 
(bijgewerkt tot en met 4 juli 2019) 

 
 

LIJST MET ACTIES  
 

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 
 

 
 

 
LIJST MET 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, na 
actualisatie IAP 
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Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

2. 7-3-19 Beleidsplan Afval 
en grondstoffen 

a. Nog dit jaar stappen gemaakt zullen 
worden om ook het maatschappelijke 
middenveld (verenigingen, kerken en 
scholen) mee te nemen t.a.v. 
afvalscheiding. 
b. De raad wordt geïnformeerd welke 
partij uit de aanbesteding na-scheiding 
is gekomen en op basis van welke 
voorwaarden. 
c. In de loop van dit jaar moet de 
Afvalstoffenverordening worden 
aangepast en daarin kan op specifieke 
zaken worden ingegaan, zoals de 
inzameling van incontinentiemateriaal. 
d. Met Nederland Schoon zal worden 
doorgesproken over de actie om 
kleine flesjes uit het afval te krijgen. 
 
 

Japenga a. .4e Kwartaal 
 
 
 
 
b. 3e Kwartaal 
 
 
 
c. 3e Kwartaal 
 
 
 
 
d. Afspraak voor 
overleg is 
gemaakt. 

3. 7-3-19 Eneco zienswijze 
procedure 

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

Oosterwijk September 2019 

4. 28-3-19 
9-5-19 

HOV-visie Raadsleden die het OV regelmatig 
gebruiken worden uitgenodigd voor 
een gesprek. 
 

Meij Vóór de 
zomervakantie 
2019 

5. 28-3-19 Integrale visie op 
groen 

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

Meij Jan. 2020 

6. 9-5-19 Verordening 
verzilverlening 

Nagegaan wordt of alle 
leningsregelingen gelijktijdig en in 
samenhang geëvalueerd zullen 
kunnen worden. 

Oosterwijk Mededeling cie 
27 juni 

7. 6-6-19 Bestemmingsplan 
Rembrandtweg 

Doorgeven aan wethouder Van Os 
mogelijke problematiek laden en 
lossen bij Albert Heyn 

Oosterwijk  

8. 6-6-19 Verordening 
Woonruimte- 
bemiddeling 

Suggestie bij de regionale evaluatie de 
inwoners te consulteren wordt 
doorgegeven. 

Oosterwijk  

9. 27-6-19 Ontwerp Actieplan 
Geluid 

 De raad krijgt een RIB over stand van 
zaken gat geluidscherm West 

Japenga Vóór 
zomervakantie 

10. 27-6-19 Verhogen 
onderhoudsniveau 

Beantwoording vragen: 
a. Kosten onderhoudsniveau naar A 
danwel A+ 
b. Percentage wegen en fietspaden 
niveau D en C 
 

Meij Getracht wordt 
vóór de raad van 
11 juli a.s. 
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Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

11. 27-6-19 Afvalbeleidsplan Toezending RIB met uitvoeringsplan 
afvalbeleid 

Japenga Vóór de 
zomervakantie 
 

12. 27-6-19 Afvalbeleidsplan Als plaatsingsplan ondergrondse 
containers er is, krijgt raad inzage. 

  

13. 4-7-19 Jaarstukken 2018 Beantwoord zullen worden de vragen 
over de waterdoorlatende verharding 
en het woningbestand. 

Meij /  
Oosterwijk 

Vóór de raad van 
11 juli 

14. 4-7-19 Jaarstukken 2018 De raad kan informatie verwachten 
over de vereenvoudiging jaarlijkse 
vergunningverlening 

Japenga 4e kwartaal 2019 

 
 
 
    


