
 
  

 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN WONEN RIDDERKERK  
6 JUNI 2019 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  dhr. J. Stip 

Commissiegriffier dhr. J. v. Straalen 
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd 
Burgerleden mw. M. Dirks en de heren P van Veelen, V Bilik, T. Alkema, M. 

Lagerwerf, E. van Wolde, M. Huizer, T. Nugteren, J. Sluimers,  
M. Borst, V. van der Have 
 

Van de zijde van het college de wethouders dhr. M. Japenga, dhr. P. Meij en dhr. C.A. 
Oosterwijk 

Ondersteuning 
bij agendapunt 4 
bij agendapunt 5 
bij agendapunt 7 
bij agendapunt 8 
bij agendapunt 9 
bij agendapunt 10 
bi agendapunt 11 
 

 
mw. C. de Klerk en mw. …… 
dhr. A. Kazen 
mw. W. Wolf 
dhr. R. Fekken 
dhr. P. van der Sluis 
mw. A. Blankendaal 
dhr. K. Djodikromo 

 
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 9 mei 2019 

 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de acties: 
2. Bestemmingsplan Anjerstraat/Bloemenstraat. Vraag is vóór de raadsvergadering van 23 mei 

beantwoord. Is afgedaan. 
3. Wijkprogramma Drievliet Het Zand. Vragen zijn vóór raadsvergadering 23 mei beantwoord. Is 

afgedaan. 
 

 

Ten aanzien van de toezeggingen: 
6. Verordening verzilverlening. Wethouder Oosterwijk hoopt daarover in de volgende 

commissievergadering meer over te kunnen meedelen. 
 

4. Bestemmingsplan Herstructurering Rembrandtweg Fase 1 

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 
Opgemerkt is dat omwonenden regelmatig geluidoverlast ervaren van het laden en lossen bij 
Albert Heyn. Wethouder Oosterwijk zegt toe dit, met het oog op de opstelling van het 
Ontwikkelperspectief Centrum, door te zullen geven aan zijn collega Van Os. 
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5. Zienswijze ontwerpbegroting 2020 DCMR 

 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
 
De commissie adviseert de raad in de zienswijze de datum van de raadsvergadering te wijzigen 
van 11 in 13 juni 2019. 
 

6. Stand van zaken Regionale Energie Strategie 

 
Wethouder Japenga deelt mee dat het Klimaatakkoord nog niet is ondertekend. Na ondertekening 
hebben de raden een halfjaar de tijd een RES op te stellen. Hij schetst hoe het college de raad hier 
tot nu toe bij betrokken heeft. Ridderkerk heeft gepleit voor de elementen haalbaarheid, 
betaalbaarheid, belang gebruik van warmte en ruimtelijk inrichting. De colleges van de 23 
gemeenten komen over 3 weken bijeen om te werken aan het definitieve perspectief, waar zij eind 
september begin oktober een definitieve ‘klap’ op moeten geven. Alvorens dat te doen heeft het 
college in september nog overleg met de raad/commissie. Dit zal uiteindelijk leiden tot een concept 
RES die in het eerste kwartaal 2020 aan de 23 raden wordt voorgelegd. Wat de raden dan kunnen 
besluiten, is nog onderwerp van regionaal overleg. 
 

7. Bestuurlijke reactie conceptvisie Landschapspark eiland IJsselmonde 

 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
 

8. Zienswijze ontwerpbegroting 2020 Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) 

 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
 

9. Nieuwe begrotingsopzet 

 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
 

10. Verlenging Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 

 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
 
Wethouder Oosterwijk zegt toe de suggestie te zullen doorgeven om bij de regionale evaluatie van 
de verordening ook de inwoners te consulteren. 
 

11. 1e wijziging tarieventabel leges 2019 

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

12. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

 
De portefeuillehouders hebben geen mededelingen. De heer Rottier deelt mee dat de 
adviescommissies van de MRDH hebben vergaderd over de zienswijzen die de 23 raden hebben 
uitgebracht over de ontwerpbegroting 2020, de Beleidsnota Risicomanagement en 
Weerstandsvermogen en de Strategische Agenda. Over de Strategische Agenda brengen de 
adviescommissies een advies uit aan de bestuurscommissies om duidelijker zichtbaar te maken 
dat de activiteiten vallen onder de twee pijlers van de MRDH. 
 

13. Mededelingen college 

 
Er zijn geen mededelingen. 
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14. Rondvraag leden 

 
Er zijn geen vragen. 
 

15. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

 
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 
 

16. Ter kennisneming: overige stukken 

 
De stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.45 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 september 2019, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
 
dhr. J.G. van Straalen    dhr. J. Stip      
 
 

COMMISSIE SAMEN WONEN 
(bijgewerkt tot en met 6 juni 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 

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 

Japenga a. .4e Kwartaal 
 
 
 
 
b. 3e Kwartaal 
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Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

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. 
 
 

 
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  

 
 


