
 
  

 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN WONEN RIDDERKERK  
7 MAART 2019 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  dhr. J. Stip 

Commissiegriffier dhr. J.G. van Straalen 
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd 
Burgerleden mw. Van de Wege – van der Does de Bye en de heren Alkema, 

Van Veelen, Schrik, Lagerwerf, Van Wolde, Hulleman, Huizer en 
Borst. 
 

Van de zijde van het college de wethouders de heren M. Japenga en C.A. Oosterwijk 
Ondersteuning 
bij agendapunt 4 
bij agendapunt 5 
bij agendapunt 6 
bij agendapunt 7 
bij agendapunt 8 
bij agendapunt 9 
 

 
dhr. A. van Winden en dhr. J. van der Waal 
dhr. J.W. Steeman 
dhr. K. Kolf 
dhr. G. Eeninkwinkel 
dhr. J. van der Waal 
mw. K. van Geldorp 

 
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 

 
Inspreker heeft zich afgemeld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen en Samen leven 7 februari 2019 

 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de acties voor de commissie Samen wonen: 
2. Activiteiten MDRH overdag. De heer Rottier heeft dit onder de aandacht gebracht. Activiteiten zijn 

in de avonduren, behalve het regio-overleg. Is afgedaan. 
3. Raadsinformatiebrief Geothermie. De fractie van de PvdA ziet af van een gespreksnotitie. Is 

afgedaan. 
4. Raadsinformatiebrief Verantwoording DCMR. De fractie van de PvdA ziet af van een 

gespreksnotitie. Is afgedaan. 
 
Ten aanzien van de toezeggingen voor de commissie Samen wonen: 
2. Raadsinformatiebrief Afvalplan. Het vernieuwde Afvalbeleidsplan is voor vanavond geagendeerd. 

Is afgedaan. 
3. Kadernotitie subsidiebeleid. Portefeuillehouder is dhr. C.A. Oosterwijk in plaats van  

dhr. H. van Os. 
 

4. Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 
Wethouder Japenga zegt toe dat: 
a. Nog dit jaar stappen gemaakt zullen worden om ook het maatschappelijke middenveld 
(verenigingen, kerken en scholen) mee te nemen t.a.v. afvalscheiding. 
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b. De raad wordt geïnformeerd welke partij uit de aanbesteding nascheiding 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 de actie om kleine flesjes uit het afval te 
krijgen. 
 
Voor de raadsvergadering van 21 maart a.s. krijgt de raad nog antwoord op de vragen van: 
a.  de VVD, over de nascheiding van restafval en het samenvoegen van restafval van meerdere 
gemeenten en daarnaast over het samenvoegen van afval bij het afvalbrengstation, waar inwoners 
van vier gemeenten hun afval kunnen brengen; 
b. Burger op 1, over de kosten van de voorlichtingscampagne over het vorige Afvalbeleidsplan; 
c. de PvdA, welk deel van de tariefstijgingen het gevolg is van het nieuwe Afvalbeleidsplan; 
d. de PvdA, over de kosten gratis ophalen grof huishoudelijk afval en de relatie met de genoemde 
tarieven van € 20,- en € 40,-; 
e. de VVD, over de connectie tussen het nieuwe Afvalbeleidsplan en het Afvalbakkenplan. 
 
In het Afvalbeleidsplan is abusievelijk vermeld dat een tarief van € 20,- in plaats van € 40,- 
kostendekkend is voor het ophalen van grof huishoudelijk afval. Op verzoek van de ChristenUnie 
zal bezien worden of dit nog tot een wijziging moet leiden, met het oog op de besluitvorming. 
 

5. Wijkprogramma Oost 2019 – 2023 

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

6. Eneco zienswijze procedure 

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 
Wethouder Oosterwijk zegt toe dat: 
1. De raad aan de ‘voorkant’ betrokken zal worden bij de keus wat gedaan zal worden met de 
opbrengst verkoop aandelen Eneco. 
2. De raadt, vóór de raadsvergadering van 21 maart a.s., vertrouwelijk wordt ingelicht over de 
verkoopvoorwaarden die Eneco stelt t.a.v. het personeel. 
 

7. Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2019 

 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
 
Ten aanzien van Cornelisland ontvangt de raad een aangepast kaartje. 
 

8. Financiën in control: planning tussenrapportages 

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 
Voor de raadsvergadering van 21 maart a.s. krijgt de raad nog antwoord op de vraag van de PvdA 
of de raad een 2e Tussenrapportage kan ontvangen over 7 maanden, gelijktijdig met de toezending 
van de ontwerpbegroting. En wat daarvan de haalbaarheid is en wat de consequenties zijn. 
 

9. 15e Wijziging Bouwverordening 1992 

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

10. Stand van zaken Regionale Energie Strategie 

 
Wethouder Japenga deelt mee dat er morgen een raadsinformatiebrief naar de raad gaat met een 
terugkoppeling bijeenkomst Regionale Energie Strategie van 12 februari jl.  
 

11. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 
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Dhr. Rottier deelt mee dat hij is toegetreden tot de agendacommissie van de adviescommissie 
Vervoersautoriteit van de MRDH. In de laatste vergadering van de adviescommissie is gesproken 
over de op te stellen Strategische agenda van de MRDH. Hierover worden regiobijeenkomsten 
georganiseerd. Hij roept zijn collega-raadsleden op daarbij aanwezig te zijn. 
 
Er zijn geen andere mededelingen. 
 

12. Mededelingen college 

 
Wethouder Oosterwijk laat weten dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd, met een 
inloopmoment dat in de vakantieperiode viel. Hij zal er op letten dat in voorkomende gevallen dit 
niet meer zal gebeuren. 
 

13. Rondvraag leden 

 
In één van de media is gemeld dat het Gemini-college op een andere plek gevestigd zal gaan 
worden. Dhr. Piena vraagt zijn collega’s of ook zij vinden dat de raad dit niet uit de krant had 
moeten vernemen. Enkele fracties onderschrijven dit. 
 
Namens een bewoner in Bolnes vraagt mw. Van Nes – de Man of er vanuit de raad belangstelling 
is, met deze bewoner een wandeltocht te maken om ter plekke te kijken wat de gevolgen van een 
oeververbinding met Bolnes zouden zijn.  Sommige leden hebben hiervoor belangstelling, anderen 
menen dat dit voor hen (op dit moment) geen toegevoegde waarde zal hebben. 
 

14. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

 
Op verzoek van de PvdA zal de Raadsinformatiebrief over de nieuwe woningmarktafspraken 
worden geagendeerd voor een volgende vergadering. De fractie van de PvdA zal hiervoor een 
gespreksnotitie maken.  
 
De overige raadsinformatiebrieven worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.53 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 maart 2019, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
dhr. J.G. van Straalen    dhr. J. Stip     
 

LIJST MET ACTIES EN TOEZEGGINGEN 
(bijgewerkt tot en met 7 maart 2019) 

 

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. 7-3-19 RIB Nieuwe 
woningmarkt  
Afspraken 

Wordt geagendeerd voor een 
volgende keer. PvdA maakt 
gespreksnotitie. 

PvdA, 
griffier 

 

 
 

TOEZEGGINGEN 
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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. 8-2-18 van 
cie SL 

Kadernotitie 
subsidiebeleid 

Als de subsidieregels zijn vastgesteld, 
zal de raad deze ontvangen 

Oosterwijk 2e Kwartaal 2019 

3. 7-3-19 Beleidsplan Afval 
en Grondstoffen 

Beantwoording van een vijf aantal 
vragen 

Japenga Vóór 21 maart 
2019 
 

4. 7-3-19 Beleidsplan Afval 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  

5. 7-3-19 Eneco zienswijze 
procedure 

1. De raad zal aan de ‘voorkant’ 
betrokken worden bij de keus wat 
gedaan zal worden met de opbrengst 
verkoop aandelen Eneco. 
2. De raad wordt, vóór de 
raadsvergadering van 21 maart a.s., 
vertrouwelijk ingelicht over de 
verkoopvoorwaarden die Eneco stelt 
t.a.v. het personeel. 
 

Oosterwijk  

6. 7-3-19 Richtlijnen 
grondprijzen 
Ridderkerk 2019 

Ten aanzien van Cornelisland 
ontvangt de raad een aangepast 
kaartje. 
 

Oosterwijk  

7. 7-3-19 Planning Tussen-
rapportages 

De raad krijgt nog antwoord op de 
vraag van de PvdA of de raad een 2e 
Tussenrapportage kan ontvangen over 
7 maanden, gelijktijdig met de 
toezending van de ontwerpbegroting. 
En wat daarvan de haalbaarheid is en 
de consequenties zijn. 
 

Oosterwijk Vóór 21 maart 
2019 
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