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mw. A. Blankendaal

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 en Samen leven van 28 maart 2019

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

Ten aanzien van de acties:
2. RIB Nieuwe woningmarktafspraken. Geagendeerd voor deze vergadering. Is afgedaan.

Ten aanzien van de toezeggingen:
2. Kadernotitie subsidiebeleid – subsidieregels. RIB incl. regels zijn verzonden 24 april jl. Is 

afgedaan.
5. Eneco zienswijze procedure. Streefdatum uiterlijk september.
6. HOV-visie. Vóór de zomervakantie zal de groep raadsleden worden uitgenodigd voor een 

gesprek.
7. HOV-visie. Antwoord uitval bussen is ontvangen. Is afgedaan.
8. HOV-visie. Antwoord reizigersonderzoek is ontvangen. Is afgedaan.
10. Verordening Stimuleringslening. Antwoord over gemiddelde notariskosten is ontvangen. Is 

afgedaan.

4. Vaststelling bestemmingsplan ‘Anjerstraat / Bloemenstraat’

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

Schriftelijk wordt beantwoord de vraag van GroenLinks wie de zorgaanbieder van het complex 
wordt. 

5. Bestemmingsplan Herstructurering Rembrandtweg Fase 1



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

6. Vast te stellen bestemmingsplan locatie 'De Oude Boomgaert'

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

7. Wijkprogramma Drievliet Het Zand

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

Schriftelijk beantwoord worden de vragen van het CDA over hoe het staat met de 
ontmoetingsplaats in Driehoek Het Zand, of nagedacht of gesproken is over het splitsen van 
Drievliet Het Zand in twee wijken en wanneer de werkgroep verkeerssituatie Erasmuslaan weer 
bijeenkomt. Ook zal schriftelijk worden beantwoord de vraag van de PvdA voor welke straten wordt 
gedacht aan Nul-op-de meterwoningen.

8. Verordening Verzilverlening gemeente Ridderkerk 2019

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

Wethouder Oosterwijk zegt ten aanzien van alle leningsregelingen toe te zullen nagaan of zij 
gelijktijdigheid in samenhang geëvalueerd zullen kunnen worden.

9. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Ridderkerk 2019

Zonder vragen en discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER VASTSTELLING te 
behandelen.

10. Gedragscodes gemeentebestuur Ridderkerk 2019

Zonder vragen en discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER VASTSTELLING te 
behandelen.

11. Raadsinformatiebrief Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken op verzoek van 
het raadslid de heer J. Rijsdijk

Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten dat de gespreksnotitie over de onderwerp 
voldoende is behandeld.

12. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen

Als lid van het algemeen bestuur van het Natuur- en recreatieschap deelt mw. Van Nes – de Man 
mee dat met de ab-leden is gesproken over het functioneren (o.a. over de kerntaken) van het 
schap. Daarbij is genoemd dat raden beter betrokken zouden moeten worden bij het werk van het 
schap.

13. Mededelingen college

Er zijn geen mededelingen.

14. Rondvraag leden

Er zijn geen vragen.

15. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven
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De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen.

16. Ter kennisneming: overige stukken

De stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.

17. Ter afdoening: raadstoezegging

Raadstoezegging ID 1581 over de bereikbaarheid van sportpark Reijerpark is afgedaan met de 
raadsinformatiebrief van 29 maart 2019 over de maatregelen Populierenlaan en toegangsweg 
sportpark Reijerpark.

De voorzitter sluit de vergadering rond 22.50 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juni 2019,

de griffier, de voorzitter,

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

COMMISSIE SAMEN WONEN
(bijgewerkt tot en met 9 mei 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

2. 9-5-19 Bestemmingsplan 
Anjerstraat
/Bloemenstraat

Beantwoord wordt wie de 
zorgaanbieder is.

Oosterwijk Vóór 
raadsvergadering 
23 mei

3. 9-5-19 Wijkprogramma
Drievliet Het Zand

Beantwoord worden de vragen over 
de ontmoetingsplek in de Driehoek, 
het splitsen in twee wijken, de 
werkgroep Erasmuslaan en de Nul-op-
de meterwoningen.

Oosterwijk Vóór 
raadsvergadering 
23 mei

LIJST MET 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. 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
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