
 
  

 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN WONEN RIDDERKERK  
27 juni 2019 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  mw. K.J. Kayadoe 

Commissiegriffier dhr. J. van Straalen 
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd 
Burgerleden mw. M. Dirks en de heren S. Coule, P. van Veelen, E. van Wolde, 

M. Bravenboer en M. Borst. 
Van de zijde van het college de wethouders de heren M. Japenga, P. Meij en M. Oosterwijk  
Ondersteuning 
bij agendapunt 3 
bij agendapunt  4  
bij agendapunt 5 
bij agendapunt 6 
bij agendapunt 7 
bij agendapunt 8 
 

 
mw. M. Verschoor 
mw. M. Heijboer en mw. M. Verschoor 
dhr. G. Eeninkwinkel 
dhr. M. Vorstelman 
mw. M. Heijboer 
dhr. A. van Winden, directeur NV BAR afvalbeheer 

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. Ontwerp Actieplan Geluid 

 
Wethouder Japenga zegt toe dat de raad vóór de zomervakantie een raadsinformatiebrief krijgt 
over de stand van zaken gat geluidsscherm West. 
 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 

4. Geluidshinder Rotterdamseweg 

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

5. Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2019 

 
Na vragen en beantwoording en na discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER 
VASTSTELLING te behandelen. 
 
De commissie adviseert in de Meerjarenprognose, onder 5. Algemene 
reserves/weerstandsvermogen, ‘de Begroting 2019’ te wijzigen in ‘de Begroting 2020’. 
 

6. Startnotitie opstellen Transitievisie Warmte 

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 
De commissie adviseert op blz. 3 van de startnotitie, bij de ‘Aard van het vraagstuk’, in de eerste 
zin, ‘betaalde’, te vervangen door ‘betaalbare’. 
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7. Verhogen onderhoudsniveau 

 
De raad krijgt vóór de raadsvergadering een antwoord op de vraag wat de kosten zijn als het 
onderhoudsniveau niet naar standaard, maar naar A of A+ wordt gebracht. 
 
Wethouder Meij probeert vóór de raadsvergadering de vraag te beantwoorden hoeveel procent van 
alle wegen en fietspaden zich momenteel bevindt op niveau D en hoeveel op  
niveau C.  
 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen. 
 

8. Mededelingen Afvalbeleidsplan 

 
De aanbesteding mini containers voor GFT, PMD+restafval en papier is gegund in 2018. Productie 
is in volle gang. Implementatie in september. Iedereen wordt met persoonlijke brief geïnformeerd 
op welke dag de nieuwe minicontainer wordt aangeboden en dat men de oude containers kan 
aanbieden voor inname. 
De locatieplannen voor de ondergrondse containers zijn in de maak. Verwachting oplevering voor 
eind dit jaar. 
Bestek GFT cocons voor de hoogbouw is gepubliceerd. Realisatie wordt voorzien vóór 31 
december a.s. 
Het wagenpark moet worden aangepast aan de nieuwe situatie. Alle voertuigen worden voorzien 
van een weegsysteem waardoor grensoverschrijdend kan worden ingezameld. 
Deze maand wordt na de aanbesteding een definitieve keus gemaakt welk bedrijf de huishoudelijk 
restafval incl. nascheiding PMD gaat verzorgen. 
De laatste hand wordt gelegd aan een communicatieplan voor een heldere campagne om het 
nieuwe concept aan alle inwoners uit te leggen. 
 
Wethouder Japenga zegt toe dat de raad vóór de zomervakantie een raadsinformatiebrief krijgt 
waarbij het uitvoeringsplan afvalbeleid wordt aangeboden. 
 
Als het plaatsingsplan voor ondergrondse containers er is, krijgt de raad daarin inzage. 
 

9. Stand van zaken Regionale Energie Strategie 

 
Wethouder Japenga doet mededelingen over het verdere proces. In de maand september/oktober 
zal voor de raad een commissiebijeenkomst over dit onderwerp worden gehouden. 
 

10. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 

11. Mededelingen college 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 

12. Rondvraag leden 

 
Er zijn geen vragen. 
 

13. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

 
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 
 

14. Ter kennisneming: overige stukken 

 
De stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 
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De voorzitter sluit de vergadering rond 22.55 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 27 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 
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. 
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Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

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. 
 

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. 

  

 
 
 


