
BESLUITENLIJST
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Aanwezig
Voorzitter dhr. J. Stip
Commissiegriffier dhr. J. van Straalen
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd
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heren M. Bravenboer, P. van Veelen, M. Lagerwerf, G.J. Kaptein, 
T. Nugteren, E. Mathlener en M. Borst.
.

Van de zijde van het college de wethouders mw. C. van Vliet en de heren P. Meij, M. Japenga 
en M. Oosterwijk

Ondersteuning
bij agendapunt 4 
bij agendapunt 5
bij agendapunt 6
bij agendapunt 7
bij agendapunt 8
bij agendapunt 9

dhr. R. van Griensven
dhr. R. Groenewegen en de heer M. Touset van bureau APPM
dhr. L. van Langen
mw. J. Rombouts
dhr. J. van der Waal
dhr. R. Leenderts

het audioverslag van deze vergadering is terug te luisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

1. Opening en vaststelling van de agenda

Het nieuwe burgerlid van Partij 18PLUS, de heer E. Mathlener, heeft in handen van de 
raadsvoorzitter de verklaring en belofte afgelegd.

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld

Er zijn geen aanmeldingen.

3. Vaststellen besluitenlijsten commissie Samen wonen en commissie Samen leven 
van 7 maart 2019

De besluitenlijst  van Samen wonen is ongewijzigd vastgesteld.

Ten aanzien van de actie:
2. RIB Nieuwe woningmarkt afspraken. De PvdA-fractie is gevraagd de gespreksnotitie aan te 

leveren uiterlijk maandag 15 april, als zij agendering wil voor de commissievergadering van 9 mei.

Ten aanzien van de toezeggingen
3. Beleidsplan Afval. Vragen zijn beantwoord en bij de vergaderstukken raad 21 maart geplaatst. Is 

afgedaan.
4. Beleidsplan afval. Streefdata zijn:

a. Betrekken maatschappelijk middenveld, 4e kwartaal
b. Raad informeren aanbesteding, 3e kwartaal
c. Aanpassing Afvalstoffenverordening, 3e kwartaal
d. Overleg Nederland Schoon, er is een afspraak gemaakt.

5. Eneco. Streefdatum betrekken raad aan de voorkant. Niet genoemd omdat wethouder Oosterwijk 
nog niet aanwezig was.
Raad heeft verkoopwaarden kunnen inzien. Is afgedaan.

6. Richtlijnen grondprijzen. Raad heeft aangepast kaartje ontvangen. Is afgedaan.
7. Planning Tussenrapportages. Vraag is beantwoord en bij vergaderstukken 21 maart geplaatst. Is 

afgedaan.



De besluitenlijst van Samen leven is ongewijzigd vastgesteld.

Ten aanzien van de toezeggingen:
2. Startnotitie Ontwikkelperspectief Centrum. Aangepaste planning is hedenmiddag verstrekt. Is 

afgedaan.
3. Verordening naamgeving. Informatie is bij de vergaderstukken van 21 maart geplaatst. Is 

afgedaan.

5. Benoeming lid van de Raad van Toezicht van OZHW voor PO en VO

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

6. HOV visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden

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

Wethouder Meij zegt toe na te zullen denken of een groep gebruikers van de bus bij verdere 
stappen betrokken kan worden.

Gevraagd is om een overzicht van de uitval van busritten in en door Ridderkerk in de afgelopen 6 
maanden. Dit is ook gevraagd voor de R-bus over de Rotterdamseweg.

Gevraagd is of het op blz. 7 genoemde reizigers onderzoek, 7 dagen in de week, 24 uur per dag, 
zowel van als naar Ridderkerk betreft, omdat in eerdere rapporten bij bepaalde zaken niet van 24/7 
is uitgegaan.

7. Startnotitie Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte 2020 – 2024

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

Wethouder Meij zegt toe dat als de Integrale visie in januari 2020 ter besluitvorming wordt 
voorgelegd, dit vergezeld zal gaan van een globale raming van de kosten.

8. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid Ridderkerk 2019-2023

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

Vóór de raadsvergadering zal de vraag beantwoord worden wat de gemiddelde notariskosten zijn 
voor het afsluiten van een stimuleringslening.

Omdat de verordening 4 jaar van kracht moet zijn, adviseert de commissie de raad artikel 18 aan 
te passen door:

1. Het  kopje te wijzigen in ‘Inwerkingtreding en werkingsduur’.
2. De tekst te plaatsten achter ‘a’.
3. Onder b. toe te voegen de tekst ‘Deze verordening is geldig tot 1 mei 2023.’

9. Begrotingswijziging naar aanleiding van overname geldlening door OZHW

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

10. Rechtmatigheid Jaarrekening 2018

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

11. Stand van zaken Regionale Energie Strategie
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Er zijn geen mededelingen.

12. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen

Er zijn geen mededelingen.

13. Mededelingen college

Er zijn geen mededelingen.

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.

17. Ter afdoening: raadstoezegging en motie

De raadstoezegging over de herplantplicht is afgedaan.
Motie 2018 – 27 inzake balspeelveldjes is afgedaan.

De voorzitter sluit de vergadering rond 23.15 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 mei 2019,

de griffier, de voorzitter,

dhr. J. van Straalen dhr. J. Stip

COMMISSIE SAMEN WONEN
 (bijgewerkt tot en met 28 maart 2019)

LIJST MET ACTIES EN TOEZEGGINGEN

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

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.

5. 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

6. 28-3-19 HOV-visie Nagedacht wordt of een groep 
gebruikers bij de verdere stappen 
wordt betrokken.

Meij

7. 28-3-19 HOV-visie Getracht wordt de vragen over de 
uitval van busritten en de uitval 
R-bus te beantwoorden.

Meij Vóór 
raadsvergadering 
11 april

8. 28-3-19 HOV-visie De vraag over het reizigersonderzoek 
wordt beantwoord.

Meij Vóór 
raadsvergadering 
11 april

9. 28-3-19 Integrale visie op 
groen

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

Meij Jan. 2020

10. 28-3-19 Verordening
Stimuleringslening

De vraag over de gemiddelde 
notariskosten wordt beantwoord.

Meij Vóór
raadsvergadering
11 april

COMMISSIE SAMEN LEVEN
Bijgewerkt t/m 28 maart 2019
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN 

Nr. Datum Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 15-11-18 Startnotitie 
Ontwikkel-
perspectief 
Centrum 
Ridderkerk

Wethouder Van Os zal de uitkomsten 
van het parkeeronderzoek in het centrum 
aan de raad ter beschikking te stellen, 
met daarbij de aantekening dat deze in 
het geheel van de ontwikkelvisie 
beoordeeld zullen worden.

Van Os Met het 
ontwikkel-
perspectief, 3e 

kwartaal ‘19

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN

Nr. Datum Onderwerp Actie/aandachtpunt Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 26-6-14 Tussen-
rapportages 
BAR

Worden voortaan standaard 
geagendeerd voor de commissie Samen 
leven

Griffier 2 x per jaar, 
juni en nov

3. 15-11-18
07-03-19

Analyse BAR-
organisatie

De commissie besluit dit onderwerp 
tweemaandelijks te agenderen.
Als documenten zijn ontvangen worden 
deze aan de vergaderstukken 
toegevoegd. 
Als geen stukken beschikbaar zijn, 
informeert de portefeuillehouder de 
commissie mondeling.
(7-3) Wethouder van Os zal voorafgaand 
aan de volgende vergadering een korte 
notitie toesturen. Om actuele informatie 
te kunnen geven zal deze worden 
nagezonden en niet direct met de 
vergaderstukken worden gepubliceerd.

Van Os / 
Griffie

17 Jan 2019
7 Mrt 2019
9 Mei 2019
27 juni 2019
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