
Besluitenlijst Commissie Samen wonen 1 december 2020

Aanwezigen

Voorzitter: J. Stip

Commissiegriffier: J.G. van Straalen

Fracties: op D66 na zijn alle fracties vertegenwoordigd

Burgerleden: M. Weijers, E. van Wolde, G.J. Kaptein, M. Dirks, J. Visser

Wethouders: L.J. Franzen, M. Japenga, P. Meij, M. Oosterwijk, H. van Os

Ambtenaren: 3. J. Santen, H van der Linden, E. Ketelaar

De vergadering is terug te zien via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Besluiten

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. Concept Klimaatvisie Ridderkerk: de route naar 2050

Na een presentatie zijn vragen daarover beantwoord, evenals de vragen over de concept-

klimaatvisie. Diverse fracties hebben ten aanzien van het concept suggesties gedaan en 

wensen geuit. Wethouder Japenga geeft aan dat het college de in deze vergadering gemaakte 

opmerkingen zal betrekken bij de verdere opstelling van de visie, die ter behandeling aan de 

raad zal worden voorgelegd.

In december zal de raad een evaluatie ontvangen over de uitvoering in de afgelopen jaren van 

het Milieu- en duurzaamheidsprogramma.

4. Mededelingen college

Er zijn geen mededelingen.

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


5. Rondvraag leden

Er zijn geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 januari 2021

de griffier, de voorzitter,

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

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen wonen 

Lijst met acties bijgewerkt tot en met 1 december 2020

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 bijgewerkt tot en met 1 december 2020

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 
behandeling

1. 09-05-19
05-09-19

Verordening 
verzilverlening

Resultaten evaluatie alle 
leningsregelingen worden 
meegedeeld in RIB

Oosterwijk 4e kwartaal 
2020

2. 27-06-19 Afvalbeleidsplan Als plaatsingsplan ondergrondse 
containers er is, krijgt raad inzage.

Japenga Dec 2020

3. 09-01-20 Afvalbeleids-
plan

Wethouder Japenga zegt toe dat 
het college voordat het college 
besluit tot het afsluiten van de 
(ondergrondse) papiercontainers, 
de raad laat weten welke oplossing 
als beste wordt gezien, o.a. ten 
aanzien van de pasjes

Japenga 2e kwartaal 
2021

4. 18-6-20 Watervisie Aan flora en fauna in/rond water 
wordt aandacht besteed in Visie op 
water

Meij Najaar 2021



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 
behandeling

5. 26-11-20 Totaalvisie 
Oosterpark

Te verwachten voor de raad van 
maart/april 2021

Oosterwijk Mrt/april 
2021

6. 26-11-20 Geluidscherm 
Oosterpark

Reactie op vragen rendement 
zonnepanelen en kosten verhoging 
scherm bij Rowdies

Japenga Vóór raad 10 
december 
a.s.

7. 1-12-20 Klimaatvisie De raad ontvangt een evaluatie van 
de uitvoering de afgelopen jaren 
van het Milieu- en 
duurzaamheidsprogramma

Japenga Dec
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