
 

Besluitenlijst Commissie Samen wonen 1 oktober 2020 

Aanwezigen 

Voorzitter: K.J. Kayadoe 

Commissiegriffier: J. van Straalen 

Fracties: op D66 en Partij 18PLUS na zijn alle fracties vertegenwoordigd 

Burgerleden: J. Hulhoven, M. Dirks, M. Borst, G.J. Kaptein, E. v. Wolde, M. Weijers,  

  S. Coule, M. Huizer 

Wethouders: M. Japenga 

De volledige vergadering is terug te luisteren 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. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 3 september 2020 

Ten aanzien van de acties: 

3. Startnotitie Woonvisie. Over de provinciale planoptimalisatie wordt op 8 oktober a.s. een 

commissievergadering gehouden. Is afgedaan. 

Ten aanzien van de toezeggingen: 

5. Verordening begraafplaatsen. De raad heeft de drie uitvoeringsbesluiten ontvangen. Is 

afgedaan. 

6. Losloopgebied honden. Informeren aantal bewoners Koninginneweg. Brief wordt een dezer 

dagen bezorgd. 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


4. Raadsinformatiebrief van 29 mei 2020 over stand van zaken uitrol beleidsplan “Afval en 

Grondstoffen Ridderkerk 2019-2023” 

Schriftelijk beantwoord zullen worden de vraag wat de kosten zijn voor het vervoer van afval 

naar de scheiding dan wel verbranding en de vraag wat onder ‘overhead en perceptiekosten’ 

wordt verstaan, zoals genoemd in het schriftelijk antwoord aan de PvdA. 

De wethouder zegt toe aandacht te houden voor de situering van containers in het Vondelpark. 

De heer Rijsdijk zal contactgegevens hierover aan de wethouder gegeven. 

5. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

Dhr. Rottier deelt mee dat hij en de heer Westbroek de diverse fracties binnenkort een reactie 

zullen vragen over een voorstel dat op 7 oktober wordt behandeld in de adviescommissie 

Vervoersautoriteit MRDH. Gevraagd wordt dan snel te reageren.   

6. Mededelingen college 

Er zijn geen mededelingen. 

7. Rondvraag leden 

Er zijn geen vragen. 

8. Stand van zaken Regionale Energie Strategie  

Wethouder Japenga laat weten dat er een webinar georganiseerd zal worden over de wensen 

en bedenkingen die zijn ingediend door de 23 gemeenten. Via de griffier zal hierover nadere 

informatie worden verspreid. Over de RES 0.1 wordt op 10 december a.s. weer gesproken in 

het bestuurlijk netwerk. Over de RES zal mogelijk nog een commissiebijeenkomst worden 

gehouden begin 2021. De wethouder zegt toe de brief van het college, waarmee de wensen en 

bedenkingen zijn verstuurd, ter kennis te brengen van de raad. 

9. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 

10. Ter kennisneming: overige stukken 

De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter sluit de vergadering rond 20.40 uur 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 november 2020 

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 oktober 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 

2. 30-01-20 Stresstest 

riolering 

Resultaat in RIB Meij Okt 2020 

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 1 oktober 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 

5.  3-9-20 Losloopgebied Aantal bewoners Koninginneweg 

wordt geïnformeerd, krijg tekening 

met telefoonnummer en mailadres 

als men wil reageren. 

Meij  

Rond 1 okt 

bezorging 

6. 3-9-20 BP Gemini Het plan is de raad in december 

een voorstel te doen t.a.v. De 

Loods en De Gooth 

Oosterwijk Dec 2020 

7. 1-10-20 Afvalbeleid De situering containers Vondelpark 

wordt in de gaten gehouden. De 

Japenga/Rijsdijk  



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 

behandeling 

wethouder ontvangt 

contactgegevens. 

8 1-10-20 Afvalbeleid Op een tweetal vragen wordt 

schriftelijk geantwoord. 

Japenga  

9. 1-10-20 RES De raad ontvangt een afschrift brief 

college met de wensen en 

bedenkingen. 

Japenga  
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