
Besluitenlijst Commissie Samen wonen 26 november 2020

Aanwezigen

Voorzitter: J. Stip

Commissiegriffier: J.G. van Straalen

Fracties: alle fracties zijn vertegenwoordigd

Burgerleden: M. Weijers, T. Alkema, E. van Wolde, M. Dirks, J. Sluimers, M. Borst

Wethouders: M. Japenga, M. Oosterwijk, H. van Os

Ambtenaren: 3. M. Verschoor, J. Bos en M. Bakermans van DGMR

4. B. Verhoeven, N. Hummel

5. M. Rienks

6. M. Rienks

7. M. Vorstelman en J. Oudejans van bureau Overmorgen

8. K. Djodikromo, K. Suijkerbuijk

9. M. Blijenburg

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

De heer K. Vingerling, namens 3VO.Biotoop, over Geluidmaatregelen Oosterpark

Mevrouw J.A. Kruithof –Lau, namens VvE Erasmus en Winkeliersvereniging Vlietplein, zij heeft 

niet deelgenomen aan de digitale vergadering.

De heer H. van der Ploeg, over Bestemmingsplan Waalboskwartier.

De bijdragen van de insprekers zijn gevoegd bij vergaderstukken en terug te luisteren via 

www.ridderkerk.nl/raadinbeeld. 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


3. Geluidmaatregelen Oosterpark Ridderkerk

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

behandelen.

Wethouder Japenga zegt toe dat als er rare dingen komen uit het overleg met Rijkswaterstaat 

over de feitelijke plaatsing van het scherm, de raad wordt geïnformeerd. Naar aanleiding van 

een opmerking van de heer Slaa zal nog een keer gekeken worden naar het rendement van 

zonnepanelen. Het voorstel over de totaalvisie Oosterpark kan de raad verwachten in 

maart/april 2021. Nagegaan wordt wat de kosten zijn voor een verhoging van 6 naar 8 meter 

ter hoogte van de Rowdies.

4. Vast te stellen bestemmingsplan Driehoek het Zand

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

behandelen.

Wethouder Oosterwijk zal nog laten weten wanneer de laadpaalstrategie is te verwachten.

5. Vaststelling bestemmingsplan Waalboskwartier

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

VASTSTELLING te behandelen.

6. Anterieure overeenkomst en ontwerpverklaring van geen bedenkingen 'Oostmolendijk 

40’

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

VASTSTELLING te behandelen.

7. Warmtevisie Ridderkerk 'de route naar 2050'

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

behandelen.

8. Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2021

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

VASTSTELLING te behandelen.

9. Aanwijzing accountant voor de controle op de jaarrekeningen 2021 t/m 2024

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

VASTSTELLING te behandelen.

10.Mededelingen gemeenschappelijke regelingen



Er zijn geen mededelingen

11.Mededelingen college

Er zijn geen mededelingen.

12.Rondvraag leden

Er zijn geen vragen.

13.Stand van zaken Regionale Energie Strategie 

Wethouder Japenga laat weten dat in overleg met de griffie wordt gezocht naar een datum in 

januari voor een bijeenkomst om de raad mee te nemen in de voortgang van de RES.

14.Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter sluit de vergadering rond 23.35 uur

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 26 november 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 26 november 2020

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 
behandeling

1. 09-05-19 Verordening Resultaten evaluatie alle Oosterwijk 4e kwartaal 



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 
behandeling

05-09-19 verzilverlening leningsregelingen worden 
meegedeeld in RIB

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. 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.
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