Besluitenlijst Commissie Samen wonen 2 september 2021
Aanwezigen
Voorzitter:

J. Stip

Commissiegriffier:

J.G. van Straalen

Fracties:

op D66 na zijn alle fracties vertegenwoordigd

Burgerleden:

geen

Wethouders:

M. Japenga, P. Meij, M. Oosterwijk

Ambtenaren:

4. B. de Vries, 5. N. Mensing, 6. P. Tempelman

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
Van het spreekrecht maken gebruik:


De heer K. van Dieren, over agendapunt 4. Bestemmingsplan Electropark 17.



Mevrouw W. Voorwinden, over agendapunt 4. Bestemmingsplan Electropark 17.



De heer S. van Geene, namens de VVE’s van gebouw Vondeltoren, gebouw Bredero en
gebouw Huygens, over de plaatsing van bovengrondse afvalcontainers.

De ingediende bijdragen zijn geplaatst bij de vergaderstukken. Alle bijdragen zijn terug te lezen
in het woordelijk verslag.
3. Vaststellen besluitenlijsten commissie Samen wonen van 10, 17, 24 juni en 13 juli 2021
Ten aanzien van de acties 13 juli:
2. Klimaatvisie, vraag is beantwoord. Is afgedaan.
3. RIB Stimuleringsregeling verkeersveiligheidsmaatregelen. Is voor deze vergadering
geagendeerd. Is afgedaan.

4. Aanpak Oosterpark. Vragen zijn beantwoord. Is afgedaan.
5. Woningbouw Rembrandtweg. Vragen zijn beantwoord. Is afgedaan.
Ten aanzien van de toezeggingen 13 juli:
1. Afvalbeleidsplan. De wethouder laat weten dat nadere mededelingen zijn gedaan in de
raadsinformatiebrieven van 7 mei en 16 juli. Er is nog niet besloten dat de toezegging
hiermee is afgedaan.
3. Totaalvisie Oosterpark. Aanpak is vastgesteld door de raad. Is afgedaan.
4. Klimaatvisie. Vragen zijn beantwoord. Is afgedaan.
5. Aanpak Oosterpark, voetpad. In oktober verschijnt een raadsinformatiebrief over de stand
van zaken aanpak Oosterpark en wordt hierop ingegaan.
4. Bestemmingsplan Electropark 17
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te
behandelen.
De vraag wat de kosten zijn voor de andere ontsluiting zal schriftelijke worden beantwoord.
In het gesprek met de ontwikkelaar wordt meegenomen hoe de herinnering aan het
kerkgebouw in leven kan worden gehouden.
5. Raadsinformatiebrieven Afvalbeleidsplan
Na vragen en beantwoording zijn de raadsinformatiebrieven voor dit moment voldoende
behandeld.
Inzichtelijk wordt gemaakt wat de fiscale en juridische haken en ogen zijn van inpandige
containers.
In de volgende raadsinformatiebrief wordt inzicht gegeven in de wachttijden bij het
afhaalstation, nadat de openingstijden zijn verruimd.
Naar elk huishouden zal een brief worden gestuurd met informatie over de invoering van de
JA-JA sticker.
6. Nota activabeleid Ridderkerk 2021
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorste TER
VASTSTELLING te behandelen.

7. Raadsinformatiebrief Stimuleringsregeling verkeersmaatregelen op verzoek van het
raadslid mevrouw P.J. van Nes – de Man
Na vragen en beantwoording is de gespreksnotitie voldoende behandeld.
De suggesties gedaan in de commissie als alternatief voor de aanleg van een rotonde
Rijksstraatweg, zal de wethouder doorgeven aan de ambtelijke organisatie.
8. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
Er zijn geen mededelingen
9. Mededelingen college
Er zijn geen mededelingen
10. Rondvraag leden
Op verzoek zal wethouder Oosterwijk nagaan of de zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Oosterpark, al ter kennis kunnen worden gebracht van de raadsleden, nog
voordat de raad het raadsvoorstel ontvangt.
11. Stand van zaken Regionale Energie Strategie
Er zijn geen mededelingen. Besloten is dit niet meer als vast agendapunt te agenderen. Zijn er
mededelingen over de RES, dan kan de wethouder deze voortaan doen bij het vaste
agendapunt ‘Mededelingen college’.
12. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven
De raadsinformatiebrief Evaluatie deelscooters, 2021-07-02, zal voor een volgende
vergadering worden geagendeerd. Partij 18PLUS schrijft hiervoor een gespreksnotitie.
De andere raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen.
13. Ter kennisneming: overige stukken
De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.
14. Ter afdoening: moties
Motie 2020-79 Verbetering doorstroming afvalbrengstation en motie 2021-102 Kettingbeding
verkoop schoolgebouw zijn afgedaan.
15. Ter afdoening: raadstoezegging
Raadstoezegging 2098 over het faciliteren van Huys ten Donck is afgedaan.
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.30 uur
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 september 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 2 september 2021
Nr.

Datum

Onderwerp

1.

22-05-17 Afvalbeleid
Ridderkerk

Actie

Uitvoeren
door

Streefdatum
behandeling

Om de effecten van alle stappen in Japenga
het proces te volgen brengt het
college per kwartaal in de
commissie Samen wonen verslag
uit. Raadsinformatiebrieven worden
direct geagendeerd.
Mededelingen in RIB’s 7 mei en 16
juli.

Doorlopend

Vóór raad 16
september

2.

02-09-21 Electropark
17

Schriftelijke beantwoording vraag
kosten andere ontsluiting

Oosterwijk

3.

02-09-21 Afvalbeleids
plan

Inzichtelijke maken financiële en
Japenga
juridische haken en ogen inpandige
containers

4.

02-09-21 Afvalbeleids
plan

Volgende RIB inzicht wachttijden
afhaalstation, na verruiming
openingsuren

Japenga

5.

02-09-21 Evaluatie
deelscooters

RIB 2021-07-02 wordt een
volgende keer geagendeerd. P18P
schrijft daarvoor gespreksnotitie

P18P/griffier

Afgedaan?

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 17 juli 2021
Nr.

Datum

Onderwerp

1.

09-01-20 Afvalbeleids02-09-21 plan

Actie

Uitvoeren
door

Wethouder Japenga zegt toe dat Japenga
het college voordat het college
besluit tot het afsluiten van de
(ondergrondse) papiercontainers, de raad laat weten

Streefdatum
behandeling
2e kwartaal
2021

Nr.

Datum

Onderwerp

Actie

Uitvoeren
door

Streefdatum
behandeling

Meij

1e Kwartaal
2022

welke oplossing als beste wordt
gezien, o.a. ten aanzien van de
pasjes.

2.

18-6-20

Watervisie

Aan flora en fauna in/rond water
wordt aandacht besteed in de
Visie op water

3.

10-06-21 Aanpak
02-09-21 Oosterpark

Wordt bezien of voetpad langs
Meij
Oosterparkweg in tijd naar voren
is te halen. In oktober verschijnt
een RIB stand van zaken
aanpak.

4.

02-09-21 Electropark 17

In gesprek ontwikkelaar
Oosterwijk
meenemen hoe herinnering
kerkgebouw in leven kan worden
gehouden.

5.

02-09-21 Afvalbeleidsplan

Huishoudens krijgen brief over
invoering Ja-Ja sticker

Japenga

6.

02-09-21 Stimuleringsregeling
verkeersmaatregelen

Suggesties als alternatief voor
rotonde worden doorgegeven
aan ambtelijke organisatie

Meij

7.

02-09-21 Zienswijzen
ontwerp-bp
Oosterpark

Nagaan of toezending mogelijk
is.

Oosterwijk

Oktober RIB

