
Besluitenlijst Commissie Samen wonen 7 januari 2021

Aanwezigen

Voorzitter: J. Stip

Commissiegriffier: J.G. van Straalen

Fracties: alle fracties zijn vertegenwoordigd

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

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

Ambtenaren: 4. G. Eeninkwinkel

5. M. Heijboer

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. Vaststellen besluitenlijsten commissie Samen wonen van 12 en 26 november en 

1 december 2020

De besluitenlijsten zijn vastgesteld. In de besluitenlijst van 26 november is gewijzigd dat 

geadviseerd is de Warmtevisie ter debat te behandelen.

Ten aanzien van de toezeggingen 1 december 2020:

1. Verordening verzilverlening. De evaluatie van alle leningsregelingen is toegezonden bij 

raadsinformatiebrief van 4 december 2020. Is afgedaan.

2. Afvalbeleidsplan, inzage plaatsingsplan ondergrondse containers. De raad heeft op 

6 november 2020 ter informatie de publicatie van de terinzagelegging van het ontwerp-

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


aanwijzigingsbesluit locatieplan ondergrondse containers ontvangen. De raad wordt 

geïnformeerd over de definitieve besluitvorming.

6. Geluidscherm. Informatie over het rendement zonnepanelen is vóór de raad van 10 

december ontvangen. Is afgedaan.

7. Klimaatvisie. De evaluatie van het Milieu- en duurzaamheidsprogramma is verzonden bij 

raadsinformatiebrief van 18 december jl. Is afgedaan.

4. Nota richtlijnen grondprijzen gemeente Ridderkerk 2021

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

VASTSTELLING te behandelen.

5. Startnotitie Visie op Water

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

VASTSTELLING te behandelen.

De commissie adviseert in de startnotitie, achter ‘Wie doet er mee?’, vóór de woorden ‘lijst 

bewoners’ toe te voegen ‘o.a.’.

6. Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder C.A. Oosterwijk

Besloten is de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te behandelen.

7. Mededelingen Afvalbeleidsplan

Wethouder Japenga doet mededeling over de uitspraak inzake de vordering van de AVR tegen 

NV BAR afvalbeheer. 

Tevens doet hij mededeling over de verdere uitrol van het afvalbeleidsplan en de planning 

daarvan. Vragen daarover zijn beantwoord.

8. Stand van zaken Regionale Energie Strategie 

Wethouder Japenga laat weten dat het bestuurlijk netwerk zich de komende tijd buigt over het 

verdere besluitvormingsproces rond de RES 1.0.  Na 28 januari a.s. hoopt hij meer 

duidelijkheid te kunnen geven over bijvoorbeeld het gebruik van moties en amendementen. Na 

18 maart a.s. zal de RES 1.0 worden vrijgegeven. Bij deze RES zal de nota van beantwoording 

over de ingediende wensen en bedenkingen worden gevoegd. Voor behandeling van de RES 

1.0 wordt gedacht aan de commissie Samen wonen van 20 mei en de raad van 3 juni. Op 31 

maart zal over de RES 1.0 een presentatie worden gegeven door de stuurgroep RES voor alle 

raden. Via de griffie zal hiervoor een uitnodiging verschijnen.



9. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven

Op verzoek van Burger op 1 zal voor een volgende commissievergadering worden 

geagendeerd:

a. RIB Herinrichting Oosterpark

b. RIB Dierenweide Lohmanpark

c. RIB voortgang uitvoering Waalvisie

Op verzoek van de PvdA zal worden geagendeerd:

a. RIB Wonen

Beide fracties zullen hiervoor een gespreksnotitie schrijven. Deze moet bij de griffie binnen zijn 

maandag 11 januari voor de commissie van 28 januari 2021 of maandag 15 februari voor de 

commissie van 4 maart 2021.

10.Ter kennisneming: overige stukken

De stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.

11.Ter afdoening: moties

De moties:

2019-53 natuur-inclusief bouwen

2020-58 kansen lokale woningzoekenden

2020-69 stimuleren actie steenbeek

zijn afgedaan.

12.Ter afdoening: raadstoezeggingen

De raadstoezeggingen over de Stikstof-uitspraak en over de huisvesting arbeidsmigranten in 

Ridderkerk zijn afgedaan.

13.Mededelingen gemeenschappelijke regelingen

Er zijn geen mededelingen

14.Mededelingen college

Wethouder Meij laat het volgende weten. In verband met Covid-19 zijn de passagiersaantallen 

voor het openbaar vervoer flink afgenomen. Op verzoek van de minister zal de MRDH een 

transitieplan opstellen voor de situatie na 1 juli met daarin opgenomen diverse scenario’s. Voor 

de situatie na 1 juli is door het Rijk nog geen bijdrage toegezegd. Over dat transitieplan zal met 

name met de adviescommissie Vervoersautoriteit worden gesproken tot eind maart, maar 

mogelijk geeft de MRDH de raden ook nog gelegenheid input te leveren voor dit plan.



Wethouder Oosterwijk laat weten dat Ridderkerk de positie van de horeca in de 

bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH onder de aandacht heeft 

gebracht. Dit heeft geleid tot een brief van de MRDH over dit onderwerp aan de minister. 

Mochten er t.a.v. de lokale economie signalen zijn waarmee de MRDH iets zou moeten, dan 

roept de wethouder op dit bij hem of de raadsleden in de adviescommissie Economisch 

Vestigingsklimaat te melden.

Mevrouw Kayadoe laat weten dat de adviescommissie een ongevraagd advies zal uitbrengen 

over de positie van hen die in 2020 een horecabedrijf zijn begonnen. 

15.Rondvraag leden

De heer Piena stelt aan de orde het vooraf stellen van schriftelijke vragen en met name dat er 

soms vrijwel geen gelegenheid is vóór de vergadering kennis te nemen van de beantwoording. 

Dit wordt door meerdere leden ervaren. De heer Piena zal dit aan de orde stellen in het 

presidium. De heer Mijnders verzoekt hem dit te doen nadat er gelegenheid is geweest om 

hierover eerst in de eigen fracties te spreken.

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.20 uur

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 maart 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 7 januari 2021

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 7 januari 2021



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren door Streefdatum 
behandeling

1. 27-06-19
07-01-21

Afvalbeleidsplan Als plaatsingsplan ondergrondse 
containers er is, krijgt raad inzage.
Op 6 november 2020 is de raad 
geïnformeerd over het ontwerp 
locatieplan. De raad wordt 
geïnformeerd over het definitieve 
besluit

Japenga

2. 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

3. 18-6-20 Watervisie Aan flora en fauna in/rond water 
wordt aandacht besteed in Visie op 
water

Meij Najaar 2021

4. 26-11-20 Totaalvisie 
Oosterpark

Te verwachten voor de raad van 
maart/april 2021

Oosterwijk Mrt/april 
2021
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