
 

Besluitenlijst Commissie Samen wonen 10 februari 2022 

Aanwezigen 

Voorzitter: J. Stip 

Commissiegriffier: J.G. van Straalen 

Fracties: alle fracties zijn vertegenwoordigd 

Burgerleden: S. Coule, E. van Wolde, M. Dirks en J. Visser 

Wethouders: M. Japenga, P. Meij, M. Oosterwijk 

Ambtenaren: 4. M. Rienks, 5. J.J. Leeuwenburgh, 6. C. Stolk en A. van Rossem 

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 is een schriftelijke inspreekbijdrage ontvangen van een bewoner aan de Pruimendijk over 

agendapunt 4. Vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Pruimendijk 19-21. Deze is 

gevoegd bij de vergaderstukken. 

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 13 januari 2022 

De besluitenlijst is vastgesteld. 

Ten aanzien van de acties: 

1. Afvalbeleid, Lohmanpark. Wethouder Japenga vertelt wat is gebeurd en daarmee is de 

actie afgedaan. 

2. Afvalbeleid, overzicht. Wethouder Japenga geeft aan dat een dergelijk overzicht er niet is. 

De actie is afgedaan. 

Ten aanzien van de toezeggingen: 

5.  Verordening sociale en middeldure huur. De vragen zijn beantwoord. Is afgedaan. 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


6. Afvalbeleid. Vragen zijn beantwoord. Is afgedaan. 

4. Vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Pruimendijk 19 – 21 

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

behandelen. 

De vraag wat de saneringskosten zijn, wordt schriftelijke beantwoord. 

5. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur Ridderkerk 

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

VASTSTELLING te behandelen. 

6. Strategie Klimaatadaptatie Ridderkerk 

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

behandelen. 

Wethouder Japenga zegt toe dat bij de volgende Klimaatmonitor de raad geïnformeerd wordt 

over de voortgang van het klimaatadaptief bouwen en wat nog de lastige punten zijn. Tevens 

zegt hij toe dat de gemeente ook voor de omwonenden zal optreden als collectieve 

belangenbehartiger richting het Waterschap Hollandsche Delta, als het gaat om de staat van 

de Oostmolendijk. 

7. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

Er zijn geen mededelingen 

8. Mededelingen college 

Er zijn geen mededelingen. 

9. Rondvraag leden 

Er zijn geen vragen. 

10. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 

11. Ter kennisneming: overige stukken 

De overige stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 

12. Ter afdoening: raadstoezeggingen 

De toezeggingen: 

a. 2021-2677 over de resultaten onderzoek vleermuisroute en 

b. 2021-2717 over onkruidbestrijding, zijn afgedaan. 



Ter afdoening: moties 

De moties: 

a. 2020-83 over de snelheidsmeterspaarpot 

b. 2020-74 over verplaatsen monumentaal bankje 

c. 2021-104 over onderzoek tijdelijke woningen op grondposities 

d. 2021-106 over verloederde tuinen, zijn afgedaan. 

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.40 uur. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 maart 2022 

de griffier, de voorzitter, 

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

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen wonen  

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 10 februari 2022 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 

Streefdatum 

behandeling 

1. 18-6-20 Watervisie Aan flora en fauna in/rond 

water wordt aandacht besteed 

in de Visie op water 

Meij 3e Kwartaal 

2022 

2. 11-11-21 HOV 

verdiepings- 

studie 

Raad ontvangt elk halfjaar info 

over de uitwerking en realisatie 

van de maatregelen 

voortvloeidend uit de HOV 

Verdiepingsstudie. 

Meij Doorlopend 

3. 11-11-21 

13-1-22 

HOV Op de website wordt over dit 

onderwerp informatie 

opgenomen 

Meij April 2022 

4. 11-11-21  Deelscooters Met exploitant zal nog eens 
gesproken worden over nog 
andere goede en tactische 
standplaatsen, bijvoorbeeld bij 
de waterbus. 

Meij 1e kwartaal 

2022 



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 

Streefdatum 

behandeling 

5. 10-2-22 Bp Pruimendijk 

19 - 21 

Beantwoord wordt de vraag wat 
de saneringskosten zijn 

Oosterwijk Vóór raad 24 

februari 

6. 10-2-22 Strategie 

Klimaatadaptatie 

Informatie voortgang klimaat- 
adaptief bouwen in volgende  
Klimaatmonitor en over wat nog 
de lastige punten zijn. 

Japenga  

 

7. 10-2-22 Oostmolendijk Gemeente ook behartiger 
belangen omwonenden richting 
WSHD als het gaat om 
toestand dijk. 

Japenga  
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