
 
Besluitenlijst Commissie Samen wonen 10 november 2022 

Aanwezigen 
Voorzitter: A. Rottier 

Commissiegriffier: J. van Straalen 

Fracties: alle fracties zijn vertegenwoordigd 

Burgerleden: T. van Nieuwenhuizen, R. Lems, P. Bakker. R. van Bennekom, T. van de 

Wege – van der Does de Bye, W. Bontebal 

Wethouders: C. van der Duijn Schouten 

Ambtenaren: R. Veeke (4), B. de Vries (5), D. van Leeuwen (6) 

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 is gebruik gemaakt door: 

a. De heer R. Straver, namens belanghebbenden cultuur historisch centrum, met een pleidooi 

voor een integrale belangenafweging woningbouw Blaak. 

b. Mevrouw A.  Punselie, namens belanghebbenden cultuur historisch centrum, met een 

pleidooi voor beschermende maatregelen en regie ten aanzien van woningbouw Blaak. 

De uitgesproken bijdrage en beantwoording van vragen is terug te lezen in het woordelijk 

verslag. 

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven en Samen wonen van 18 oktober 2022 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

Ten aanzien van de toezeggingen en actiepunten: 

3. Strategie Klimaatadaptie. Streefdatum wordt januari 2023. 

4. Voortgangsrapportage Klimaatvisie. Streefdatum wordt januari 2023. 

 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


4. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen ‘7 eengezinswoningen Blaak 3 t/m 15’ 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter debat te 

behandelen. 

De raad ontvangt voor zijn vergadering van 24 november a.s. het saneringsrapport 

en het rapport over de uitgevoerde quickscan flora en fauna. 

5. Omgevingswet: delegatiebesluit en adviesrecht 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter debat te 

behandelen. 

6. Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Ridderkerk 2022 
Na vragen en beantwoording adviseert de commissie de raad het voorstel Ter vaststelling te 

behandelen. 

7. Rekenkamer Ridderkerk 2022 
De commissie adviseert de raad het voorstel Ter vaststelling te behandelen en artikel 17, 

eerste lid, te wijzigen in ‘Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt 

terug tot en met 24 november 2022’. 

8. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 
Er zijn geen mededelingen 

9. Mededelingen college 
Er zijn geen mededelingen. 

10. Rondvraag leden 
Er zijn geen vragen. 

11. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 
De raadsinformatiebrief 2022-10-12 Toekomst BAR-organisatie zal worden geagendeerd voor 

een volgende commissievergadering (dat wordt commissie Samen leven). De fractie van 

PvdA/GROENLINKS zal daarvoor een gespreksnotitie schrijven.  

De overige raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 

12. Ter afdoening: moties 
Motie 2022 – 147 bouwveiligheid Pruimendijk 19 – 21 is afgedaan 

Motie 2021 – 120 Afvalinzameling begraafplaats Vredehof is afgedaan 

Motie 2017 – 149 bezoekerscentrum Waalbos is afgedaan 

13. Ter afdoening: raadstoezeggingen 
Raadstoezegging nr. 2941 Jaarstukken 2021 / Bouwlocatie aan de Pruimendijk is afgedaan. 



Raadstoezegging nr. 2811 Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk – RIB voortgang 

is afgedaan. 

Raadstoezegging nr. 2812 Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk – inrichting 

schoolzones is afgedaan. 

 

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.50 uur 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 december 2022 

de griffier, de voorzitter, 

mr. J.G. van Straalen A.J. Rottier 

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen wonen  
Bijgewerkt tot en met 10 november 2022 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 18-6-20 
1-9-22 

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

Meij 4e Kwartaal 
2022 
1e kwartaal 
2023 

2. 11-11-
21 

HOV 
verdiepings-
studie 

Raad ontvangt elk 
halfjaar info over de 
uitwerking en realisatie 
van de maatregelen 
voortvloeiend uit de 
HOV Verdiepingsstudie. 

Meij Doorlopend 

3. 10-2-22 Strategie 
Klimaat-
adaptatie 

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

Van Os Jan 2023 

4. 10-3-22 Voortgangs-
rapportage 
Klimaatvisie 

In volgende versie 
duidelijker aangeven 
waar percentage 
voortgang betrekking op 
heeft 

Van Os Jan 2023 



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

5. 10-11-
22 

Ontwerpverkla-
ring van geen 
bedenkingen 
Blaak 

Toezenden sanerings- 
rapport en rapport quick 
scan flora en fauna 

V.d. Duijn 
Schouten 

Vóór raad 
24 nov 

 

 


	Aanwezigen
	Besluiten
	1. Opening en vaststelling van de agenda
	2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
	3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven en Samen wonen van 18 oktober 2022
	4. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen ‘7 eengezinswoningen Blaak 3 t/m 15’
	5. Omgevingswet: delegatiebesluit en adviesrecht
	6. Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Ridderkerk 2022
	7. Rekenkamer Ridderkerk 2022
	8. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
	9. Mededelingen college
	10. Rondvraag leden
	11. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven
	12. Ter afdoening: moties
	13. Ter afdoening: raadstoezeggingen

	Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen wonen

