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Van de zijde van het college Wethouders M. Japenga en  V. Smit
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bij agendapunt 6
bij agendapunt 7
bij agendapunt 8

Dhr. J. Looman
Dhr. E. van den Akker
Dhr. G. Eeninkwinkel
Mw. A. van Kruijssen
Dhr. H. van der Linden

Het audioverslag van deze vergadering is terug te luisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld 

1. Opening en vaststelling van de agenda
 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld

Naar aanleiding van agendapunt 4 is ingesproken door de heer T.J.E.P. Versteeg.

Bijgevoegd is de tekstuele bijdrage zoals deze door de heer Versteeg is aangeleverd. 
De daadwerkelijk uitgesproken inspreekbijdrage is terug te luisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

De heer Versteeg heeft de vragen vanuit de commissie beantwoord.

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen 4 juni 2018

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

LIJST VAN ACTIEPUNTEN
1. Afvalbeleid: informatie per kwartaal en RIBs direct agenderen. De afspraak blijft staan.
2. Begroting DCMR. Gevraagde informatie is voor de raad van 14 juni verstrekt. Is afgedaan.

LIJST VAN TOEZEGGINGEN
2. Afvalbeleid. De raadsinformatiebrief Stand van zaken invoering afvalbeleid hebben de raadsleden 
op 16 juni ontvangen. De brief wordt ter bespreking geagendeerd voor de commissievergadering van 
6 september.

3. Begroting GRNR. Op het verzoek om een overzicht van de onteigeningsfasering en een inzicht in 
de vergoedingen ENGIE-concessievereenkomst geeft de portefeuillehouder, de heer Smit, de 
volgende informatie:

De onteigening vindt plaats in 2 fasen. Fase 1 betreft het gebied ten zuiden van de Verbindingsweg. 
Daarvoor zijn nu 2 Koninklijke Besluiten (KB’s) genomen, zodat onteigening juridisch mogelijk is. 
Minnelijke verwerving blijft ook nog steeds een mogelijkheid.
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Fase 2 betreft het gebied ten noorden van de Verbindingsweg. Hier is nog geen sprake van 
onteigening. Er zijn ook nog geen KB’s en dus kan nog geen KB procedure in gang worden gezet. De 
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw ReIJerwaard heeft het gebied nog niet nodig.
Het gaat over een gebied met een oppervlakte van 42 hectare, waarvan 34 hectare nog verworven 
moet worden. Voor 8 hectare zijn nu KB’s vastgesteld, waarvan echter een klein deel ook 
daadwerkelijk juridisch wordt onteigend.

De concessieovereenkomst is niet openbaar. Op de stukken is geheimhouding gelegd. Het gevraagde 
inzicht kan daarom niet worden verschaft. De toezegging is afgedaan.

4. Beantwoording vragen inzake afvalbeleid

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

5. Aankoop gronden De Nes

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

6. Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2018

Toegezegd is te kijken of een bundeling/clustering van negatieve en positieve grondexploitaties kan 
leiden tot een lagere vennootschapsbelasting.

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

7. Voorbereidingsbesluit Prinses Margrietstraat 2, 12, 24, 26 en 36

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

8. Zienswijze programmabegroting NRIJ 2019

De commissie stemt in met de door het college te verzenden zienswijze, maar adviseert in de 
zienswijze te wijzigen dat de commissie Samen wonen is gehoord. Het college neemt dit advies over.

Beantwoord zal worden de vraag of het in de Jaarstukken 2017 genoemde kort geding (blz. 16, 
onderaan) al is gehouden en zo ja met welk resultaat.

9. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
 
De heer A. Rottier doet kort verslag van de voor de adviescommissies MRDH gehouden 
introductiebijeenkomst.
Van de zijde van het college en mw. P. van Nes –de Man (NRIJ) zijn er geen mededelingen.

10. Mededelingen college
 
Het college heeft geen mededelingen.

11. Rondvraag leden
 
Op verzoek van mw. M. Dirks, GroenLinks, zal, na ontvangt van haar gespreksnotitie, de Boomgaard 
worden geagendeerd voor een volgende commissievergadering. De gespreksnotitie moet bij de griffie 
binnen zijn: 13 augustus voor de commissie van 6 september en 17 september voor de commissie 
van 4 oktober.
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12. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven

Op verzoek van dhr. J. Soffree, PvdA, zal, na ontvangst van zijn gespreksnotitie, Raadsinformatiebrief 
Stand van zaken cultuureducatie en voortgang ‘Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte’, 
d.d. 1 juni 2018, worden geagendeerd voor een volgende commissievergadering. De gespreksnotitie 
moet bij de griffie binnen zijn: 13 augustus voor de commissie van 6 september en 17 september voor 
de commissie van 4 oktober.

De overige raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen

13. Ter kennisneming: overige stukken 

De stukken zijn voor kennisgeving aangenomen

14. Ter afdoening: motie
 
De fractie van GroenLinks vindt dat motie 2017 – 139 inzake onderzoek Tiny houses niet is afgedaan.
Naar haar mening is de reactie van het college geen antwoord op het in de motie gedane verzoek. De 
motie wordt geagendeerd voor een volgende raadsvergadering.

De voorzitter sluit de vergadering rond 22.15 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 september 2018,

de griffier, de voorzitter,

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

Commissie Samen wonen

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN
(bijgewerkt tot en met 28 juni 2018) 

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

2. 21-6-18 Boomgaard Agenderen, nadat fractie GroenLinks 
hiervoor gespreksnotitie heeft ingeleverd.

GL en 
griffier

Inleveren uiterlijk 
17 sept 2018

TOEZEGGINGEN
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Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 30-11-17 
(Sl/Sw)

Nieuwbouw 
sporthal P.C. 
Hooftstraat

Met het oog op mogelijk schade naar 
aanleiding van bouwactiviteiten zal voor 
de Molensteeg een nulmeting worden 
uitgevoerd

Smit Niet eerder dan dat 
er bouwactiviteiten 
gaan plaatsvinden

2. 4-6-17 Afvalbeleidsplan De raad ontvangt informatie over de stand 
van zaken Afvalbeleid. RIB van 16 juni 
2018 wordt geagendeerd.

Griffier 6 sept 2018

3. 21-6-18 Jaarstukken 2017 
NRIJ

Is kort geding (blz. 16) gehouden en met 
welk resultaat

Meij

4. 21-6-18 MPG 2018 Bekeken wordt of bundeling van 
grondexploitaties kan leiden tot lager 
vennootschapsbelasting.

Smit

5. 28-6-18 Accountants-
Verslag

Het college is bezig met de opstelling van 
een Mobiliteitsvisie die na de zomer met 
de raad wordt gedeeld.

Meij

6. 28-6-18 Jaarstukken 2017 N.a.v. een vraag van dhr. Rijsdijk 
(PvdA14) zegt wethouder Japenga toe dat 
het de bedoeling is uiterlijk in het 4e 
kwartaal met een RIB te komen over 
geluidwerende middelen in het Oosterpark

Japenga

INSPREEKBIJDRAGE DHR. T.J.E.P. VERSTEEG 

Geachte leden van de commissie,
Graag maak ik gebruik van de gelegenheid om in te spreken.

Even een korte introductie: Ik heb 15 jaar lang (1983-1998) deel uitgemaakt van de staf van de 
afdeling Reiniging van de gemeente Ridderkerk waarvan de laatste twee jaar als fungerend 
afdelingshoofd. In die periode had Ridderkerk in hun stedelijkheidsklasse een aantal jaren de laagste 
afvalstoffenheffing van Nederland en daar ben ik nog steeds trots op. Daarom stoort het mij dat er 
kapitaalsvernietiging plaatsvindt.
Mijn huidige functie is directeur van Reinigingsdienst Waardlanden in Gorinchem die voor zes 
gemeenten hun reinigingstaken uitvoert. Er zijn 60 vaste medewerkers in dienst, omzet 12 miljoen, 
verzorgingsgebied van ruim 130.000 inwoners met 54.000 huisaansluitingen.

Wat ik met mijn vragen duidelijk heb willen maken is dat, als je als gemeente staat voor duurzaamheid 
dit ook daadwerkelijk uit moet voeren en dan niet containers van een goede kwaliteit weg moet doen. 
Als doekje voor het bloeden wordt nog in de conceptantwoord brief vermeld dat deze containers niet 
worden vernietigd. Nee natuurlijk niet deze kunnen nog jaren mee in de Oostbloklanden.

Over de kleur bruin wordt aangehaald dat richtlijnen van Rijkswaterstaat worden 
aangehouden. Op zich prachtig maar zoals vele zaken van Rijkswaterstaat is het hier ook mosterd na 
de maaltijd. Deze richtlijnen en inmiddels ook pictogrammen hebben vorig jaar het licht gezien. Drie 
jaar te laat dus. 
In 1988 en 1993 hebben wij als Reiniging diverse plaatsen in Duitsland bezocht en ook hier werd de 
kleur bruin voor GFT gebruikt. Duitsland was zijn tijd ver vooruit want toen al had elke woning vier 
containers voor gescheiden afval en in 1993 zelfs vijf containers.

In de conceptbrief wordt ook aangegeven dat er 15 jaar garantie op de nieuwe containers zit. Echter 
met mijn 35 jarige reinigingservaring kan ik u meegeven dat dit prachtig is maar dat er altijd discussie 
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ontstaat over het gebruik van de minicontainers. Zeker als er ingezameld wordt met zijladers waarbij 
de containers zwaarder belast worden.
Ook ik heb de nieuwe generatie lichte containers gekocht waarvan er inmiddels al een behoorlijk deel 
afgevoerd is omdat deze te slap zijn en kapot gaan. Ongeacht versterkingsribben en welvingen en 
goede Duitse kwaliteit. Ook wij als Waardlanden zamelen in met zijladers.
Daarom koop ik alweer jaren het oude type container die slecht één euro per stuk meer kost dan die 
slappe rommel. Ook dit is duurzaamheid. Zware containers gaan gewoon 35 jaar mee.
Ik heb mij inderdaad vergist in het jaartal. In 1994 werd het wettelijk verplicht om GFT te gaan 
scheiden en toen zijn ook deze minicontainers aangeschaft.
De gemeente Ridderkerk heeft toen (uiteraard op advies van de afdeling Reiniging) de aparte 
inzameling van GFT ingevoerd.
Wanneer ik nu kijk hoe Ridderkerk zijn afval regelt, constateer ik dat de wettelijke opgelegde scheiding 
van 65 procent van het afval te behalen in 2015 nog niet eens ingevoerd wordt in 2018. Dat is vier jaar 
te laat. Hoe bedoelt u duurzame gemeente die zich niet aan de wettelijke kaders houdt.

Mogelijk argument dat de inzameling bij de BAR is ondergebracht gaat niet op. Ik ben directeur van 
een vergelijkbare gemeenschappelijke regeling die zes gemeenten in de Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden bediend en dus ook zes gemeenteraden moet consulteren en overtuigen dat er 
nieuw afvalbeleid moet worden ingevoerd.
Wij zijn gestart in 2014 en hebben deze exercitie in 2015-2016 uitgevoerd en afgerond en dat met een 
tarief van € 180 per woonaansluiting per jaar.
Hier mis ik de Ridderkerkse politieke sturing van zowel raad als college.
Ik begrijp best dat bij het ontstaan van de AVR-Ridderkerk (MAR) op 1 juli 2001 de reinigingskennis bij 
de gemeente is verdwenen maar het kan toch niet zo zijn dat er helemaal geen initiatief meer wordt 
genomen om aan de wettelijke regelgeving te voldoen.

Voor wat betreft de toegangsregistratie van ondergrondse containers is het correct dat er door 
leveranciers inmiddels een oplossing is gevonden om de gerechtelijke uitspraak van Arnhem te 
omzeilen.

Afsluitend,
Ik wil niet het beeld scheppen om alleen negatief vanaf de zijlijn te reageren. Op 26 oktober 2015 heb 
ik aan wethouder Japenga in een persoonlijk gesprek aangeboden dat hij mijn jarenlange ervaring 
mocht gebruiken als pro deo afval- en reinigingsadviseur. Dit voor mij als bijdrage aan de 
Ridderkerkse samenleving en als dank voor een zeer prettig 25 jarig dienstverband bij de gemeente 
Ridderkerk. 
Het was een gezellig gesprek. Daarna heb ik helaas nooit meer wat gehoord. Begrijp mij goed dit is 
geen frustratie want ik heb meer dan voldoende invulling van mijn tijd.

T.J.E.P. Versteeg
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