
BESLUITENLIJST
COMMISSIE SAMEN WONEN

15 NOVEMBER 2018

Aanwezig
Voorzitter dhr. J. Stip
Commissiegriffier dhr. J. van Straalen
Fracties Alle fracties zijn vertegenwoordigd 
Burgerleden mw. M. Dirks en mw. A. Kroeze en de heren T. Alkema, M. Huizer, 

M. Bravenboer en M. Borst.
Van de zijde van het college De wethouders V.A. Smit, M. Japenga en P.W.J. Meij
Ondersteuning
bij agendapunt 4
bij agendapunt 5
bij agendapunt 6
bij agendapunt 7
bij agendapunt 8

dhr. S. van Schagen
dhr. R. Slond en dhr. J. van der Waal
dhr. W. Ruiter
dhr. M. Ernest
mw. L. Ooms

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. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen ‘Verpleeghuis Salem’, is 
ingesproken door dhr. R. Tomei, vertegenwoordiger van de Stichting Bescherming Leefomgeving 
Ridderkerk Zuid-Oost. 
Tevens is ingesproken door mw. H. van der Beek, over het voormalige schoolgebouw aan de 
Windmolen.
De uitgesproken inspreekbijdragen zijn terug te luisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.

Naar aanleiding van de inspreekbijdrage van mw. Van der Beek zal de heer Piena aan het college een 
schriftelijke vraag stellen. Besloten is dat de griffier het antwoord van het college zal mailen naar de 
inspreekster.

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 4 oktober 2018

De voorzitter merkt op dat de heren Bravenboer en Sluimer van partij 18PLUS aanwezig waren bij de 
commissievergadering van 6 september jl. Aangezien de besluitenlijst van die vergadering al is 
vastgesteld, maakt de voorzitter deze opmerking in deze vergadering.

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

Actiepunten:
2. RIB Gevolgen nieuwe Openbaar Vervoer concessie Drechtsteden. De VVD heeft laten weten 
kennis te hebben genomen van de RIB Voortgang ontwikkelvisie Hoogwaardig 
OV Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden. Aangezien daaruit blijkt dat deze binnen een aantal 
maanden gereed is, ziet de VVD af van bespreking. 
3. RIB Cultuurhistorische Waardenkaart. Is voor deze vergadering geagendeerd en daarmee 
afgedaan. 

Toezeggingen:
2. Accountantsverslag. Startnotitie Mobiliteitsvisie. Wordt in deze vergadering behandeld, is daarmee 
afgedaan.
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3. Jaarstukken 2017. RIB geluidwerende middelen Oosterpark. Wethouder Japenga laat weten dat de 
raadsinformatiebrief in december is te verwachten.

4. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen ‘Verpleeghuis Salem’

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

5. Herstel historische getijdenhaven Huys ten Donck

Wethouder Meij zegt toe dat de raad na besluitvorming geïnformeerd wordt over de precieze kosten.

De wethouder zegt toe dat vóór de raadsvergadering beantwoord zullen worden de vraag van D66 
over eventuele risico’s en de vraag van Echt voor Ridderkerk over wat er gebeurt als de stichting 
‘omvalt’. (De vragen en antwoorden worden gevoegd bij de vergaderstukken voor de 
raadsvergadering van 22 november a.s.)

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

6. 1e wijziging programmabegroting 2019 – 2022

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

7. Startnotitie Mobiliteitsplan Ridderkerk

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

Ten aanzien van de beslispunten 2 en 3 in het raadsbesluit over de financiën, adviseert de commissie 
de raad dat de besluitvorming over deze beslispunten afhankelijk is van de besluitvorming over de 1e 
begrotingswijziging, waarin een bedrag van 90.000 is opgenomen voor een op te stellen 
Mobiliteitsplan.

8. Raadsinformatiebrief Cultuurhistorische Waardenkaart Woongebieden op verzoek van het 
raadslid mw. P. van Nes - de Man

Na vragen, beantwoording en meningsuitwisseling is besloten dat de gespreksnotitie met deze 
bespreking voldoende is behandeld.

9. Mededelingen college
 
Het college heeft geen mededelingen.

10. Stand van zaken Regionale Energie Strategie

Thans wordt een onderzoek verricht, waarbij wordt ingezoomd op de energiesituatie in Ridderkerk. De 
resultaten verwacht wethouder Japenga eind deze maand. Deze worden via de griffie aan de raad 
meegedeeld. 

Op 14 december a.s. is de eerstvolgende bestuurlijke bijeenkomst. Daarover kan de wethouder in 
januari a.s. mededelingen doen. Na deze bestuurlijke bijeenkomst is ook bekend wanneer het eerste 
perspectief over de RES met de raad besproken kan worden.

11. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen

Het college heeft geen mededelingen.
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12. Rondvraag leden
 
Er zijn geen vragen.

13. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven
 
De raadsinformatiebrief Verkeer Rijksstraatweg zal worden geagendeerd voor een volgende 
commissievergadering, als Burger op 1 daarvoor de gespreksnotitie heeft aangeleverd.

De gespreksnotitie moet bij de griffie binnen zijn: maandag 17 december voor de commissie van 
17 januari en maandag 21 januari voor de commissie van 7 februari 2019.

De overige raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter sluit de vergadering rond 22.55 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 januari 2019,

de griffier, de voorzitter,
mr. J.G. van Straalen dhr. C.A. van der Duijn Schouten

Commissie Samen wonen

LIJST MET ACTIES EN TOEZEGGINGEN
(bijgewerkt tot en met 15 november 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. 15-11-18 Art. 40 vraag VVD 
inzake pand 
Windmolen

Insprekers krijgen via de griffie het 
antwoord van het college

Griffier Na ontvangst 
antwoord benw

3. 15-11-18 Huys ten Donck D66 en EvR krijgen antwoord op hun 
vragen

Meij Vóór 
raadsvergadering 
22 november

4. 15-11-18 RIB Verkeer 
Rijksstraatweg

Agendering na ontvangst gespreksnotitie 
door Bo1

Mw. Van 
Nes
Griffier
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Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

5. 8-2-18 van 
Cie SL

Indicatoren 
begroting

Plannen overleg hierover tussen nieuwe 
wethouder en nieuwe commissie. Griffier 
bespreekt dit met nieuwe wethouder 
Financiën.

Griffier

TOEZEGGINGEN

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, 
na actualisatie IAP

2. 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 dec ‘18

3. 6-9-18 RIB Afvalplan De raad wordt een vernieuwd 
Afvalbeleidsplan aangeboden in het eerste 
kwartaal 2019.

Japenga 1e kwartaal ‘19

4. 15-11-18 Huys ten Donck Na besluitvorming in de raad ontvangt de 
raad een overzicht van de precieze kosten.

Meij Na 22 nov.

5. 15-11-18 RES Eind november kan de raad de resultaten 
verwachten van het onderzoek naar de 
energiesituatie in Ridderkerk

Japenga
Griffier

Nov.

6. 8-2-18 van 
cie SL

Kadernotitie 
subsidiebeleid

Als de subsidieregels zijn vastgesteld, zal 
de raad deze ontvangen

Smit
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