
 

1 
 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN WONEN 
4 OKTOBER 2018 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  dhr. J. Stip 

Commissiegriffier dhr. J. van Straalen 
Fracties Op D66 na zijn alle fracties vertegenwoordigd  
Burgerleden mw. M. Dirks, mw. A. Kroeze, de heren P. van Veelen, 

H. Hulleman, R. Schrik, E. van Wolde, G. Kaptein, M. Huizer.  
M. Bravenboer, J. Sluimers, R. van den Bergh, M. Borst. 
 

Van de zijde van het college wethouder V. Smit 
Ondersteuning 
bij agendapunt 4 
 

 
dhr. M. Rienks 

  
 
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 

 
Er zijn geen aanmeldingen. 
 

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 6 september 2018 

 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Acties 
2. Boomgaard. Heeft al tweemaal op overzicht acties gestaan en vervalt daarom. Dat laat onverlet dat 
nog altijd een gespreksnotitie kan worden aangeleverd. 
 
Toezeggingen 
2. Meerjarige Prognoses Grondexploitaties. Het genoemde raadsvoorstel staat op de agenda voor de 
komende raadsvergadering 18 oktober. Is afgedaan. 
5. Voormalige huishoudschool. Wethouder Smit doet verslag wat tegen de verrommeling is gedaan. Is 
afgedaan. 
6. RIB Afvalplan. Streefdatum moet uiteraard zijn 1e kwartaal 2019 i.p.v. ’18. 
 

4. Vaststelling bestemmingsplan Pruimendijk Ruimte voor ruimte tussen 180 – 184 

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER VASTSTELLING te 
behandelen. 
 
Mw. Van Nes – de Man zal nog een aantal vragen indienen, die beantwoord zullen worden. 
 

5. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

  
Er zijn geen mededelingen.  
 

6. Mededelingen college 

  
Het college heeft geen mededelingen. 
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7. Rondvraag leden 

  
De leden hebben geen vragen. 
 
Gisterenavond is in de openbare commissiebijeenkomst Samen wonen gesproken over het proces om 
samen met nog 22 gemeenten te komen tot een Regionale Energie Strategie. Daarover zijn afspraken 
gemaakt, die de griffier ter bevestiging wil voorleggen aan deze commissie. 
De eindbehandeling van de Regionale Energie Strategie is gepland voor de raad van juli 2019. 
In jan/feb wordt met de raadscommissie dan wel de raad het dan ontwikkelde perspectief besproken. 
Voor de commissie Samen wonen wordt standaard geagendeerd ‘Stand van zaken Regionale Energie 
Strategie,’. De wethouder kan hier de laatste stand van zaken geven. 
Als er een RIB over dit onderwerp verschijnt komt deze aan de orde in de eerstvolgende 
commissievergadering bij dit agendapunt. De griffie plaatst de RIB bij dit agendapunt bij de 
vergaderstukken. Het schrijven van een gespreksnotitie is dus niet nodig. Mocht het wenselijk zijn, dan 
is tussentijds altijd een commissiebijeenkomst te organiseren. 
De commissie stemt in met deze afspraken. 
 
 

8. Ter kennisneming: overige stukken  

 
De stukken zijn voor kennisgeving aangenomen 
 
 
De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 20.25 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 november 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 4 oktober 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 
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Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

2. 6-9-18 RIB Gevolgen 
nieuwe Openbaar 
Vervoer concessie 
Drechtsteden, d.d. 
29 juni 2018 

Agendering na inleveren 
gespreksnotitie 

Piena, 
griffier 

 

3. 6-9-18 RIB 
Cultuurhistorische 
Waardenkaart 
Woongebied 

Agendering na inleveren 
gespreksnotitie 

V. Nes, 
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 
7-9-18 

Accountants- 
Verslag 

De raad ontvangt een startnotitie t.b.v. 
de opstelling van een Mobiliteitsvisie 

Meij Raad 22 nov ‘18 

3. 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 4e kwartaal ‘18 

4 6-9-18 RIB Afvalplan De raad wordt een vernieuwd 
Afvalbeleidsplan aangeboden in het 
eerste kwartaal 2019. 
 

Japenga 1e kwartaal ‘19 

 
 


