
BESLUITENLIJST
COMMISSIE SAMEN WONEN EN SAMEN LEVEN

29 NOVEMBER 2018

Aanwezig
Voorzitter dhr. J. Stip
Commissiegriffier dhr. J. van Straalen
Fracties Alle fracties en groepen zijn vertegenwoordigd 
Burgerleden P. van Veelen, M. Weijers, M. Tanis, E. van Wolde, T. van de. Wege 

– van der Does de Bye, G.J. Kaptein, K. Bouwman, M. Dirks, A. 
Kroeze, M. Lagerwerf, T. Nugteren, M. Bravenboer, R. van den 
Bergh, A. van ’t Zelfde.

Van de zijde van het college de wethouder, M. Japenga, P.W.J. Meij en V. Smit
Ondersteuning
bij agendapunt 3
bij agendapunt 5

mw. J. Verschoor
dhr. W. Ruiter

bij agendapunt 6 dhr. R. Leenderts

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

1. Opening en vaststelling van de agenda
 
Het nieuwe burgerlid van D66, de heer M. Lagerwerf, heeft in handen van de raadsvoorzitter de eed 
afgelegd.

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld

Er zijn geen aanmeldingen.

3. Gebruiksovereenkomst zonnestroominstallatie De Werf 

Wethouder Japenga zegt toe dat de raad de gebruiksovereenkomst zal ontvangen en dat wordt 
meegedeeld welk artikel van de Wet Markt en Overheid de rechtsgrond is voor de gevraagde 
vaststelling als economische activiteit in het algemeen belang.

Na vragen en beantwoording en discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel ter vaststelling 
te behandelen.

4. MRDH zienswijze deelname coöperatieve vereniging DOVA/NDOV

Na vragen en beantwoording en discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel ter vaststelling 
te behandelen.

5. Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2019

Na vragen en beantwoording en discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel ter vaststelling 
te behandelen.

6. Slotwijziging 2018

Na vragen en beantwoording en discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel ter vaststelling 
te behandelen.
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7. Raadsinformatiebrief d.d. 9 november 2018 over de stand van zaken afvalbeleidsplan

Het college zal nog antwoord geven op een vraag over de papiercontainers in het centrum en op een 
vraag over de gevolgen van de meeropbrengst PMD voor de contractuele afspraken.

Na vragen en beantwoording en discussie is de raadsinformatiebrief hiermee voldoende behandeld.

8. Mededelingen college

Wethouder Meij deelt mee dat over 2 weken een raadsinformatiebrief is te verwachten over de 
oeververbindingen.

9. Stand van zaken Regionale Energie Strategie

Wethouder Japenga deelt mee dat de raad over een week een overzicht kan verwachten van de 
actuele energiesituatie in Ridderkerk. Tevens laat hij weten dat op 12 februari a.s. de eerstvolgende  
bijeenkomst voor de raad over de RES is gepland.

10. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties

Het college heeft geen mededelingen.

11. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
 
De raadsleden dhr. A. Rottier en mw. K. Kayadoe doen verslag van de laatste vergadering van de 
adviescommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH. De griffier 
ontvangt hierover deze week een mail van de MRDH, die hij zal toezenden naar alle raads- en 
burgerleden.

De heer Rottier zal aangeven bij de MRDH dat haar activiteiten overdag vaak niet bezocht kunnen 
worden door raadsleden, als zij een baan hebben.

Naar aanleiding van het selectieproces voor de nieuwe accountant  voor de Gemeenschappelijke 
Regeling Nieuw Reijerwaard, deelt wethouder Van Os mee dat hij een gesprek heeft gehad met 
Astrium accountants. Zij zijn ook bekend met de publieke sector, gemeenten van gelijke omvang als 
Ridderkerk en gemeenschappelijke regelingen, zelfs één met een grondexploitatie.
 
12. Rondvraag leden
 
Op verzoek van Burger op 1 zal voor een volgende keer worden geagendeerd de buffer in Nieuw 
Reijerwaard. Mw. Van Nes – de Man zal hiervoor een gespreksnotitie schrijven. De gespreksnotitie 
moet bij de griffie binnen zijn: 17 december 2018 voor de commissie van 17 januari 2019 en 21 januari 
2019 voor de commissie van 7 februari 2019.

13. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisneming aangenomen.

14. Ter afdoening: motie
 
Motie 2017-14 over fietsbeugels is afgedaan

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.25 uur.
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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 29 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

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

6. 29-11-18 De Werf Raad ontvangt gebruiksovereenkomst en 
mededeling welk artikel Wet Markt en 
Overheid

Japenga Vóór 13 dec 18

7. 29-11-18 RIB Afvalbeleid Raad ontvangt antwoord op vraag over 
papiercontainers centrum en gevolgen 
meeropbrengst PDM voor contract

Japenga

8. 29-11-18 Activiteiten MRDH 
overdag

Melding dat deze vaak niet bezocht 
kunnen worden door raadsleden met baan.

Rottier
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Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

9. 29-11-18 Nieuw Reijerwaard Aanleveren gespreksnotitie over buffer om 
in commissie te bespreken.

V. Nes-de 
Man
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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