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Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op
maandag 8 maart 2010

Aanwezig: De burgemeester de heer S. Hulman, voorzitter
De wethouders: mevrouw H.R. van den Berg, de heren Th.C.M. Blesgraaf, E.M. den Boef,
P.J.H.M. de Koning
De raadsleden: de heren A.H.M.M. van Abeelen (PvdA), T.J. Alderliesten (SGP), J.C. van
Andel (CDA), P. van den Berg (VVD), P. Boertje (VVD), M. Dijkhuizen (RB), mevrouw T.
Duman-Sirin (PvdA), mevrouw M. van Gink (PvdA), de heren M.A. Hitzert (PvdA), H.C.M. van
Houcke (D66/GroenLinks), mevrouw A.B. van Houwelingen-Saugerud (PvdA), de heren M.
Japenga (CU), H.J.A. Koppes (LR), J. Lagendijk (SGP), W. van der Linden (LS), A. Los (LR),
C.J. Louter (CU), P.W.J. Meij (CDA), B. Neuschwander (LR), mevrouw W.N. Nooijen (LS), de
heren W.P. Onderdelinden (CDA), ing. A. den Ouden (SGP), R.C. van Pelt (SGP), R.P. Pors
(CU), mevrouw A.P.S. Ripmeester (PvdA), de heren C.A. Roodenburg (SGP), V.A. Smit
(SGP), L. van der Spoel (VVD) en M.A. Vroegindeweij (LR)
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Griffier: de heer mr. J.G. van Straalen
Notulist: mevrouw I.J.H. Lit
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1. Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter: Dames en heren, leden van de gemeenteraad van Ridderkerk, uw
vergadering is geopend. Hartelijk welkom allemaal. In het bijzonder hartelijk welkom aan de
bezoekers van deze bijzondere raadsvergadering. Fijn dat u met zoveel mensen bent
gekomen.
De heren Van den Berg en Meij zullen iets later aanwezig zijn.
Kunt u instemmen met de voorliggende agenda? We hebben afgesproken om niet over de
inhoudelijke punten te spreken omdat dit niet nodig zou zijn. We zullen daar snel doorheen
zijn.
Voor agendapunt 2, 3 en 4 zijn geen aanmeldingen.
2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van orde)

45

De voorzitter: Er zijn geen vragen ingediend.
3. Mondelinge beantwoording van schriftelijke vragen van raadsleden en nadere
inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (artikel 40 Reglement van
orde)

50
De voorzitter: Hiervoor zijn geen punten ingeleverd.
4. Spreekrecht belanghebbende burgers
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Voor dit agendapunt hebben zich geen belanghebbenden aangemeld.
5. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van 5 en 26 november 2009 en
van 17 december 2009

10

De voorzitter: De vaststelling van de notulen verschuift naar de volgende vergadering.
6. Lijst van ingekomen stukken en stemming over eventueel ingekomen verzoeken
om een interpellatie

15

20

1. Voor kennisgeving aannemen:
1. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 21 januari 2010, als
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid
mevrouw A.B. van Houwelingen-Saugerud over eventuele deelname aan de
stedenestafette Europees Armoedejaar 2010.
2. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.
2 februari 2010 over juridische kwaliteitszorg.
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3. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.
2 februari 2010 met stand van zaken bouw openlucht zwembad.
4. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.
3 februari 2010, betreffende beroep tegen de gedeeltelijke onthouding van
goedkeuring van bestemmingsplan Slikkerveer.
5. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.
3 februari 2010, met informatie over subsidieaanvraag verspreid liggende
glastuinbouw.

35
6. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.
11 februari 2010, met memo toezichtkader openbaar primair onderwijs.

40

7. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.
11 februari 2010, over multifunctionele accommodatie De Reijer.
8. Brief van burgemeester S. Hulman, d.d. 4 februari 2010, over preventief toezicht
politiekorps Rotterdam-Rijnmond.

45

9. Evaluatie bestuursprogramma 2006-2010 van de Stadsregio Rotterdam.
10. Motie van de gemeenteraad van Pekela, d.d. 26 januari 2010, inzake koudetoeslag
en structurele maatregelen om armoede beter te bestrijden.

50

11. Brief van de VNG, d.d. 26 januari 2010, waarbij het onderzoeksrapport ‘Mondiaal op
eigen schaal; gemeentelijk internationaal beleid anno 2010’ wordt aangeboden.
12. VNG-ledenbrief, d.d. 20 januari 2010, over doelmatig waterbeheer.
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13. VNG-ledenbrief, d.d. 21 januari 2010, over nazorg ex-gedetineerden.
14. VNG-ledenbrief, d.d. 26 januari 2010, over herziening model
telecommunicatie-verordening.

10

15. VNG-ledenbrief, d.d. 28 januari 2010, over wijzigingen in de VNG modelverordening
voorzieningen huisvesting onderwijs.
16. VNG-ledenbrief, d.d. 28 januari 2010, met informatie over het Bibliotheekcharter
2010-2012.

15
17. VNG-ledenbrief, d.d. 28 januari 2010, met uitnodiging deel te nemen aan de
bijeenkomst ‘Naar excellente dienstverlening’ op 17 februari 2010.

20

18. VNG-ledenbrief, d.d. 3 februari 2010, met gewijzigd model beheersverordening
begraafplaatsen.
19. VNG-ledenbrief, d.d. 9 februari 2010, over het besluit personeel veiligheidsregio’s en
andere brandweerontwikkelingen.

25

20. VNG-ledenbrief, d.d. 9 februari 2010, met de bedragen, genoemd in de
modelverordening leerlingenvervoer voor het schooljaar 2010-2011.
De voorzitter: Wie van u wil hier iets over zeggen? Er is maar één onderdeel ingevuld.
Niemand. Dan is dit vastgesteld. Dank u wel.

30
7. Voorstel om de bezwaren van de heren D.A. Kleinjan en A. Roest ongegrond te
verklaren overeenkomstig het advies van de commissie Bezwaarschriften van
9 november 2009 (raadsvoorstel nr. 296)

35

De voorzitter: Wie van u wil hierover het woord voeren? Niemand. Dit voorstel is met
algemene stemmen aangenomen.
8. Voorstel om het normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening
2009 vast te stellen

40
De voorzitter: Wie van u wil hierover het woord voeren? De heer Onderdelinden.

45

De heer Onderdelinden: Voorzitter, ik was bij de vraag en bij de kolommen aangekomen
waar boven staat ‘niet toetsen’. Normaal gesproken bespreken we deze zaak in de
auditcommissie. Dat is niet gebeurd. De vraag is of de posten die nu niet getoetst worden, op
een ander moment aan de orde komen.
De voorzitter: Andere leden van uw raad? Dat is niet het geval. Wethouder De Koning, gaat
uw gang.

50
Wethouder De Koning: Voorzitter, toetsen of niet toetsen is door de accountant
aangegeven. Niet door het college en ook niet door de raad. Ook niet door de organisatie.
De accountant geeft in het kader van de financiële rechtmatigheid aan welke onderdelen
getoetst moeten worden. Dat is ter beoordeling van de accountant om de
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beoordelingsobjectiviteit te waarborgen. Dat wil niet zeggen dat de dingen die niet getoetst
worden niet aan de orde kunnen komen. Ze komen alleen niet aan de orde als het gaat om
de toetsing van de financiële rechtmatigheid.

10

De heer Onderdelinden: Betekent dit dat het op een ander moment aan de orde komt? Is het
een kwestie van tijd? Kunt u aangeven hoe de keuze van de accountant tot stand is
gekomen?

15

Wethouder De Koning: De accountant kijkt welke onderdelen getoetst moeten worden,
zoals onder punt 3 staat. Daarin wordt aangegeven dat de accountant kijkt naar de financiële
rechtmatigheid van de jaarrekening. Hij baseert zich op de algemene normen en wetten,
procedures en regels die daarvoor staan en op basis daarvan bepaalt hij welke onderwerpen
in aanmerking komen voor toetsing.

20

De voorzitter: Dat was de behandeling in twee termijnen. Ik breng het voorstel in stemming.
Wil iemand een stemverklaring afleggen? Dat is niet het geval. Dan is het voorstel met
algemene stemmen aanvaard.
9. Voorstel om de Verordening basisregistratie personen 2010 vast te stellen
(raadsvoorstel nr. 302)

25
De voorzitter: Wil iemand een stemverklaring afleggen? Dat is niet het geval. Dit voorstel is
met algemene stemmen aanvaard.

30

10. Voorstel tot (her)benoeming bestuursleden van de Stichting 3Primair
(raadsvoorstel nr. 294)
De voorzitter: Wil iemand een stemverklaring afleggen? Dat is niet het geval. Dit voorstel is
met algemene stemmen aanvaard.

35

11. Eventuele mededelingen van het college over de afdoening van aangenomen
moties (artikel 42 Reglement van orde)
De voorzitter: Er zijn geen mededelingen.

40

12. Verstrekking inlichtingen over gevoerd bestuur naar aanleiding van verzoeken
van raadsleden (artikel 42 Reglement van orde)
Dit agendapunt is in deze vergadering niet aan de orde.

45

13a. Verslag van het onderzoek naar de rechtmatigheid van de
raadsverkiezingen 2010
De voorzitter: Het woord is aan de voorzitter van de commissie, de heer Vroegindeweij.

50

De heer Vroegindeweij: Dank u wel, voorzitter. De commissie uit de raad van de gemeente
Ridderkerk heeft de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken ontvangen,
die zijn ingezonden door de volgende personen, allen wonende te Ridderkerk.
De heer Theo Alderliesten
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Mevrouw Heleen van den Berg
De heer Cees van der Duijn Schouten
Mevrouw Türkan Duman
Mevrouw Fräser
De heer Rinus Hitzert
De heer Henk van Houcke
Mevrouw Aina van Houwelingen-Saugerud
De heer Hans Ipskamp
De heer Marten Japenga
De heer Ben Kok
De heer Peter de Koning
De heer Henri Koppes
De heer Peter Kranendonk
De heer Ad Los
Mevrouw Arianne Ripmeester
De heer Peter Meij
De heer Arie van Nes
De heer Gert van Nes
Mevrouw Petra van Nes-de Man
De heer Ben Neuschwander
De heer Arjan Nugteren
De heer Wim Onderdelinden
Mevrouw Irene Parren-Leutscher
De heer Volbrecht Smit
De heer Louis van der Spoel
Ondergetekende
Op 8 maart 2010 zijn bovengenoemde personen benoemd tot lid van de gemeenteraad. De
commissie rapporteert de raad dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in
orde heeft bevonden. Gebleken is dat de benoemden aan alle in de Gemeentewet gestelde
eisen voldoen.
De commissie adviseert u tot toelating als lid van de gemeenteraad. Bovendien heeft de
commissie geen onrechtmatigheden ten aanzien van de verkiezingen kunnen constateren.
Aldus vandaag door de commissie ondertekend.
De voorzitter: Dank u wel. Ik verzoek u conform agendapunt 13a te besluiten tot de
rechtmatigheid van de verkiezingen 2010. Kunt u daarmee instemmen? Dat is het geval.
13b. Verslag over en voorstel tot toelating naar aanleiding van het onderzoek
van de geloofsbrieven

45
De voorzitter: Dan over punt b van de agenda, over de toelating naar aanleiding van het
onderzoek van de geloofsbrieven. De toelating betreft:

50

De heer Alderliesten, mevrouw Van den Berg, de heer Van der Duijn Schouten, mevrouw
Duman, mevrouw Fräser, de heer Hitzert, de heer Van Houcke, mevrouw Van
Houwelingen-Saugerud, de heer Ipskamp, de heer Japenga, de heer Kok, de heer De
Koning, de heer Koppes, de heer Kranendonk, de heer Los, mevrouw Ripmeester, de heer
Meij, de heer A.C. van Nes, de heer G.J. van Nes, mevrouw Van Nes-de Man, de heer
Neuschwander, de heer Nugteren, de heer Onderdelinden, mevrouw Parren-Leutscher, de
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heer Smit, de heer Van der Spoel en de heer Vroegindeweij. Kunt u daarmee instemmen. Dat
is het geval.

13. Afscheid vertrekkende raadsleden
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De voorzitter: Dames en heren, vanavond nemen we officieel afscheid van niet minder dan
veertien leden van uw raad. Zelf heb ik u maar kort meegemaakt, maar de tamtam en de
wandelgangen hebben mij genoeg informatie opgeleverd om alle veertien toe te kunnen
spreken. Ik zal mij daarin beperken, omwille van de tijd. Bovendien wil een aantal van u ook
van dit podium gebruikmaken om ons wat toe te vertrouwen. Daar krijgen zij uiteraard
gelegenheid voor.
Ik spreek u eerst toe. In alfabetische volgorde. Met twee uitzonderingen, maar dat merkt u
straks wel. Daarna nodig ik u uit om naar voren te komen om bloemen in ontvangst te nemen.
Daarna krijgt een aantal van u gelegenheid het woord te voeren.
Andre van Abeelen van de PvdA. U hebt één raadsperiode meegemaakt. Maar dat is lang
genoeg om op te merken dat jongeren uw bijzondere aandacht hebben. Aan het onderwerp
schooluitval bent u met hart en ziel verknocht. In uw werk helpt u ook jongeren terug te leiden
naar school of een baan. U zet zich ervoor in dat jongeren met de startkwalificatie de
maatschappij in gaan.
Voor dat werk moet je iemand zijn die rust uitstraalt en humor heeft. Naast het optimisme dat
u kenmerkt, had u deze eigenschappen nodig in de moeilijkere perioden in uw leven. U moest
uw raadswerk enige tijd laten rusten vanwege uw hartoperatie. Daarnaast heeft u tweemaal
meegemaakt wat een impact het heeft als anderen zich binnendringen in je woning, op en
binnen je eigen vertrouwde omgeving. Uw eigen omgeving heeft ook meegemaakt hoe je dan
moet omgaan met vertrouwen. Deze gebeurtenissen heeft u kunnen verwerken met steun
van uw vrouw, zoon en dochter, op wie u zeer trots bent. En terecht. Ik bedank u voor uw inzet
voor Ridderkerk.
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Johan van Andel van het CDA. Ook voor u komt er na één periode een einde aan het
raadswerk. De zetel die u nu bezet, hebt u eigenlijk te danken aan Maarten den Boef. Hij
maakte een plek vrij in de CDA-fractie door wethouder te worden. Het meest bijzondere van
de afgelopen vier jaar speelde zich af buiten dit gemeentehuis. Ik heb het over uw huwelijk
met de Australische Gabey in Nieuw-Zeeland. En natuurlijk de geboorte van dochter Summer
Anna op 6 maart 2009. Uw politieke interesse ligt bij de onderwerpen voor de commissie
Samen wonen. U zette zich in het bijzonder in voor de milieuonderwerpen. U was opsteller
van de motie Overkapping rijkswegen en Aanplant langs de rijkswegen. En u was secretaris
van de fractie. Nu u hiermee stopt, hebt u misschien meer tijd voor uw passie
(diepzee)duiken. Dat wist ik niet, daar hebben wij elkaar niet over gesproken toen u bij mij op
bezoek was. Ik had in dat geval graag tips bij u gevraagd. Daar hield u in ieder geval meer van
dan van onnodig lange vergaderingen. Dat hebben wij wel besproken en dat zinde u niet zo
erg. Het ga u goed. Ook u bedank ik voor uw bijdrage aan de gemeente Ridderkerk.
Peter van den Berg. U werd in november 2008 raadslid na het vertrek van Cora van Vliet.
Met uw komst zag uw fractie zich als ‘dream team’ compleet. Integriteit staat bij Peter voorop.
Hij heeft een bloedhekel aan oneerlijke mensen. Het hart op de tong maar wel altijd fair en
respectvol. Als ondernemer en werkzaam in het onderwijs was u altijd pleitbezorger om
ondernemers, onderwijs en overheid samen te brengen. U bent niet voor niets de bedenker
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van de door de VVD geïntroduceerde term de 3 O´s. Ook sport heeft uw grote belangstelling.
Vandaar het idee van de sport- en onderwijscampus in de omgeving van het Farelcollege en
het Reijerbos. Ik heb begrepen dat u in de fractie een uitdager was: vaak het
tegenovergestelde beweren van wat u echt vindt om zo een scherpe discussie op gang te
brengen en tot het beste standpunt te komen. Kortom, een liberaal die vrijheid en
verantwoordelijkheid altijd als leidraad heeft gehad. Dank voor uw inzet voor Ridderkerk.
Peter Boertje. U was raadslid sinds 2006. U bent een “mensen mens” en houdt ook enorm
van dieren. Veel tijd, energie en enthousiasme hebt u gestoken in het initiatiefvoorstel nota
Dierenwelzijn. De raad heeft daarover op 18 februari een beslissing genomen. Dat dit
voorstel unaniem is aangenomen is een feit waar u apetrots op bent. In uw fractie kwam uw
juridische kennis goed van pas. U bent een echte levensgenieter. U bent werkzaam in de
muziekindustrie. Als het op muziek aankomt, spreekt hij daar met dezelfde passie over als
over de politiek. Dat heb ik in ons gesprek mogen meemaken. Maar, als echte ondernemer
stoort u zich nogal aan de bureaucratie. Ook u dank ik voor uw inzet voor Ridderkerk.
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Voor Martin Dijkhuizen komt er na vier jaar een einde aan het raadswerk. U bent onder de
vlag van Nieuw Rechts begonnen. Sinds de raadsvergadering van 1 februari 2007 bent u
verder gegaan onder de naam Ridderkerks Belang. Nieuw Rechts deed destijds in een
beperkt aantal gemeenten in Nederland mee met de verkiezingen en had in Ridderkerk in
2002 zestig stemmen meer dan de kiesdeler. Mede door familieomstandigheden en de inzet
die uw eigen baan vroeg, heeft u kunnen ervaren hoeveel het raadslidmaatschap van iemand
vraagt. Van de korte tijd dat ik u heb mogen leren kennen, is mij vooral bij gebleven dat u een
hond heeft die wel van vuurwerk houdt (dit deelde Martin mee in laatste raad bij de
behandeling van de nota Dierenwelzijn). Ik wens u alle goeds toe met uw Diana, met wie u
door toedoen van Ariane Ripmeester op 1 april 2008 bent getrouwd, en dochter Fleur. Ook
u bedank ik voor de inzet voor Ridderkerk.
De heer Dijkhuizen: Collega’s en belangstellenden. Het is alweer vier jaar geleden dat ik als
raadslid in deze raad kwam. Het was spannend, waar ik de komende vier jaar in de raadzaal
zou mogen gaan zitten, want men was op de een of andere manier een beetje bang voor me.
Ik mocht plaatsnemen naast het CDA. Mits er wel een stoel tussen bleef staan. Hij is
overigens nu weg.
Het waren voor mij vier roerige jaren, niet alleen als raadslid, maar ook privé. Een kleine
opsomming.
Een jaar na de verkiezingen veranderde onze fractie van naam. Dat hield in dat wij niet alleen
door linkse gekken maar ook door rechtse idioten werden bedreigd. Ik kan u melden dat beide
soorten eigenlijk niet vrij op straat mogen lopen.
Natuurlijk waren er ook leuke dingen, waaronder ons huwelijk, dat gesloten werd door de
fractievoorzitter van de PvdA. Niet omdat ze juist van die partij was, maar gewoon omdat mijn
vrouw en ik haar een fijn mens vinden.
En toen was er de geboorte van onze dochter Fleur. Dit was de reden waarom ik het voorlopig
wat rustiger aan ga doen. Natuurlijk was het in de raad ook wel eens lastig. Zowel voor de
coalitie als voor de oppositie. Ondanks de lastige dossiers, ik noem de woonboot, de tramplus
en Nieuw Reijerwaard, is er altijd een goede sfeer geweest. Ook na afloop van de
raadsvergadering. Ik ben normaal niet lang van stof en dat wil ik vanavond ook niet zijn.
Ik wens vanaf hier alle vertrekkende raadsleden het beste toe en ik wens de nieuwkomers in
de raad erg veel sterkte. Tegen de Ridderkerkers wil ik herhalen wat Arnold Schwarzenegger
al vele malen heeft gezegd: “I’ll be back”. Dank u wel.
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De voorzitter: Dank u wel.
Van Marianne van Gink nemen wij afscheid na vijf jaar. U kwam in de raad na het vertrek van
Inge Nuis. U bent een gedreven persoon. Uw hart ligt bij het onderwijs, zowel in de raad als
in uw leven buiten de raad. U zet zich enorm in voor de strijd tegen taalachterstand. Lezen
oké, waarvan u ook aan de wieg stond, groeide uit van een leesclubje naar een waar project
dat al tien jaar bestaat. Dat toont ook uw vasthoudendheid aan. U heeft een e-mailadres
boekenjuf@hotmail.com. Dat typeert u ten voeten uit. U strijdt voor gelijke kansen in het
onderwijs. U zet zich in voor alle kinderen die buiten de boot dreigen te vallen, ook voor hen
die meer intellectuele bagage hebben. U behoorde tot een van de initiatiefnemers van de
Erasmusklas van openbare basisschool De Noord. Ook als trotse moeder vindt u dat alle
kinderen een goede plek verdienen. Het heeft u vast deugd gedaan dat uw dochter dit jaar
op de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen heeft gestaan en dan wel, in uw ogen, op de
goede lijst: de PvdA. Ik dank u voor uw inzet voor Ridderkerk.
Mevrouw Van Gink: Voorzitter, ik bedank iedereen voor de goede samenwerking en wens
de nieuwe raad veel succes.
De voorzitter: Wim van der Linden kwam in de raad voor de PvdA en u vertrekt uit de raad
via Lokaal Sociaal. U staat bekend als een echte vakbondsman. U was voorzitter van de
centrale ondernemingsraad van Bakkersland. Een man met een rood hart, met oog voor de
zwakkeren in de samenleving. We kennen u als een doener, een praktisch mens en u bent
nog altijd heel betrokken bij het werk van de Voedselbank. Als doener moet u nogal eens
vreemd hebben aangekeken tegen het raadswerk, met de vele papieren, regeltjes en
procedures. Daar kunt u nu wat afstand van nemen. Ik dank u voor uw inzet voor Ridderkerk.
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De heer Cor Louter kwam in de raad op het moment dat Heleen van den Berg wethouder
werd. U bent een van de 'drijvende' krachten achter het openluchtzwembad geweest. Ook in
uw fractie wist u daar steeds weer aandacht voor te vragen. Daarnaast heeft u zich er voor
ingezet dat de Avondvierdaagse succesvol kon worden doorgezet. In uw portefeuille als
raadslid had u de Wmo, waar u zich volop voor inzette. U was ook een van de weinige
zelfstandige ondernemers in de raad. Uw fractie typeert u als een nuchter fractielid waar men
van op aan kon. Men heeft binnen uw fractie plezierig met u samengewerkt. Ik dank u voor
uw bijdrage aan Ridderkerk.
De heer Louter: Ik was niet van plan om iets te zeggen, maar nu de burgemeester het
zwembad noemt, bedenk ik mij. Ik wil de nieuwe raad op het hart drukken dit besluit niet terug
te draaien. Dank u wel.
De voorzitter: Voor Palinka Nooijen was de politieke arena al jaren bekend terrein . U maakt
sinds de periode 1998-2002 deel uit van het hoogste orgaan van deze gemeente. Destijds
nog voor de PvdA. Uw belangstelling voor de politiek kreeg u na uw inzet om de
kinderboerderij in het Oosterpark te laten ontkomen aan gemeentelijke bezuinigingen. Begin
deze raadsperiode koos u er om persoonlijke redenen voor om deze fractie te verlaten en
alleen verder te gaan onder de naam Lokaal Sociaal. Ik vertel niets nieuws als ik zeg dat die
keus niet door ieder is gewaardeerd. Als zelfstandig raadslid ging u echter vol overgave aan
het werk. Op allerlei creatieve manieren wist u de aandacht op Lokaal Sociaal te vestigen. Ik
noem “het Opstekertje van de week” dat u uitreikte aan mensen die zich voor anderen en de
samenleving inzetten. Zelfs rijdt u rond in een rode auto met de naam Lokaal Sociaal erop. In
deze laatste raadsperiode heeft u veel strijd moeten leveren in verband met uw gezondheid.

2255

8 maart 2010

5

10

15

20

25

30

35

De wijze waarop u dit doet, wekt bij ons allen bewondering. Die bewondering gaat ook uit naar
uw partner, Han. Uw sociale betrokkenheid heeft u ook politiek uitgedragen. Invaliden,
chronisch zieken en zij die een beroep deden op de Wmo hadden volop uw aandacht. Geen
moeite was u te groot om in zaken te duiken, informatie in te winnen en voor mensen op te
komen. Dat u ondanks die inzet niet bent gekozen, valt u zwaar. Strijdbaar als u bent, weten
we dat we u toch weer zullen tegenkomen als u op pad bent voor een rechtvaardige zaak.
Dank voor uw inzet voor Ridderkerk.
Mevrouw Nooijen: Beste collega´s, geachte aanwezigen. Ik ben ontzettend trots op wat we
als Lokaal Sociaal hebben neergezet. Onze sociale betrokkenheid hebben we uitstekend
uitgedragen. Onze positiviteit en menselijkheid laten we achter in de Ridderkerkse
samenleving. Dat is een cadeautje. Evenals wat Lokaal Sociaal heeft bereikt voor de
chronisch zieken en gehandicapten in Ridderkerk. Toen ik zelf tijdelijk in een rolstoel
terechtkwam, heb ik zo ongeveer ter plekke voor deze doelgroep zaken geregeld. Zoals de
toegankelijkheid van het gemeentehuis, een invalidentoilet bij de raadzaal, het behoud van
de invalidenparkeerplaats bij evenementen op het Koningsplein, de kwaliteit van de thuiszorg
en het declaratiegedrag van zorginstellingen.
Lokaal Sociaal heeft altijd met respect kleur gegeven aan de Ridderkerkse samenleving
mede door het Opstekertje van de week. Een goednieuwsrubriek waarmee we inwoners die
iets goeds hebben gedaan voor de Ridderkerkse samenleving in het zonnetje zetten. Dat is
door de Ridderkerkers enorm gewaardeerd. We hebben daarmee een positieve bijdrage
geleverd aan een betrokken en verdraagzame samenleving met oog voor elkaar.
Het is niet eenvoudig als je uit een gevestigde orde stapt en een eigen partij opricht. Het is
niet eenvoudig om je te profileren in een relatief korte periode, zeker als je door
gezondheidsproblemen twee keer tien maanden uit de running bent geweest. Dan is het
fundament gelegd maar je moet wel verder kunnen bouwen en daar is de tijd te kort voor
geweest. Ondanks dat hebben we veel voor de Ridderkerkers kunnen betekenen. En hebben
we de inwoners altijd op de hoogte gehouden van waar we mee bezig waren, waar we voor
staan en gaan. Helaas heeft dat niet voldoende stemmen opgeleverd om een volgende
raadsperiode in te gaan. Ondanks dat er maar liefst 474 mensen hun vertrouwen en steun
aan Lokaal Sociaal hebben gegeven.
Daarnaast heeft Leefbaar Ridderkerk een boeggolf veroorzaakt in de Ridderkerkse raad en
zo haar zetels meegenomen. Het is ze van harte gegund.
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Het is zoals het is. Met pijn in mijn hart maar met opgeheven hoofd neem ik afscheid van de
raad. Ik heb met ontzettend veel plezier mijn werk gedaan en heb goed samengewerkt. Wel
wil ik de nieuwe raad wat vragen: wilt u alstublieft goed voor de doelgroep zorgen waar Lokaal
Sociaal zich zo voor in heeft gezet? Houdt u ze een beetje voor me in de gaten? Zij hebben
het nog steeds hard nodig.
Verder wil ik vooral de griffie ontzettend bedanken voor hun luisterend oor, hun humor, hun
bereidheid me te helpen, me te adviseren en te ondersteunen. Fantastisch, heel erg bedankt.
Ik kon er altijd terecht voor een lach en een traan.
Ook de bestuursdienst die altijd paraat stond voor koffie en thee, zorgde dat mijn stoel
klaarstond en voor de betrokkenheid bij mij als mens, als persoon wil ik hen heel hartelijk
bedanken. Super.
Voorzitter, het was een eer om twaalf jaar lid te mogen zijn van de Ridderkerkse raad. Daar
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komt nu een eind aan, maar er zijn gelukkig nog voldoende mogelijkheden om me in te zetten
voor de samenleving. Jullie zijn zomaar nog niet van me af.
Ik wens de nieuwe raad en het nieuwe college heel veel succes de komende vier jaar. Dat zal
nog een hele klus worden, maar ik heb er wel vertrouwen in.

10

Ten slotte wil ik de burgemeester twee Lokaal Sociaaltjes aanbieden. Eén van Wim en één
van mij. Wilt u deze planten alstublieft in de raadzaal zetten en goed voor hen zorgen en hen
voeden zoals ook wij gevoed zijn door de raad? Zodat zij kunnen groeien en bloeien, zoals
ook wij hebben gedaan.
Lokaal Sociaal heeft voor iedereen een persoonlijke hartenwens neergezet maar, voor allen
geldt: bedankt! Ook ligt er een klein kaarsje zodat u bij het licht van het schijnsel nog eens aan
ons kunt denken. Lieve mensen, tot ziens en het gaat u allen goed. Dank u wel.
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De voorzitter: Dank u wel. Ook Ronald van Pelt kan terugkijken op vele jaren van activiteiten
en inzet voor het bestuur van de gemeente. U was voor de SGP raadslid van 1994 tot 2002
en van 2006 tot 2010. Als u zich eenmaal vastbeet in een onderwerp, liet u niet gauw los. U
was een bevlogen pleitbezorger voor het gemeentelijke monumentenbeleid. En ik heb me
laten vertellen, dat een bepaalde aanbestedingskwestie u niet ongemoeid liet. Maar ook een
onderwerp als overlast van horeca en jongeren in de omgeving van de Kerkweg kon op uw
stevige aandacht rekenen. Ik dank u voor uw inzet voor Ridderkerk.
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Robert Pors voor de ChristenUnie. Anders dan de heer Van Pelt hebt u niet zo lang
meegedraaid in de plaatselijke politiek. U legde als raadslid de eed af in de vergadering van
1 februari 2007. In deze vergadering werd afscheid genomen van de toenmalige
fractievoorzitter van de ChristenUnie, Leo Plaisier. Ook u was een raadslid dat zich graag
vastbeet in de onderwerpen. U liet zich daarbij graag uitvoerig informeren en bereidde de
zaken goed voor. Financiën hadden uw voorkeur en ook rond verbonden partijen heeft u zich
menigmaal ingezet om meer duidelijkheid te krijgen over de taken, rollen en
verantwoordelijkheden. U was nauwgezet bezig met de financiën van de gemeente en was
ook verantwoordelijk voor de fractiegelden. U was actief in zaken rond milieu, de motie
watertonnen toonde uw betrokkenheid met water en het beheer ervan. Ook onderwerpen als
verkeer en onderwijs hadden uw belangstelling. Voor de fractie was u waardevol vanwege de
kritische vragen en het niet snel genoegen nemen met de antwoorden. Daarmee werden we
gedwongen om het vaak nog net even beter te formuleren of met betere argumenten te
komen. Robert heeft er zelf voor gekozen om niet nu al voor een tweede termijn te gaan
vanwege zijn gezinssituatie en zijn intensieve baan. Ook u was een raadslid dat zich ergerde
aan de stroperigheid die er wel eens was en de traagheid waarmee zaken gingen.
Ik dank u voor uw inzet voor Ridderkerk.
De heer Pors: Voorzitter, geachte aanwezigen, mocht ik hier met het zweet in de handen
staan, dan heeft dat eigenlijk alleen maar te maken met het verschijnsel dat wij “de tijd”
noemen. Want ik vrees bij voorbaat zo’n opmerking als “mijnheer Pors, u hebt nog één
minuut” of “mijnheer Pors, bent u al toe aan de afronding?” Want ja: we moesten het kort
houden van de griffier.
Maar nu we het toch over de griffie hebben: Johan, Maarten, Anja: jullie strakke en
welwillende ondersteuning is ongetwijfeld voorbeeldig. We hebben net verkiezingen achter
de rug, maar als verkiezingen zouden worden uitgeschreven voor de beste griffie van
Nederland, zou ik zonder enige twijfel op jullie team stemmen. Dikke complimenten, en mijn
welgemeende dank.
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Collega’s, raads- en commissieleden: hartelijk dank voor de contacten die ik met jullie heb
gehad. Dat een ieder van ons zich, uiteraard met eigen intenties en inzichten, heeft ingezet
voor het welzijn van Ridderkerk, was merkbaar aan de bijna altijd ongedwongen en collegiale
sfeer.
Leo Plaisier zei het ruim drie jaar geleden al: “In elk afscheid ligt de geboorte van een
herinnering”. Ik mag met nadruk spreken van een goede herinnering.
Uiteraard heb ook ik de afgelopen jaren minder fraaie aspecten meegemaakt. Maar zo erg als
het wordt gesuggereerd via Google: nee, dat neem ik niet voor mijn rekening.
Als ik namelijk via Google zoek op de exacte woordcombinatie “Politiek is vies”, en op alleen
internetadressen uit Nederland, krijg ik 6.270 resultaten. Doe ik datzelfde met de exacte
woordcombinatie “politiek is mooi”, dan blijft het aantal resultaten beperkt tot tien.
Aan de vorige week gekozen raadsleden zou ik willen meegeven dat hier een boeiende
uitdaging ligt.
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Ik heb heel wat mogen waarnemen omtrent het functioneren van de gemeenteraad van ons
dorp. Maar ja: we moesten het kort houden van de griffier. Uit die waarnemingen heb ik
conclusies kunnen trekken. Maar ja: we zouden het kort houden.

25

30

35

40

45

50

Eén aanbeveling, één oproep (op grond van die waarnemingen en conclusies) wil ik echter
niet voor mezelf houden, maar graag – zij het in alle bescheidenheid – meegeven aan de
raad: gaat u alstublieft niet op de stoel van de wethouder zitten. Geef kaders mee, en
controleer of volgens die kaders wordt gehandeld. Dat hoeft uw volksvertegenwoordigende
rol echt niet in de weg te staan. En bovendien: die wethouderszetel is te klein voor twee
personen, en u krijgt er gewoon zelf een.
Cor, Heleen, Marten (ik kies voor de alfabetische volgorde): hartelijk dank. Het was een genot
om met jullie, deze mix van gedreven mensen, te mogen samenwerken. Ik haast me om
daaraan toe te voegen onze steunfractieleden en burgerraadsleden. De ChristenUnie in
Ridderkerk kan trots zijn op zo’n stel betrokken mensen. En in die complimenten betrek ik ook
graag ons bestuur. Martijn, ik kan het niet laten om jouw niet aflatende ijver voor de fractie hier
apart te noemen. Jullie allemaal: heel hartelijk dank.
Dat ik het mijn vrouw en kinderen de afgelopen jaren – zachtjes uitgedrukt – niet makkelijker
heb gemaakt, zal helder zijn. Ik citeer hier – zonder toestemming – een uitspraak van
Suzanne, mijn vrouw, die ze ongeveer een half jaar geleden deed: “Als wij 25 jaar getrouwd
zijn, wacht ik drie jaar voordat we het vieren; want ik ben drie jaar lang hoegenaamd niet
getrouwd geweest”.
Suzanne, Mareille, Patrick, Ricardo, Rowan: heel hartelijk dank voor het feit dat jullie het
hebben uitgehouden!
Op 1 februari 2007 heb ik de eed afgelegd, en daarbij God tot getuige geroepen. Impliciet heb
ik Hem daarbij om Zijn hulp gevraagd. Die hemelse Vader dank ik hierbij publiekelijk voor alles
wat Hij de afgelopen jaren heeft gegeven. Niemand kan ik iets beters toewensen dan Gods
zegen en Zijn nabijheid. En wie u ook bent in deze zaal: dat zij u dan ook van harte gegund,
nu en in de toekomst. Ik dank u.
De voorzitter: Dank voor deze woorden.
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Nummer twaalf in deze lange rij van scheidende raadsleden is Arco Roodenburg, onze
benjamin in deze raad. U trad in 2006 aan voor de SGP. Mijn voorgangster Jon Hermans
heeft tweemaal bij u kinderbestek mogen uitreiken, ter gelegenheid van de geboorte van
Jansje Adriana in 2006 en van Inge Wilhelmina Josephine in 2008. In het dagelijks leven bent
u actief in het bedrijfsleven. Als raadslid wordt u dan geconfronteerd met de weerbarstige
praktijk van het openbaar bestuur. De lange doorlooptijd en de vele woorden die soms aan
een onderwerp gewijd worden, zullen u wel eens zwaar gevallen zijn. In de achterliggende
jaren heeft u zich met name beziggehouden met de onderwerpen op het terrein van de
ruimtelijke ordening. U nam deel aan de vergaderingen van de commissie Samen Wonen.
Dat het milieu ook u aan het hart gaat, blijkt uit de door u ingediende motie Vuurwerkvrije
gemeente Ridderkerk. Een motie waarover tweemaal is gestemd omdat bij de eerste
stemming de stemming staakte met dertien voor en dertien tegen. Kan het ongelukkiger?
Mij is verteld dat uw hart uitgaat naar de persoonlijke gesprekken, naar de contacten met de
mensen om u heen en vanuit de bevolking. Zeer zeker geen slechte eigenschap voor een
raadslid. Binnen de fractie was u een fractielid dat de anderen een spiegel kon voorhouden
door gewoon eens tegengesteld te redeneren of kritische vragen te stellen. Dat is in uw fractie
zeer gewaardeerd.
De heer Roodenburg: Geachte voorzitter, wethouders, raadsleden, griffier. Hoewel de raad
in de afgelopen vier jaar een dominante rol heeft gespeeld in ons gezin heb ik behoefte om
iets te zeggen. Vier boeiende jaren liggen achter ons. Leuk en leerzaam, soms niet leuk en
ook leerzaam. [hilariteit].
De inspanning in tijd die raadswerk vraagt, is behoorlijk. Ik heb daarom bewondering
gekregen voor die raadsleden die zich met uitzonderlijke ijver en grote gedrevenheid en
bevlogen hebben ingezet voor hun raadswerk. Als gemeenteraad ben je bezig met de
toekomst voor Ridderkerk. Dat is interessant, mooi, maar soms ook heel moeilijk werk. Zeker
met de zware bezuinigingen die te wachten staan. Ik wens de nieuwe coalitie veel wijsheid
om daarin goede beslissingen te nemen.
Vandaag wil ik u zeggen dat mijn leven ook is gericht op de toekomst. Ik bedoel dan natuurlijk
dat ik hoop dat mijn twee dochters over 25 jaar met net zoveel plezier in Ridderkerk kunnen
wonen, als ik nu doe. Maar, het meest bepalende feit voor mij is dat wat wij binnenkort met
Pasen hopen te gedenken: dat is de opstanding van Jezus Christus. Mijn geloof in Hem
brengt mijn leven in een oneindig perspectief. Dat is welzijn van het allerhoogste niveau en
dat is wat ik jullie allemaal van harte toewens. Adieu!
De voorzitter: Dank u, wel mijnheer Roodenburg.
Dames en heren, er blijven nog twee raadsleden over. De oplettende toehoorder weet dat het
gaat om de heren Jan Lagendijk en Arie den Ouden. Ik begin met de eerste.
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Met het vertrek van Jan Lagendijk neemt bestuurlijk Ridderkerk afscheid van een fijn mens.
Want zo staat u te boek, meneer Lagendijk. Van 1998 tot nu was u onafgebroken lid van deze
raad. Wie kent hem niet, deze Lagendijk. En bovendien: wie kent hij niet? U was de oren en
ogen van de fractie in de samenleving, met het hart op de goede plaats. Het kostte u geen
moeite uzelf weg te cijferen. Dat wordt breed gewaardeerd, kan ik u verzekeren. Het aantal
voorkeurstemmen dat u in het verleden kreeg, spreekt boekdelen. Uw kennis over Ridderkerk
en haar historie is alom bekend. Over de agrarische historie en de loop van watergangen
maakt men u niets wijs. Daar weten ze ook bij het waterschap Hollandse Delta over mee te
praten. En zelfs over het klimaat staat u uw mannetje, zoals weerman Erwin Kroll en minister
Cramer tijdens de recente milieuconferentie konden meemaken.
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U deed het raadswerk naast uw beroep van vollegrondstuinder. Als tuinder hebt u de kou en
de warmte van het ondernemerschap meegemaakt. Uw vitaliteit is opvallend, terwijl toch ook
uw gezondheid af en toe zorgen baarde.
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Kortom, er vertrekt een bijzonder mens uit deze raad. Het verheugt me dan ook zeer, dat ik
u mag meedelen dat vanwege uw langdurige verdiensten voor de samenleving op meerdere
terreinen het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
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[Applaus en opspelden van de versierselen]
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De heer Lagendijk: Ik wil graag mijn gezin hierbij betrekken. Ze hebben mij altijd gesteund:
eerst in het landbouwbestuur en daarna in de gemeenteraad en het waterschap.
Ik heb altijd mijn best gedaan om de agrarische sector voor Ridderkerk te behouden. Het is
nog nooit zo slecht gedaan als deze twaalf jaar [hilariteit]. Ik doel op Veren Ambacht, het
Waalbos, Cornelisland is opgegeven. Maar het ergste vind ik nog dat de Crezéepolder onder
water gezet wordt. Niet zozeer voor het land, maar in het bijzonder voor de schaardijk.
Zelfs in 1953 heeft deze dijk het gehouden. De Crezéepolder heeft wel onder water gestaan,
maar dat was omdat de Veerdam was doorgebroken. De schaardijk heeft het gehouden en
die gaan ze nu afgraven. Twee meter en een gat van 150 meter. U begrijpt wel dat mij dat als
‘waterschapper’ bijzonder veel pijn doet. Ik hoop dat de toekomstige raadsleden meer oog
zullen hebben voor het behoud van het weinige agrarische land dat we nog hebben. Ik wens
de nieuwe raadsleden met de nieuwe wethouders, maar ook de ambtenaren Gods zegen toe.
Dank u wel.
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[langdurig applaus]
De voorzitter: Dank u wel voor deze woorden, mijnheer Lagendijk.
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Ten slotte richt ik het woord tot Arie den Ouden. We gaan u missen. Al was het alleen maar
vanwege uw enorme historische kennis van het werk van deze raad. Ik heb vandaag in dit
gemeentehuis horen zeggen, dat met het vertrek van Den Ouden de dependance van het
gemeentearchief aan de Klooslaan wordt gesloten. [hilariteit]. Ziedaar, uw reputatie.
Geholpen door dat archief citeerde u graag uit eerdere debatten en vergaderingen. Uw
opponenten meenden u daarbij wel eens te kunnen betrappen op een zekere onvolledigheid,
maar dat hoorde bij het politieke spel.
U begon het werk voor de raad in 1990 als schaduwraadslid. In 1994 trad u formeel toe tot
dit gezelschap. En daar liet u zich van verschillende kanten zien. Als fractievoorzitter, als
plaatsvervangend voorzitter, als lid van het presidium. Als boegbeeld van de SGP-fractie had
u in de persoon van de heer Veldhoen een illustere voorganger. Ik zeg niets te veel, als ik stel
dat u die plek - zij het op een heel andere manier - waardig hebt overgenomen.
Over uw dossierkennis hoef ik niet veel te zeggen. Die was legendarisch. Het onderwijsveld,
gemeenschappelijke regelingen, begrotingen, de stadsregio, u wist er alles van, compleet
met veel historische kennis. In het debat werd u gevreesd. Met onschuldig lijkende
openingsvragen ging u het onderwerp en uw opponent als met een fileermes te lijf.
Bij dat alles had u een gezonde dosis humor. Maar dan moest je wel goed luisteren, want uw
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gelaatsuitdrukking verraadde maar weinig van die eigenschap.
Ik zei, dat we u gaan missen. Als voorzitter van deze raad zal ik u ook missen, want het
plaatsvervangende voorzitterschap vervulde u met verve, alhoewel ik dat zelf niet heb mogen
meemaken.
Buiten deze raadzaal was en bent u actief in het onderwijs. U was van 1978 tot 1994 in
diverse functies betrokken bij de Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op
gereformeerde grondslag in Ridderkerk. En bij het Da Vincicollege in Dordrecht, waar u
docent en teamleider was en nu adjunct-bestuurssecretaris bent, roemt men uw kennis en
inzet.

15
Ik rond af, en dat doe ik met buitengewoon veel genoegen. Want het heeft Hare Majesteit de
Koningin behaagd u voor al deze maatschappelijke betrokkenheid te eren met een
benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
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[Applaus en opspelden van de versierselen]
De heer Den Ouden: Voorzitter, na al die lofuitingen, meen ik er goed aan te doen om ook
iets te zeggen al was het maar om afbreuk te doen aan het door u geschetste imago. U
belichtte maar een kant van mijn persoon. De andere kant hebt u gelukkig laten rusten. Dank
u wel.
En wilt u ook mijn hartelijke dank en erkentelijkheid overbrengen aan Hare Majesteit de
Koningin, die zo goed was om mij deze onderscheiding te doen toekomen?
Ik miste in de inventarisatie van Johan de optie van een lange toespraak. Maar, in de tijd. …
Vorige maand stond in dagblad Trouw de uitslag van een enquête onder raadsleden. De
functie van raadslid is niet begerenswaardig. De vergoedingen zijn laag, er is weinig
ondersteuning en je zit met incapabele collega´s opgescheept.
Toen ik dat las, zuchtte ik diep en dacht ik dat dit niet op de Ridderkerk raad van toepassing
kon zijn. Voor zover dat onterechte gevoel bij u ook heerst, wil ik dat graag onderbouwd even
rechtzetten.
Als je ziet met hoeveel inzet en ambitie potentiële raadsleden letterlijk weer en wind trotseren
om hun programmapunten onder de aandacht te brengen van een ieder die het maar wil
horen, moet het publiek de indruk krijgen dat de raadsleden met iets begerenswaardigs bezig
zijn. Soms wordt dit nog onderstreept door wat bereikt is in de achterliggende periode. Maar,
vaak werd vergeten om erbij te zeggen dat om een wens of idee gerealiseerd te krijgen, ook
een groot aantal leden van andere fracties dat een goed idee moeten vinden om tot een
meerderheid te kunnen komen. Maar, alles bij elkaar dat niet begerenswaardige van – ik zou
haast zeggen - het ambt van raadslid kan in Ridderkerk niet van toepassing zijn.

45
Een ander negatief punt zou de lage vergoeding zijn. Voorzitter, al deze raadsleden willen
zich volgens mij zonder uitzondering graag inzetten voor de Ridderkerkse samenleving. Het
geeft heel vaak meer voldoening dan in geld is uit te drukken. Bovendien is het voor de
meeste raadsleden een soort hobby. En daar verdien je sowieso nooit veel aan.
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Dan het punt van de werkdruk. De laatste week mailde de griffier mij spontaan een aantal
wetenswaardigheden. Daaraan ontbreekt dat in deze periode we met elkaar 261 moties en
amendementen ingediend hebben. Ik heb ook even naar de vorige raadsperiode gekeken.

2261

8 maart 2010

5

10

Toen waren het er 149. In de eerste raadsperiode van 1994 tot 1998 was het aantal op een
hand of hooguit op twee handen te tellen.
Kun je hieruit concluderen dat de werkdruk toeneemt? Of kun je dat afleiden uit het aantal
raadsstukken dat je behandelt? In de eerste raadsperiode waren dat er om en nabij de 700.
En volgens mij is de teller nu op 402 blijven steken.
Er is wel een verschuiving, maar ook dat zegt nog niet alles. Want in de eerste periode
hadden we met zes commissies te maken, die uitsluitend door gekozen raadsleden bemenst
mochten worden. En nu, och, hebben we nog maar twee commissies die ook nog door
burgerraadsleden bemenst mogen worden. Dus met een beetje optimisme kun je toch wel
stellen dat het met die werkdruk wel meevalt.
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Een ander minpunt zou volgens de enquête een gebrek aan ondersteuning zijn. Dit kan niet
van toepassing zijn op de griffie van onze raad. Johan, Anja, Maarten. Ik zie jullie. Hartelijk
dank voor jullie correcte, tijdige en volledige informatie. Johan nog een extra bedankje voor
de aandachtspunten als je mij van tevoren mailde, als ik soms eens de raad mocht voorzitten.
En ik bedank ook alle aanwezige raadsleden voor het vertrouwen dat ze mij geschonken
hebben om dat te mogen doen. En bij dat bedankje wil ik uiteraard ook de dames en heren
van de koffie en het fris betrekken die op de vergaderingen, die wel eens wat langer duurden,
daarvoor zorgden.
Die raadsledenenquête maakte vervolgens ook melding van incapabele collega´s. Ook dat
kan wat mij betreft niet gelden voor de raadsleden die ik hier in de afgelopen zestien jaar heb
mogen meemaken.
Het zou te ver voeren en ook niet passen bij de beperkte spreektijd die ik heb gekregen, om
van de huidige 28 collega´s de kwaliteiten te gaan opsommen want dan zouden we de hele
avond hier nog doorbrengen. Bovendien zou ik dan ik eigenlijk ook de overige 40 raadsleden
die ik heb mogen meemaken daarbij moeten betrekken. Maar, om het kort te houden,
niemand zal het mij euvel duiden dat de meest capabele collega´s de leden zijn van de
SGP-fractie. [hilariteit]. Waarbij ik ook de naam van mijn voorganger als fractievoorzitter niet
onvermeld wil laten. Ver voordat het dualisme in de gemeentepolitiek zijn intrede deed, gaf
de heer Veldhoen toen nog op zijn zeer authentieke wijze invulling aan zijn opvatting over de
invulling van zijn volksvertegenwoordigende rol. Daar waren vrienden en niet-vrienden het in
ieder geval over eens.
Ik bedank alle raadsleden voor alle hartelijkheden die ik heb ondervonden en voor het
meeleven na een operatie in 2007. Het maakt mij werkelijk nog steeds blij als ik daaraan
terugdenk.
In tegenstelling tot die uitkomst van de enquête onder raadsleden wil ik constateren dat het
raadslidmaatschap in Ridderkerk wel begerenswaardig is, dat ik geen klagen had over de
vergoeding, dat het met de werkdruk nogal meeviel, dat er een geweldige ondersteuning was
en dat de collega’s bijzonder capabel zijn. Deze positieve waardering kan ik echter alleen
maar uitspreken omdat ik ook van het thuisfront veel begrip en medeleven heb ondervonden.
Hoe lang een raads- of commissievergadering ook duurde, ik trof bij thuiskomst altijd nog een
wakkere vrouw in de huiskamer aan. Ze heeft in de loop der jaren heel wat van mijn bijdragen
kritisch gelezen en vaak voorzien van kanttekeningen waar ik beslist mijn voordeel mee kon
doen. Rita, ik wil je vanaf deze plaats graag heel hartelijk bedanken voor je ondersteuning. Ik
wil de bloemen die ik kreeg, graag aan jou geven.
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Bovenal dank ik God onze Schepper dat Hij mij de gezondheid en de kracht gaf om dit werk
te mogen en te kunnen doen. Want deze God, zegt de wijze Salomon in het Bijbelboek
Prediker dat het alle mensen betaamt om zijn gevolgen te onderhouden. Vanuit datzelfde
boek geeft Salomon ons mee dat alles een bestemde tijd heeft. Hij spreekt daarbij over de
dingen waarover mensen zoals wij zich vaak druk over kunnen maken. Wat parafraserend op
de tekst uit dit Bijbelboek sluit ik dan ook af met de tekst: het ene raadslid gaat, het andere
komt en er is eigenlijk niets nieuws onder de zon. Dank u wel.
[langdurig applaus]

15

De voorzitter: Dames en heren, naast de bloemen die de vertrekkende raadsleden hebben
gekregen ontvangen zij straks ook deze geweldig mooie schaal.
Dan is de beurt nu aan onze griffier. De heer Van Straalen. Gaat uw gang.
De heer Van Straalen: Geen misverstand … met de kennis van nu: het was beheersbaar.

20
Zonder dollen, hoe waren deze vier jaren nu echt?
Laten we ze eens beschouwen als in een echte tv-recensie.
“Een van de acht” van de PvdA-fractie deed bij aanvang al snel het licht uit en zette de spot
op haar zelf. Later gevolgd door een ander die ook zijn eigen Berend Boudewijn-stoel innam.
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In de rubriek “Hello goodbye” namen we afscheid
 van een gewaardeerde collega die het ‘Plaisier’ in zijn raadswerk had verloren;
 van Cora van Vliet, beslist geen “desperate housewive”;
 van Ineke Lissenberg, de “MasterChef”;
 van Henk Zwiers, wethouder “Debiteuren, crediteuren”
 en van onze raadsvoorzitster, altijd aanwezig in “Goede tijden, slechte tijden”.
“De Rode loper” legden we uit voor:
 Robert Pors;
 Peter van den Berg;
 wethouder Ted Blesgraaf, voor de PvdA-fractie “’t Schaep met de 5 Pooten”;
 en onze nieuwe raadsvoorzitter.
Ik had bij deze vier nog een link willen maken met “Kabouter Plop” en “Help mijn man is
klusser” maar dat zou mijn carrière mogelijk te zeer schaden.
Anders dan in de vorige raadsperiode werd het begin van deze periode gekenmerkt door een
grotere tegenstelling, of vermeende tegenstelling tussen oppositie en coalitie. Bij de
oppositie bestond het gevoel dat hun “Friends” van de coalitie hun “Verborgen gebreken”
permanent gladstreken bij “Het familiediner” achter gesloten deuren.
En bij de coalitie zagen ze het optreden van een wel zeer gemêleerde oppositie eerder als
een “Palingsoap” dan als een bijdrage waar je “Per seconde wijzer” van werd.
Het zijn “Andere tijden”. De tijd dat het publiek als “Silent witness” de vergaderingen
bijwoonde, is al lang voorbij. De pers was, zeker in het begin, vaker stil omdat die “Spoorloos”
was. Sommigen weten dat aan de donderdag als vergaderavond. Dat de “Kassa” van de
kranten minder vol zit, zal daar ook wel mee te maken hebben.
In onze plaatselijke “Fabeltjeskrant” las u de brieven van de inwoners die u, politici, vaak
kwalificeerden als “Stom, stommer, stomst”. Sommigen van u zagen dat als “Hints”; anderen
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zullen gedacht hebben aan de noodzaak van een “Keuringsdienst van Waarde”. Bij het
raadsdebat was het soms “Met Het Mes Op Tafel”, “welke man bijt welke hond” en “Wie is het
zwarte schaap?”.
Sommigen meenden dat het raadsdebat gevoerd werd door “Praatjesmakers” van het niveau
“Ridderkerk Boulevard”. Ik moet toegeven in de commissievergaderingen werden soms wel
erg veel vragen gesteld van het type “Wie weet waar Willem Wever woont?”
Toch heeft u vele belangrijke besluiten genomen. Ik noem slechts de Structuurvisie. Daarmee
gaan we “Onderweg naar morgen”.
Ik weet het, “De wereld draait door” maar “As The World Turns” bent u bereid de financiële
bakens te verzetten en start u een Kerntakendiscussie.
Het past mij als griffier niet om, ten aanzien van de collegeleden, iets te doen aan “Ranking
the stars”. U zult hun bijdragen ervaren hebben soms als “Kunst en dan als Kitsch”.
Even zonder tv.
Het waren weer vier duale jaren erbij. Jaren met veel wisselingen in personen en daarmee
ook in verhoudingen. Als griffier heb ik u deze jaren weer met raad en daad mogen bijstaan,
samen met Anja en Maarten en eerder met Berend.
Dank voor het vertrouwen en de waardering die wij daarvoor kregen.
Dat mijn werk ook betekenis heeft voor degenen die u bij vergaderingen thuis achterlaat,
bleek uit het feit dat in de vorige raad de vrouw van een raadslid meende dat ik haar man
stalkte … met e-mails.
In deze periode zorgde ik voor huwelijkse perikelen in huize Den Ouden als ik, na een
vergadering op weg naar huis, eerder langs Klooslaan nummer 13 fietste dan Arie thuiskwam.
[grote hilariteit en applaus]

35

Allen die deze raad gaan verlaten wens ik alle goeds toe.
Het is “Twee voor twaalf’ we gaan naar “House”. Tot “De Reünie”. [applaus]
14. Sluiting

40

De voorzitter: Dank u zeer. Wij zijn aan het einde van deze vergadering. Ik wil nogmaals mijn
bijzondere dank uitspreken voor de leden van de raad die hun werk hebben neergelegd, voor
hun werk dat ze in al die jaren hebben geleverd. U bent allen hartelijk uitgenodigd om naar
Grand Café ´t Plein te komen.
Dank u wel.

45
[applaus]
Het is 21.15 uur.

50

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 april 2010,
de griffier,

de voorzitter,
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