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 Raadsvergadering der gemeente Ridderkerk  5 
gehouden op donderdag 1 september 2011 

 
 

Aanwezig: Mevrouw A. Attema, burgemeester 
De gemeentesecretaris: mevrouw M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele 10 
De wethouders: de heren H. Dokter, A. den Ouden, J. Stout en M.A. Vroegindeweij 
De raadsleden: de heren T.J. Alderliesten (SGP), P. Boertje (VVD), C.A. van der Duijn 
Schouten (SGP), mevrouw T. Duman-Sirin (PvdA), mevrouw F. Fräser (D66/GroenLinks), 
mevrouw M. van Gink (PvdA), de heren H.C.M. van Houcke (D66/GroenLinks), J. Ipskamp 
(LR), M. Japenga (ChristenUnie), B. Kok (SGP), H.J.A. Koppes (LR), P. Kranendonk (SGP), 15 
C.J. Louter (CU), mevrouw E. Mans-Los (LR), de heren P.W.J. Meij (CDA), A.C. van Nes (LR), 
G.J. van Nes (LR), mevrouw P.J. van Nes-de Man (LR), de heren B. Neuschwander (LR), 
A.H. Nugteren (LR), W.P. Onderdelinden (CDA), mevrouw I. Parren-Leutscher (LR), 
mevrouw A.P.S. Ripmeester (PvdA), de heren V.A. Smit (SGP), L. van der Spoel (VVD), A. 
Stout (LR).  20 
 
Griffier: de heer mr. J.G. van Straalen 
 
Afwezig: mevrouw A.B. van Houwelingen-Saugerud (PvdA) 
 25 
Notulist: mevrouw I.J.H. Lit  
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter: De bel heeft geklonken en de raadsvergadering is geopend. Dames en heren, 
raadsleden, hartelijk welkom en ook aan de luisteraars van de lokale omroep.  30 
Mevrouw Van Houwelingen heeft zich afgemeld.  
U hebt meegekregen dat vanaf nu maar een raadslid tegelijk gebruik kan maken van de 
microfoon. Dit houdt verband met de uitzending van de raadsvergadering via de radio. Als u 
wilt interrumperen, steekt u dan uw hand op. Dan gaat het goed. 
 35 
Kunnen we de agenda vaststellen? Meneer Van Houcke. 
 
De heer Van Houcke: Voorzitter, ik voer het woord namens alle fracties. Wij hebben overleg 
gehad en wij willen u verzoeken het agendapunt over Nieuw Reijerwaard van de agenda te 
halen. Voor de laatste veranderingen in de teksten hebben wij maar kort tijd gehad om ze te 40 
bestuderen. Er was slechts een dag beschikbaar. Wij willen op 22 september een extra 
raadsvergadering om half acht over dat agendapunt houden.  
 
De voorzitter: U hebt dit met de fractievoorzitters besproken en ik neem aan dat zij dit 
verzoek unaniem steunen. Dan gaan we dat doen. Op 22 september gaan we praten over de 45 
gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard. Van half acht tot negen uur is de planning.  
 
Anderen nog over de agenda? Agendapunt 11 (startnotitie Ridderkerk sport- en beweeg 
gemeente) zal voor kennisgeving worden aangenomen op advies van het presidium. 
Akkoord? Dat is het geval. 50 
 

2. Vragenuur voor raadsleden 
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De heer Boertje: Dank u wel, voorzitter. 5 
De VVD wil een vraag stellen over een raadsinformatiebrief. Wij willen de vraag eerst aan 
Leefbaar Ridderkerk stellen en daarna aan het college. De fractie van Leefbaar Ridderkerk 
weet dat en heeft de vraag van tevoren toegestuurd gekregen. 
De vraag gaat over de raadsinformatiebrief van 30 juni 2011 inzake het hondenbeleid. In het 
stuk stelt u dat het huidige beleid, zoals in de vorige collegeperiode geïntroduceerd door 10 
Leefbaar Ridderkerk niet goed werkt. Mede omdat er niet genoeg afvalbakken in de 
gemeente staan. U wilt daarom afvalbakken, Depodogs, gaan bijplaatsen. Betekent dit dat 
u het eerdere VVD-voorstel inzake Depodogs, vooral vanwege de grote signaleringswaarde 
ervan, inmiddels wel als effectief beschouwt? 
 15 
De heer Koppes: Wij willen die vraag beantwoorden. Wij hebben steeds aangedrongen op 
een evaluatie van het hondenbeleid. Wij willen deze vraag behandelen in de 
commissievergadering later deze maand. Het agendapunt is al doorgegeven aan de griffier.  
 
De voorzitter: Wethouder? 20 
 
Wethouder Den Ouden: Ik was enigszins verrast door de vraag zoals hij nu wordt gesteld 
omdat vorige week donderdag in de commissievergadering door Leefbaar Ridderkerk is 
gevraagd om de nota een volgende keer in commissieverband op de agenda te hebben. Het 
is een beetje kort door de bocht als u stelt dat het huidige beleid niet goed werkt. Ik dacht dat 25 
dat een letterlijk citaat is uit de notitie. U gaat ook erg snel als u zegt dat afvalbakken voor het 
gemak Depodogs genoemd worden. Het zal een hele discussie worden om het over de 
verschillen te hebben. De kern van de notitie was natuurlijk enigszins los maar ook in 
samenhang met het hondenbeleid is geconstateerd dat over een aantal afvalbakken, voor de 
luisteraars en anderen: we hebben er ruim 700 in de gemeente staan, waarvan er 35 30 
herplaatst zouden kunnen worden. Omdat er ook behoefte is aan afvalbakken op andere 
plaatsen. Dus 35 bakken worden herplaatst en er komen er ook ongeveer 35 bij. We denken 
dat er dan voldoende afvalbakken zijn om beleid op te kunnen voeren. Ik stel voor om, nu het 
geagendeerd wordt, er in de commissie uitgebreider op in te gaan. Als u dat goed vindt. 
 35 
De voorzitter: Mijnheer Boertje nog? 
 
De heer Boertje: Voorzitter, dank u wel. Wat ons betreft kunnen we het dan wellicht gaan 
hebben over de 35 nieuw te plaatsen bakken. Dank u wel.  
 40 
De voorzitter: Anderen nog? Dan is het woord aan de heer Van der Spoel. 
 
De heer Van der Spoel: Dank u wel. Ik stel deze vraag mede namens de PvdA. Het gaat over 
de werkzaamheden en het proces rondom trapveld Gildestraat Slikkerveer. 
Het is hier eerder aan de orde gekomen. 45 
Er is vorige keer aangegeven dat de communicatie gedeeltelijk zal worden overgedaan. Met 
de inwoners. Onze informatie is dat het nog steeds uitgesteld is. In verband met vakantie. 
Kunt u bevestigen dat dat overleg gaat plaatsvinden? Zo ja, of dat op 7 september gaat 
plaatsvinden? Wie zijn ervoor uitgenodigd? Veel mensen hebben deze datum in de 
wandelgangen gehoord, maar er nog geen uitnodiging voor ontvangen.  50 
Kan het plan door inbreng van de bewoners nog wijzigen? Of zijn de werkzaamheden al in 
een dusdanig stadium dat ze gewoon voortgezet gaan worden? Betekent dat dan ook dat de 
scouting verplaatst gaat worden en betaalt het waterschap mee aan de waterberging? 
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 5 
Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter.  
De datum van 7 september is correct. De bijeenkomst is niet uitgesteld. Voor de zomer is het 
ook ter sprake geweest en toen is gezegd dat er in de omgeving van het trapveldje geen 
onomkeerbare zaken zullen plaatsvinden voordat het gesprek heeft plaatsgevonden. U heeft 
dat kunnen constateren. In plaats van verder te gaan, is in de zomer gestopt. Hoe dan ook zal 10 
er een verbinding zijn van de watergang aan het einde van de Nassaustraat naar de andere 
kant van de Gildetunnel. Dat is ook al eens eerder toegelicht. In verband met 
hoogteverschillen doorstroming. Of de verbinding waar nu een begin mee is gemaakt langs 
het trapveld in een buis of via het trapveld in open water komt, zover is het deze week nog 
niet. Het werk dat gedaan wordt, zal te allen tijde moeten plaatsvinden vanwege de 15 
verbinding die tot stand moet komen. Er is voor de zomer gezegd dat er geen onomkeerbare 
zaken zullen plaatsvinden. Daar houden wij ons aan. Dat gebeurt niet. De datum van 7 
september is correct. Voor de vakantie waren er 265 of 356 brieven uitgegaan. Er zijn 
uiteindelijk 18 reacties op gekomen. Vier positief en veertien negatief. Met de mensen die 
toen op onze uitnodiging hebben gereageerd, zal een gesprek worden aangegaan. Het is wat 20 
prematuur om op de uitkomst vooruit te lopen. 
Meebetalen. Het waterplan 2008 – 2012 is een aantal jaren geleden vastgesteld en daarin 
zijn een heleboel werkzaamheden opgenomen. Ook de watergang in Slikkerveer. Daar is 
toen een bedrag bij begroot. Voor de optelsom van al die bedragen is een bepaalde verdeling 
gemaakt tussen gemeente, Waterschap en derden. Aan het waterplan – de uitvoering ervan 25 
- wordt nadrukkelijk meebetaald door het Waterschap en de gemeente. 
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, ik vraag nadrukkelijk aandacht van de wethouder voor de 30 
communicatie. Ik heb nog geen uitnodiging gezien. Het gevoel bekruipt de mensen dat het 
op de lange baan wordt geschoven en hun inbreng er niet toe zou doen. Ik wil die indruk 
graag weggenomen hebben. 
 
De voorzitter: Anderen nog? 35 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Een vraag aan de wethouder over betalen 
door het Waterschap. Aangezien het Waterschap bij monde van de portefeuillehouder heeft 
aangegeven dat er geen noodzaak is voor die vijver, de open waterberging, betalen ze dan 
wel mee aan die buis als die er komt? 40 
Is het college ook aanwezig op de informatieavond op 7 september? 
 
Wethouder Den Ouden: In zekere zin is die vertaling wat kort door de bocht. Er zijn 
waterbergingsactiviteiten overeengekomen. Aan het totaal van die activiteiten wordt 
bijgedragen door de gemeente en het Waterschap. Het is nog maar de vraag als de rekening 45 
wordt opgemaakt of dat spoort met de begroting van een jaar of vier geleden. Dus die 
elementen spelen ook mee. Het wordt uiteraard meegenomen in de uitkomst van het 
gesprek.  
Voor de zomervakantie is een aantal bewoners (256 of 356) uitgenodigd en degenen die 
gereageerd hebben en degenen die suggesties (18) hebben laten weten zijn uitgenodigd en 50 
daarmee wordt overlegd. De datum van 7 september is met hen afgesproken. Het is niet 
aangekondigd in De Combinatie, het is een vervolg op de eerdere ronde. Het is een vorm van 
ambtelijk overleg. 
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 5 
De voorzitter: Dank u wel. De volgende vraag wordt gesteld door mevrouw Duman. 
 
Mevrouw Duman: Dank u wel. Bij het afscheid van oud wethouder Onderwijs is in het jaar 
2008 de Henk Zwiersprijs in het leven geroepen. Dit is een prijs die wordt uitgereikt aan 
innovatieve, creatieve en ondernemende projecten in het Ridderkerkse onderwijs. De Henk 10 
Zwiersprijs bestaat uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van € 2.500,-. 
Bij het uitreiken van de laatste prijs is besproken en afgesproken om de volgende prijs op een 
andere manier te doen, meer vergelijkbaar met de wijze waarop in Rotterdam een soortgelijke 
prijs wordt uitgereikt. Deze manier is blijkbaar niet uitgevoerd; de Ridderkerkse Henk 
Zwiersprijs voor onderwijs is dit jaar niet uitgereikt. Waarom niet? Wat is nodig om volgend 15 
jaar wel een prijs uit te kunnen reiken? Blijft het budget van € 2.500,-- behouden voor een 
onderwijsprijs? 
 
De voorzitter: Wethouder Den Ouden. 
 20 
Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. De vraag die wordt gesteld, is heel 
nadrukkelijk gekoppeld aan een persoonsnaam. Ik zou daar bij voorkeur in het openbaar 
uiterst terughoudend mee om willen gaan. Het zou mijn voorkeur hebben om daar een keer 
in commissieverband, wellicht in het besloten deel vanwege privacy redenen, over willen 
spreken. Dit uit het oogpunt van prudentie. Kunt u daarmee instemmen? 25 
 
Mevrouw Duman: Ja, prima. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Mooi. Dank u wel. De vierde serie vragen wordt gesteld door de heer Van 
Houcke. 30 
 
De heer Van Houcke: Dank u, voorzitter. Deze week bleek ons dat op de agenda van de 
Statenvergadering van 14 september 2011 een voorstel staat om de aanvraag van 
Ridderkerk voor een subsidie van € 400.000,- toe te kennen. Te lezen valt dat deze subsidie 
is bedoeld als bijdrage in de kosten van de aanleg van een nieuwe weg van € 1.000.000,- om 35 
de ontsluiting van de terminal van Groenenboom te verbeteren, als onderdeel van de Fresh 
Corridor. Het werk moet nog in 2011 beginnen. Hoe denkt u de nog resterende € 600.000,- te 
financieren en waarom hebt u de raad hierover niet nader geïnformeerd? 
 
De voorzitter: Wethouder Stout. 40 
 
Wethouder Stout: Dank u wel, voorzitter. Een kleine correctie. Het gaat niet over een 
miljoen, maar over € 600.000,- voor een nieuwe ontsluitingsweg en € 125.000,- voor 
elektriciteitaansluitingen voor de koelcontainers.   
Deze hele subsidie moest aangevraagd worden om ervoor in aanmerking te komen. Hij wordt 45 
alleen gefaciliteerd door de gemeenschappelijke regeling. Die is er nog niet. Het is de 
bedoeling dat het gedeelte dat niet wordt gesubsidieerd uit de exploitatie van de 
gemeenschappelijke regeling komt. Wij moesten als Ridderkerk, om in aanmerking te komen 
voor die subsidie, dit naar voren trekken. Het project zal niet in 2011 worden uitgevoerd. 
Daadwerkelijk wordt dat pas na 1 april gedaan. Wij hopen dat dan de gemeenschappelijke 50 
regeling ook opgericht is zodat wede financiën dan ook kunnen doorleggen. 
Het is wel zo dat eind 2011 een onderzoek zal plaatsvinden. Dat heeft te maken met de 
voorbelasting. 
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De heer Van Houcke: Dank u wel, voorzitter. Het verbaast mij. Ik heb de stukken zelf 
gelezen. Uw antwoord spoort niet met dat wat 14 september in de Staten besloten gaat 
worden. Dus ook niet met waarover men zich op dit moment buigt.  
Het is allemaal heel formeel. De subsidie wordt toegekend aan de gemeente, niet aan de 
gemeenschappelijke regeling. Het bedrag klopt niet. De toekenning klopt niet. Ik zou het op 10 
prijs stellen als de raad op korte termijn wordt geïnformeerd. Het lijkt onderdeel te zijn van een 
project waarover wij op 22 september a.s. met elkaar van gedachten gaan wisselen. Mij lijkt 
dat er ruim voor 22 september volstrekte duidelijkheid hierover moet zijn. 
 
Wethouder Stout: Dat lijkt mij ook. Ik heb hier op mijn tafel de begroting liggen die bij de 15 
subsidieaanvraag hoort. Die klopt met het verhaal dat ik vertelde. Het is goed om uit te 
zoeken hoe het zit en er later op terug te komen. De informatie moet verder uitgezocht 
worden. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Ripmeester. 20 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel. Kunnen twee vragen meegenomen worden bij de 
schriftelijke beantwoording van de vragen van D66/GroenLinks? Dat betreft de vragen: zijn 
er meer gegadigden voor deze richting. Zijn er al meer concrete aanvragen, welke acties voor 
het tegengaan negatieve effecten uitstroom, leegstand in het centrum worden ondernomen? 25 
 
Wethouder Den Ouden: Het antwoord kan kort zijn: het is ja. 
 
De voorzitter: Ik vrees dat dit voor de luisteraar thuis niet zo helder is.  
 30 

3. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van 23 en 30 juni 2011 
 
De voorzitter: U hebt wijzigingsvoorstellen op uw desk gevonden.  
Mogen we de notulen van 23 en 30 juni vaststellen? Dat is het geval. 
 35 

4. Lijst van ingekomen stukken, nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke 
beantwoording en ingekomen verzoeken om een interpellatie (artikel 40 Reglement 
van orde)  

 
1. Voor kennisgeving aannemen: 40 
 

1. Mededeling van wethouder A. den Ouden, d.d. 25 mei 2011 (kenmerk 
RU11/04180-griffie), dat raadstoezegging nr. 54 is afgedaan. 
 

2. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  45 
d.d. 6 juni 2011, over verstedelijkingsafspraken Stadsregio. 
 

3. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  
d.d. 6 juni 2011, over stand van zaken Korfbalfusie II. 
 50 

4. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  
d.d. 14 juni 2011, met stand van zaken Wmo-vervoer. 
 



1 september 2011 
 

766 
 

5. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  5 
d.d. 15 juni 2011, over grondexploitaties. 
 

6. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  
d.d. 17 juni 2011, met resultaten tussenmeting bestuurskrachtmeting. 
 10 

7. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  
d.d. 24 juni 2011, betreffende de doorontwikkeling BAR-samenwerking. 
 

8. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  
d.d. 30 juni 2011, over stand van zaken hondenbeleid – bijplaatsen afvalbakken. 15 
 

9. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  
d.d. 6 juli 2011, met de evaluatie aanpak wateroverlast Kerkweg. 
 

10. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  20 
d.d. 14 juli 2011, over sluitende aanpak. 
 

11. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  
d.d. 21 juli 2011, betreffende voortgang aansluiting Veiligheidshuis in de 
BAR-gemeenten.  25 
 

12. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  
d.d. 21 juli 2011, betreffende overdrachtsdossier voor de vrijwillige brandweer. 
 

13. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 6 juni 2011, als antwoord 30 
op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid mevrouw 
A.P.S. Ripmeester over wijkonderzoek Koninginneweg en omstreken. 
 

14. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 10 juni 2011, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid 35 
mevrouw A.B. van Houwelingen-Saugerud betreffende vragen evaluatie beleidsplan 
Wmo. 
 

15. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 10 juni 2011, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid 40 
mevrouw A.B. van Houwelingen-Saugerud betreffende vragen woonservicegebieden. 
 

16. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 29 juli 2011, als antwoord 
op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid mevrouw 
T. Duman-Sirin betreffende wijkonderzoek Slikkerveer Zuidoost. 45 
 

17. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 3 augustus 2011, 
betreffende vestiging kringloopwinkel Opnieuw & Co in Ridderkerk. 
 

18. Brief van de Rekenkamercommissie Ridderkerk, d.d. 15 juli 2011, waarmee het 50 
rapport Onderwijshuisvesting wordt aangeboden. 
 

19. Brief van de Stadsregio Rotterdam, d.d. juli 2011, met de door het algemeen bestuur 
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vastgestelde jaarrekening 2010 en begroting 2012. 5 
 

20. Afschrift van de brief van het college van burgemeester en wethouders aan het DB 
van de gemeenschappelijke regeling Koepelschap Buitenstedelijk Groen, d.d. 17 juni 
2011, met reactie op de ontwerp programmabegroting 2012. 
 10 

21. Brief van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen, d.d. 11 juli 2011, met de vastgestelde jaarstukken 2010 en 
programmabegroting 2012. 
 

22. Brief van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde, d.d. 28 juni 2011, met de door 15 
het Algemeen Bestuur vastgestelde jaarstukken 2010, programmabegroting 2012 en 
1e begrotingswijziging 2011. 
 

23. Brief van DCMR Milieudienst Rijnmond, d.d. 12 juli 2011, met de door het Algemeen 
Bestuur vastgestelde Jaarrekening 2010, 1e begrotingswijziging 2011 en begroting 20 
2012. 
 

24. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. juni 2011, betreffende de 
1e begrotingswijziging 2011 inclusief Voorjaarsrapportage van de regiopolitie 
Rotterdam-Rijnmond. 25 
 

25. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. juli 2011, met het 
Halt-sector Jaarbericht 2010. 
 

26. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. juli 2011, met het 30 
Jaarverslag 2010 van Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR). 
 

27. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 7 juli 2011, met het door het 
algemeen bestuur vastgestelde Jaarverslag 2010 en de begroting 2012. 
 35 

28. Brief van de GGD Rotterdam-Rijnmond, d.d. 12 mei 2011, met het door het algemeen 
bestuur vastgestelde jaarverslag van de Gemeenschappelijke regeling OGZRR. 
 

29. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 1 juli 2011, met het 
Dekkingsplan Brandweer Rotterdam-Rijnmond 1.0. 40 
 

30. Afschrift van de brief van het college van burgemeester en wethouders aan Voor 
Werkende Moeders, d.d. 5 juli 2011, betreffende kwaliteit kinderopvang. 
 

31. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 22 juni 2011, waarmee 45 
– vooruitlopend op inhoudelijke beantwoording – enkele brieven van de Stadsregio 
over de Ridderkerklijn worden toegestuurd. 
 

32. Afschrift van de brief van het college van burgemeester en wethouders aan 
Repti-farm, d.d. 17 juni 2011. 50 
 

33. Brief van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, d.d. 12 juli 2011, 
waarbij kopieën van de beroepschriften betreffende bestemmingsplan Donckse 
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Velden worden aangeboden. 5 
 

34. Motie van de gemeenteraad van Vlagtwedde, d.d. 1 maart 2011, over bezuinigingen. 
 

35. Motie van de gemeenteraad van Voorst, d.d. 23 mei 2011, inzake het 
bestuursakkoord Rijk en VNG. 10 
 

36. Motie van de gemeenteraad van Langedijk, d.d. 24 mei 2011, inzake het 
bestuursakkoord VNG / Kabinet. 
 

37. Motie van de gemeenteraad van Naarden, d.d. 25 mei 2011, inzake het 15 
bestuursakkoord. 
 

38. Motie van de gemeenteraad van Noord-Beveland, d.d. 26 mei 2011, inzake het 
bestuursakkoord. 
 20 

39. Motie van de gemeenteraad van De Ronde Venen, d.d. 26 mei 2011, inzake het 
bestuursakkoord. 
 

40. Brief en persbericht van de gemeente Hof van Twente, d.d. 1 juni 2011, met standpunt 
met betrekking tot het bestuursakkoord. 25 
 

41. Brief van Platform VG en het Landelijk Platform GGz, d.d. 24 mei 2011, over het 
bestuursakkoord. 
 

42. Motie van de gemeenteraad van Bergeijk, d.d. 5 juli 2011, over het behoud van de 30 
gemeentelijke brandweer. 
 

43. Verzamelbrief mei 2011 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
  

44. Verzamelbrief juni 2011 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 35 
 
De voorzitter: Wij stellen voor om de ter informatie aangeboden stukken voor kennisgeving 
aan te nemen. 
 
Mevrouw Ripmeester: Ik ontvang graag een afschrift van brief 32, een brief van het college 40 
van B&W aan Repti-farm. 
 
De voorzitter: We zullen zorgen dat u een kopie krijgt. Anderen nog? Dan is dat besloten. 
 

5. Voorstel om de Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard te treffen en de 45 
leden en de plaatsvervangende leden voor het Algemeen Bestuur aan te wijzen 
(raadsvoorstel nr. 111) 

 
De voorzitter: We hebben afgesproken dit te bespreken op 22 september 2011 tussen 19.30 
en 21.00 uur. 50 

 
6. Voorstel om de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Ridderkerk 2012 vast te stellen (raadsvoorstel nr. 115) 
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 5 
De voorzitter: We hebben afgesproken dit vast te stellen. Mevrouw Ripmeester. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel. Ik verzoek een stemverklaring af te geven. We vragen 
nadrukkelijk en nogmaals aandacht voor mantelzorgers vanaf 12 jaar. Dat er voor deze jonge 
groep absoluut maatwerk zal zijn. Ook aandacht en oog hiervoor.  10 
Dank u wel, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Nog meer stemverklaringen? Dit voorstel is vastgesteld. 
 

7. Voorstel om de aanpassing van het Beeldkwaliteitplan woningbouwontwikkeling 15 
Lagendijk 104 – 106 vast te stellen (raadsvoorstel nr. 114) 

 
De voorzitter: Dit ligt ter vaststelling voor. Stemverklaringen? Niet. Vastgesteld. 
 

8. Voorstel om het Milieuprogramma 2011 – 2014 vast te stellen (raadsvoorstel nr. 20 
118) 

 
De voorzitter: We hebben voor dit debat 45 minuten uitgetrokken. Wie wil hierover het woord 
voeren? 
 25 
De heer Van Houcke: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil er vanavond geen doekjes om 
winden. Ik ben bijzonder teleurgesteld Na vele jaren vechten tegen de bierkaai, ligt er weer 
een nieuw milieudocument. Het gaat over een verwaarloosde tak van sport, het milieu, 
waarbij noodzakelijk overzicht, kennis van zaken en bestuurlijke wil nu eindelijk eens écht iets 
van die sport te maken, ontbreekt.  30 
 
Toch ademen de Ridderkerkers nog steeds de slechtste lucht van Nederland in. In plaats van 
eindelijk eens door te pakken, worden opnieuw in vage termen doelen beschreven en blijft 
absoluut onduidelijk met welke concrete projecten en activiteiten die doelen bereikt zouden 
moeten worden. Alsof het probleem een slecht geformuleerde visie op het milieu was, die nu 35 
opnieuw, en nu beter zou moeten worden geformuleerd. Maar met die Milieuvisie 2006-2014 
was niets mis. Ik kan dan ook zonder probleem het begin van mijn bijdrage van november 
vorig jaar toen de startnotitie werd besproken, herhalen. 
 
Volgens de Bestuurskrachtmeting is een van de kenmerken van het Ridderkerkse 40 
gemeentebestuur dat we erg goed zijn in het maken van plannen maar niet in het uitvoeren 
ervan. Niet het actualiseren maar het operationaliseren van de in 2006 geformuleerde 
doelstellingen, dát is wat we nodig hebben. 
 
Voorzitter, ik geef puntsgewijs aan waar voor ons, D66/GroenLinks, de problemen zitten: 45 
1. De samenhang en heldere opzet die de Milieuvisie 2006-2014 wel kent, ontbreken in dit 
nieuwe document. 
 
2. We lezen dat met de voortgangsrapportage 2009 verantwoording is afgelegd aan het 
gemeentebestuur over de inspanningen op milieugebied, maar met geen woord wordt 50 
gerefereerd aan de zeer negatieve conclusies van de raad over die tussenevaluaties. Er 
wordt dan ook geen basis gelegd door een evaluatie en conclusies van het vorige 
milieudocument, maar – ik citeer – “de niet gehaalde doelen worden in het milieuprogramma 
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2011-2014 opnieuw meegenomen indien aangegeven.” “indien aangegeven” , inderdaad 5 
want veel wordt niet meegnomen. 
 
3. De drie genoemde redenen voor een nieuw Milieuprogramma: 
- de eerste is dat er nieuwe regelgeving is. Wij zien niet in hoe door andere regels je visie op 
milieu verandert en dat dat een nieuwe nota noodzakelijk maakt; 10 
- de volgende reden voor een nieuwe milieuvisie is de schaalsprong, een onduidelijk begrip 
dat wordt omschreven als “het met elkaar maken van een stap naar een hoger 
abstractieniveau bij het opstellen van nieuw milieubeleid. Het is een houding waarbij zelf 
producten en ideeën worden aangedragen ter verbetering van de leefomgeving.” Begrijpt u 
het? Begrijpt de wethouder dit zelf wel? Wij in elk geval niet. 15 
Was het probleem van de raad nu juist niet dat de abstracties van de oude op zich goede 
milieudoelstellingen, niet of niet voldoende werden vertaald naar concrete activiteiten? 
Behoudens de twee oudbakken voorbeelden van overkapping en bomen planten, munt de 
tekst uit in wollige taal en absoluut gebrek aan concreet gemaakte doelstellingen. 
- De derde reden die wordt genoemd is de Structuurvisie. Los van de inhoudelijkheid is dit 20 
geen sterk argument van een college waarvan één van de coalitiepartners de Structuurvisie 
categorisch afwijst. 
 
4. Dit Milieuprogramma is opnieuw weinig concreet. Een ijkpunt voor de kwaliteit en 
bruikbaarheid van een nota of notitie is te bezien welk soort werkwoorden er worden gebruikt; 25 
vage of concrete. 
Om de doelstellingen te beschrijven lees ik achtereenvolgens (ik citeer):  
het verkrijgen van volledig inzicht in – beheersen van – actualiseren – ontsluiten van 
informatie – streven naar – wijzen op – monitoren – aandringen op – streven naar – 
stimuleren – opstellen – inventariseren – toetsen van – anticiperen. Niet écht concreet. 30 
Een misschien onbewuste maar herkenbare afleidingsmanoeuvre om gebrek aan kennis, 
inzicht en politieke wil onder een grauwsluier van vaagheden te verbergen. 
 
5. Het begrip footprint of liever voetafdruk wordt op één bladzijde in twee verschillende 
betekenissen gebruikt. Volgens ons geleend uit ons partijprogramma maar niet goed 35 
begrepen. 
Uit het antwoord op mijn vraag is duidelijk geworden dat het begrip voetafdruk nu wordt 
verengd tot een CO2-voetafdruk. Argumenten voor die keuze ontbreken. Alsof je één 
taartpunt tot een hele taart verklaart. De uitkomsten van de samenwerking met Stedin over 
die CO2-voetafdruk kan ik overigens vanavond al wel geven: ca. 1300 ton per jaar per 40 
persoon en de Ridderkerkers zullen daar niet erg van afwijken. Benieuwd hoe de grote 
bedrijfssector en het doorgaande verkeer in onze gemeente daarin worden meegenomen. 
Maar belangrijker: wat wilt u met die gegevens doen? 
 
De C02-voetafdruk kan weliswaar een indicatie geven voor de mate van duurzaamheid van 45 
onze manier van leven, maar het is slechts één van de samenstellende delen van een 
volledige voetafdruk, die niet voor niets ook mondiale of ecologische voetafdruk wordt 
genoemd. Wat een onzinnig idee om de andere gebruikelijke samenstellende delen van een 
voetafdruk uit te sluiten: de gebruikte landbouwgrond voor voedsel, vezels, rubber, enz.; 
weidegrond voor vlees, melkproducten, leer, enz.; visgronden; bossen voor hout, papier, 50 
brandstof; grondoppervlak dat wordt gebruikt om te wonen, werken enz.; en ja, tenslotte ook 
het gebruik van fossiele brandstoffen. 
Dat heeft toch echt allemaal ook impact op ons Ridderkerks milieu.  
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 5 
Die mondiale voetafdruk maakt duidelijk dat elke Nederlander gemiddeld 6 ha aardoppervlak 
gebruikt om in zijn behoeften te voorzien, maar 5 ha daarvan ligt buiten Nederland, terwijl 
voor elke aardbewoner slechts krap 2 ha aardoppervlak beschikbaar is. 
 
Het gaat over Ridderkerk, meldde de wethouder vorige week. Zeker, maar toch wordt een 10 
heel belangrijk deel van óns bestaan gedragen door productie en de daarbij horende 
milieugevolgen elders én hier: soja voor onze dieren, olie voor onze energie, katoen voor 
onze kleding, groenten, fruit, vis, hout, eindeloos uit te breiden. Hoezo kan iemand volhouden 
dat ons milieu niks te maken heeft met andere landen, met armoede, met bodemerosie, 
watertekorten, met allerlei onmisbare teelten en grondstoffen?  15 
Conclusie: Nederland kan nooit in zijn eigen behoeften voorzien en ecologisch gezien liggen 
de belangen en de gronden van de Ridderkerkers dan ook vooral in het verre buitenland mét 
alle milieuconsequenties, hier en daar. 
Maar onze innige milieurelatie met de rest van de wereld wordt door het college in dit nieuwe 
Milieuprogramma 2011-2014 zorgvuldig buiten de deur gehouden.  20 
 
6. Een verdere begrenzing van de inhoud van het Ridderkerkse Milieuprogramma treedt op 
door de in de Startnotitie al direct genoemde versnippering van het cultuurhistorische 
landschap, niet eens meer te noemen. 
 25 
7. Maar het aller-wonderlijkste is wel dat welbewust de kernthema’s water, afval en groen uit 
het Milieuprogramma worden gehaald. Ze zijn toch eigenlijk gewoon onderdeel van de 
algemene beheerstaken. Wie verzint zoiets? 
Ongelooflijk, voorzitter, dit kan echt niet. Kernelementen van het begrip ‘milieu’ zijn toch voor 
elke leek overduidelijk groen, water en afval. 30 
Wij zien ‘milieu’ in elk geval als een samenhangende kijk op alle facetten van de levende en 
niet-levende natuur, onze omgeving, waar we derhalve zelf deel van uitmaken. 
 
Wat moeten we met zo’n weinig concreet, leeggeplukt en verschraald milieuprogramma als 
het voorliggende, vraagt mijn fractie D66/GroenLinks zich af. 35 
Voorzitter, we zouden zonder moeite onze bezwaren tegen dit document nog verder kunnen 
onderbouwen maar omwille van de tijd laten we het hierbij. Het zal inmiddels duidelijk zijn dat 
de fractie van D66/GroenLinks allerminst vrolijk is over dit nieuwe milieudocument.  
 
Ik wil afsluiten met tóch één compliment aan de wethouder van milieu. Hij heeft de kritiek ter 40 
harte genomen dat de berekende cijfers over geluidsbelasting nauwelijks of niet worden 
gecontroleerd door metingen. Inmiddels gaat er een mobiel geluidsmeetstation door 
Ridderkerk. Compliment. Dat is in ieder geval toch nog iets, moet u maar denken. 
 
Wij hebben in overleg met andere fracties een tweetal moties gemaakt die kunnen bijdragen 45 
aan een versterking van het Ridderkerkse milieubeleid. 
De ene motie voorziet erin dat er een concreet overzicht van milieuactiviteiten, inclusief 
tijdpad wordt gemaakt als nadere uitwerking en concretisering van het Milieuprogramma 
2011-2014. Ik dien hierbij deze motie in mede namens de ChristenUnie, de PvdA en de VVD. 
De tweede motie is één mogelijkheid het milieu een slinger te geven: het onderzoeken van 50 
de mogelijkheden om in BAR-verband, net als in veel andere gemeenten, een duurzaam 
gemeentelijk energiebedrijf op te richten. Wat natuurlijk iets wezenlijk anders is dan een 
conventioneel energiebedrijf. Deze motie dien ik in mede namens de ChristenUnie en de 
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PvdA. 5 
Ik dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Houcke. Het woord is aan mijnheer Meij van het 
CDA. 
 10 
De heer Meij: Dank u wel, voorzitter. We hebben net een heel somber verhaal gehoord. Ik 
denk dat de luisteraars thuis nu denken ‘gaat het nu over de wereld of gaat het over 
Ridderkerk?’ 
Ik vind het somber, maar misschien komen we aan het einde van mijn betoog toch weer bij 
elkaar. De CDA-fractie kan zich namelijk wel vinden in het Milieuprogramma 2011-2014. Voor 15 
onze fractie zijn de maatregelen over geluidsoverlast, luchtverontreiniging en waterberging 
de belangrijkste onderwerpen. In een enquête van het weekblad Elsevier in juli 2011, komt 
de gemeente Ridderkerk er goed uit als woongemeente. Fijn, maar op twee onderdelen 
scoort Ridderkerk niet goed. Het ontbreken van stilte en het ontbreken van voldoende groen. 
Daar moeten we wat aan doen. Het is een goede zaak dat op twaalf locaties geluidsmetingen 20 
worden gedaan. Hoe exacter de informatie, hoe beter. Maar, voorzitter, wat gaat wethouder 
Den Ouden concreet doen met de resultaten van de geluidsmetingen? Graag antwoord. 
We voldoen blijkbaar aan de wettelijke geluidsnormen, terwijl er wel 24 uur per dag sprake is 
van geluidsoverlast in sommige wijken in Ridderkerk. Als gevolg van de rijkswegen. 
Ook ten aanzien van luchtverontreiniging zijn er nog forse gezondheidsproblemen. De 25 
normen voor stikstofdioxide worden nog steeds overschreden en wij wachten met spanning 
af wat de resultaten zijn van de monitor 2011 in het kader van NSL. Of de schermen er 
daadwerkelijk komen. 
De fractie is zeer benieuwd of de wethouder al een afspraak heeft gemaakt op het ministerie 
van Infrastructuur en milieu. Om een raadsdelegatie te ontvangen. Wij willen graag onze 30 
milieuproblemen over lucht en geluid op rijksniveau onder de aandacht brengen in Den Haag 
en wijzen op de noodzaak van de schermen. Het is belangrijk dat onze stem wordt gehoord. 
De CDA-fractie is er voorstander van om ook op milieugebied meer samen te werken in 
BAR-verband. De milieuafdeling is zeer klein bij de drie gemeenten. 
Specialisatie en uitbreiding is niet mogelijk. Kun je gezamenlijk niet meer bereiken? 35 
Ook in het uitoefenen van politieke druk op den Haag en in de stadsregio sta je samen 
sterker, denken wij. Ik kom de BAR-samenwerking in het voorliggende milieuprogramma niet 
tegen. Alleen DCMR wordt genoemd. Ziet de voorzitter meer mogelijkheden voor 
BAR-samenwerking? 
Wij vinden het met de heer Van Houcke jammer, dat een thema als water niet in het 40 
milieuprogramma staat. Vorige week stonden kelders en wegen in het zuiden van Nederland 
blank. We krijgen in Nederland steeds vaker te maken met wateroverlast wegens korte, maar 
hevige hoosbuien. Ridderkerk zal actief werk moeten maken van het klimaatbestendig maken 
van de gemeente. Dat gebeurt volgens ons ook en daarom vonden wij het jammer dat het niet 
hier in staat.  45 
 
Over de moties van D66/GroenLinks. Ik zou graag in tweede termijn nadere uitleg van de 
heer Van Houcke willen hebben over de moties. Wat moet ik mij concreet voorstellen bij een 
duurzaam energiebedrijf in BAR-verband? Wat zou volgens u precies moeten staan in het 
milieuactiviteitenplan?  50 
 
Ik wil tot slot mijn dankbaarheid uitspreken voor de werkzaamheden van de werkgroep Lucht 
en Geluid van de wijk West. De leden van de werkgroep zijn door hun betrokkenheid en 
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deskundigheid een inspiratiebron voor ons denken en handelen. 5 
 
Bedankt, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de heer Kranendonk van de SGP. 
 10 
De heer Kranendonk: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, niets is volmaakt en volledig. Dat 
geldt ook voor het voorliggende Milieuprogramma 2011-2014 voor Ridderkerk. Toch kan de 
SGP vanavond instemmen met het voorstel. De huidige milieuvisie moest vervangen worden 
en in de raadsvergadering van november van 2010 hebben we dan ook als raad de 
startnotitie vastgesteld waarvan de uitwerking nu ter goedkeuring aan de raad is voorgelegd. 15 
Allereerst willen we het college en de ambtenaren bedanken voor hun inzet bij het opstellen 
van het programma. Ook het Beleidsplatform Natuur, Milieu & Duurzaamheid als ook de 
werkgroep Lucht en Geluid van het wijkoverleg Ridderkerk West willen we in het bijzonder 
bedanken voor hun bijdrage. Het blijkt maar weer dat het milieu een belangrijk onderwerp is 
voor de inwoners van Ridderkerk.  20 
Maar wat kunnen we nu eigenlijk concreet doen om het milieu te verbeteren?  
Hoewel de muis niet echt meewerkte, bleek tijdens de presentatie van de wethouder bij de 
commissievergadering “Samen Wonen” van 25 augustus jl. dat de kwaliteit van het milieu 
sterk beïnvloed wordt door invloeden van buiten. Denk hierbij alleen al aan de rijkswegen die 
onze gemeente doorkruisen, maar ook aan de Rotterdamse haven. Moeten we dan maar 25 
achteroverleunen en niets doen? Nee dat zeker niet! We moeten als gemeente dan ook 
duurzaamheid stimuleren, zeker bij nieuwe (bouw) projecten, we moeten bij de hogere 
overheden blijven aandringen op het nemen van de juiste maatregelen om de overlast die 
onze inwoners ervaren van de rijkswegen tegen te gaan.  
Maar is het alleen de gemeente die wat moet doen? Nee, dat ook niet!  30 
De SGP-fractie vindt dan ook dat de eigen verantwoordelijkheid van inwoners benadrukt 
moet worden. Het zijn vaak van die kleine dingen, maar we kunnen ook gewoon vaker de fiets 
pakken of producten kopen die milieuvriendelijk gemaakt zijn. En zo zijn er nog tal van andere 
mogelijkheden waarmee we nu al een start kunnen maken om het milieu – hoewel misschien 
beperkt - toch te verbeteren.  35 
 
Voorzitter, ik begon mijn bijdrage met de zin dat niets volmaakt en volledig is. Het is niettemin 
onze Bijbelse opdracht om deze aarde met zorg te bouwen en te bewaren. Zowel het één als 
het ander: een goed evenwicht dus. Naar ons oordeel voldoet dit milieuprogramma daaraan.  
Dank u wel. 40 
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de heer Japenga, ChristenUnie. 
 
De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie vindt dat we met dit programma 
een overzicht hebben van wat de gemeente heeft gedaan en van plan is om te gaan doen. 45 
Het blijft vaag. Wij sluiten ons aan bij de kritiek van D66/GroenLinks.  
We hebben in meerdere vergaderingen onze zorgpunten benoemd. De luchtkwaliteit en 
geluidsoverlast kwamen steeds prominenter naar voren. Ik wil daarover nu weinig zeggen. 
 
In de commissie heb ik al aangegeven de gerichtheid op innovatie, dat is ontdekken en 50 
vernieuwen, te missen. Het is dus niet zo dat in het stuk helemaal geen vernieuwing zit, maar 
ik doel op een grondhouding in Ridderkerk. Een grondhouding op de zaken die je in dit 
onderwerp tegenkomt. Om die tegen het licht te houden of het anders, beter, goedkoper, 
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minder vervuilend of efficiënter kan. Dat is niet duurder. Maar vooral anders denken en kijken. 5 
 
Ik wil kort ingaan op twee ideeën.  
De ledverlichting. In diverse gemeenten schakelt men over op ledverlichting waarmee de 
energierekening van de gemeente omlaag kan. Tevens veroorzaakt dit minder lichtvervuiling. 
Er zijn intelligente systemen in ontwikkeling, waarbij het licht pas aangaat als het nodig is en 10 
het is zo dat door het op bepaalde momenten te dimmen, voordeel te behalen valt.  
Wat moeten we investeren om deze nieuwe verlichting te bewerkstelligen? Er wordt al wel in 
Ridderkerk mee gewerkt, maar wat kost het om helemaal over te schakelen en wat levert het 
uiteindelijk op? Wat gaat het ons minder kosten? 
Misschien kan de wethouder er richting de begroting nog eens een rekensom op loslaten. Er 15 
zijn eenvoudige rekenmodellen beschikbaar. 
 
Wat ook nog een punt is, is een idee rond de scholen. Veilige schoolroutes. Veel ouders 
brengen kinderen met de auto. Daarvoor heb je, hoe heet het ook alweer, kiss & ride zones. 
Of zoen en zoef zones. Ik heb gelezen over een zogenaamde loopbus. In sommige dorpen 20 
wordt daarmee geëxperimenteerd. Dat is dat kinderen uit de wijk naar school lopen, onder 
begeleiding. Dit heeft een groot aantal voordelen. Er zijn minder zones nodig, er komen 
minder auto’s naar scholen, minder uitstoot. De kinderen bewegen meer, begeleiders ook en 
het past in een beweeggemeente. Gezond en goed. Het kan niet voor alle scholen, dat besef 
ik. Maar wellicht kan de wethouder Milieu dit eens kortsluiten met de wethouder Onderwijs.  25 
 
Voorzitter, dat waren zomaar twee ideeën. Er zijn er nog veel meer te bedenken. Het gaat niet 
altijd om grote, maar soms ook om kleine ideeën. 
 
Dat wilde ik nu zeggen. Natuurlijk gaan wij graag mee naar Den Haag voor de schermen. 30 
Daar heb ik in het verleden meer over gezegd. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Van Gink, PvdA. 
 
Mevrouw Van Gink: Dank u wel, voorzitter. Het milieu in Ridderkerk blijft voor de fractie van 35 
de PvdA een belangrijk aandachtspunt. Wij willen graag onze huidige en toekomstige 
generatie een gezond en leefbaar woongebied bieden. Het milieuprogramma kan daar een 
positieve bijdrage aan leveren. Het is echter een algemeen verhaal geworden met weinig 
innovatie. Het programma dat vanavond voor de komende jaren voorligt, is voor de PvdA niet 
concreet genoeg. Om die reden zijn wij mede-indiener van de motie om een aanvullend 40 
milieuactiviteitenplan te maken. 
Wij willen verder ook in navolging van vorige sprekers, de werkgroep Lucht en Geluid 
bedanken voor al hun inzet en expertise. 
Dank u wel. 
 45 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Boertje, VVD. 
 
De heer Boertje: Dank u wel, voorzitter. Goed te constateren dat het college de eerder 
aangenomen structuurvisie inhoudelijk serieus neemt en deze als leidraad aanwendt. Steeds 
vaker geeft het college nu aan de structuurvisie te omarmen en dat is zoals het hoort bij 50 
besluiten die eerder door een meerderheid van de raad zijn genomen. De wethouder zei het 
met zoveel woorden in de commissie: de structuurvisie is een door de raad vastgesteld 
document. Daarbij kan het college nog steeds wel voor de bühne zeggen dat men selectief 
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shopt uit de visie, maar wie, op een paar struisvogels na, neemt dat nu nog serieus? Dit 5 
college ging immers ook de ontwikkeling van de Polder Nieuw Reijerwaard  tegenhouden. 
 
Enfin, het milieuprogramma 2011 – 2014 is aan de orde. De wethouder gaf aan dat afval, 
water en groen al in andere plannen, startnotities en rapportages zijn opgenomen en dus 
geen deel hoeven uitmaken van dit programma. Met andere woorden: integraliteit van zulke 10 
belangrijke zaken, de basis voor een milieuvisie, doet er niet toe. Ach, ook dat is een soort 
visie. 
 
Toch wil de VVD het college, en de wethouder in het bijzonder een niet onaardige suggestie 
aan de hand doen, die, zoals u laat weergeven in het programma, elders thuishoort, maar 15 
welke wij toch niet onvermeld willen laten: op een slimme manier omgaan met onderhoud 
openbaar groen kan duurzamer, aantrekkelijker en goedkoper, en bevordert de lokale 
biodiversiteit. In samenwerking met het NME-centrum heeft het Ridderkerkse bedrijf Aardoom 
een pilot ontwikkeld om bloemenborders aan te leggen waarvan het onderhoud lager is dan 
het onderhoud van een gazon. Wellicht is een gedachtewisseling met het bedrijf een 20 
suggestie voor het college om mee te nemen op haar zoektocht naar een mooiere, maar ook 
minder kostbare gemeente? 
Wat ons wel zeer verheugt, is dat u de regionale samenwerking omarmt en voor Ridderkerk 
een voortrekkersrol weggelegd ziet. Ik kom daar verder op terug. 
Ridderkerk, een niet al te grote gemeente in de periferie van Rotterdam. Omklemd door een 25 
intensief gebruikte infrastructuur van weg en water. 
Vergeleken met een groot aantal andere meetplaatsen van DCMR lijkt het in de omgeving 
van ons stuk A16 nog wel enigszins mee te vallen. Schijn bedriegt natuurlijk. Want hoewel het 
quasi comfortabel aanvoelt dat het allemaal nog slechter kan, moeten we niet achterover 
gaan leunen. College, houdt vast aan de eisen die er toe doen. Aarden wallen, schermen,  30 
enzovoort. 
 
Dit college gaat vuurwerk ontmoedigen en hoopt dat grote broer Rotterdam dit overneemt. 
Voorzitter, het lokale effect is minimaal qua milieuwinst. Afsteken van vuurwerk is een traditie 
die eenmaal per jaar plaatsvindt en werkt positief op gebied van ‘prosperity’ en ‘people’, 35 
termen genoemd in het milieuprogramma. Als we dit op de weegschaal leggen met planet op 
de andere schaal, slaat de balans wat de VVD betreft volledig door ten gunste van ‘people’ 
en ‘prosperity’. Niet aan het geluk van mensen morrelen dus. Het is maar één keer per jaar. 
Houtkacheltjes, net zo'n betuttelding. Gaan we dit straks ook verbieden omdat het slecht voor 
het milieu zou zijn? En vergeten we daarbij het plezier van de inwoners? Is het niet een groot 40 
geluk in de winter met een glas wijn en een goed boek met je familie bij je eigen houtkachel 
te kunnen zitten? Voorzitter, het gaat erom de juiste balans te vinden. Ook op dit punt slaat, 
wat de VVD betreft, de balans volledig door ten gunste van, u raadt het, ‘people’ en 
‘prosperity’ 
 45 
We kunnen zelf niet zoveel invloed uitoefenen. Af en toe een keer niet met de auto rijden. En 
zeker geen 150 over de Rotterdamseweg scheuren. Dat is waar onze verantwoordelijkheid 
ligt. En vooral blijven kloppen op deuren van ministers. 
Met inachtneming van bovengenoemde bijdrage stemt de VVD in met het milieuprogramma. 
 50 
De voorzitter: Dank u wel. Tot slot mevrouw Van Nes, Leefbaar Ridderkerk. 
 
Mevrouw Van Nes: Dank u, voorzitter. 
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Het nu voorliggende document is een goed stuk van terugblikken en plannen maken voor de 5 
toekomst. Voor de toekomst van een gezond en prettig leefklimaat in een groen Ridderkerk. 
Laten we het nu aanwezige groen in onze gemeente koesteren, daarmee bedoel ik er 
zorgvuldig mee omgaan zowel gemeente als burgers, en het uitbreiden. Gezien de lasten van 
de ons omringende grootschalige infrastructurele werken, en alles wat in de toekomst op ons 
afkomt onder andere in de zin van uitbreiding van onze bedrijventerreinen, kan dat op een 10 
prettige manier een reductie van geluidsoverlast en luchtverontreiniging geven. Daarnaast 
moeten we blijven inzetten op het doortrekken van de geluidsschermen bij Ridderkerk West, 
liefst gecombineerd met schermen die stikstof en fijnstof afvangen. Ook bij de keuze van 
boomsoorten en struiken, en zelfs in de snoeivorm kunnen we winst boeken als het gaat over 
de hierboven genoemde overlast.  15 
Kijk bijvoorbeeld of Ridderkerk omgeven kan worden door een “groene gordel”. 
Het mobiele geluidmeetpunt is een prima instrument, zeker als het op de juiste, zorgvuldig 
gekozen locaties wordt geplaatst. We kijken uit naar de uitkomsten daarvan over een jaar. 
Voor wat de externe veiligheid betreft moeten we alert blijven, en in nauw overleg met onze 
buurgemeenten. Vooral als het bijvoorbeeld gaat over rangeerterrein Kijfhoek. Het is het 20 
grootste rangeerterrein van Nederland. Op 14 januari 2011 zijn we daar aan een kleine ramp 
ontsnapt. Er passeert daar ieder etmaal het nodige aan gevaarlijke stoffen. Is het 
Seinsysteem aldaar al aangepast?(zie treinongeval 24 sept. 2009, rapport 18 jan. 2011 
Veiligheidsraad). 
 25 
Verder moeten we in blijven zetten op het (al dan niet) terugbrengen van respect voor milieu 
en natuur. Dat moet terug blijven komen in het onderwijs, maar ook bij de burgers. Er wordt 
gesproken over het stimuleren van fietsgebruik en openbaar vervoer en het stimuleren van 
de aanschaf van elektrische voertuigen. Men zou zich ook voor kunnen stellen dat bewoners 
daarin ook een steen bijdragen. Dat kan met bovengenoemde, maar zeker ook met het 30 
schoonhouden van de leefomgeving. Ik denk dan aan het opruimen van de door eigen 
honden gedeponeerde poep en dat geldt ook voor hetgeen de paarden uitwerpen. Maar ook 
bijvoorbeeld voor wat men, met welk weertype, zijn of haar schoorsteen “uitblaast”. Let men 
daar meer op dan zou er bijvoorbeeld geen verbod of vergunning voor openhaarden nodig 
zijn. Zo moeten we zeker ook anders met zwerfafval omgaan in onze gemeente. Immers als 35 
de omgeving, straten en plantsoenen schoon zijn, blijven ze ook schoon. 
 
Ook dan kan dit zonder betutteling van de overheid tot een prettige leefomgeving leiden. 
Dat geld ook voor bedrijventerreinen. Het is erg jammer dat men hier niet altijd tot een 
gezamenlijke aanpak van verrommeling kan komen. Bij een gezamenlijke aanpak zouden we 40 
kunnen streven naar het “in groen inpakken” van bedrijventerreinen. Dat zou het woongenot 
van veel burgers die in de nabije omgeving van bedrijventerreinen wonen, enorm verbeteren. 
Neem ik als voorbeeld Veren Ambacht waar men tegen metershoge stalen wanden aankijkt. 
Met name in de winter, wanneer geluid weerkaatst en de aanblik triest is. Ook zou het fijn zijn 
als de overlast van vrachtwagens en alles wat die met zich meebrengen, in gezamenlijkheid 45 
opgelost zou kunnen worden.  
Laten we daar met elkaar stevig op inzetten. Vanmiddag heb ik de pilot iPads bijgewoond. 
Voor raadsleden. Die had eigenlijk ook in het milieuprogramma gepast. Ik begreep dat er 
voorafgaande aan deze vergadering een 6,25 meter hoge stapel papier is geprint en 
verzonden. Kortom: hoeveel bomen? Enzovoort. Ik kan het u aanbevelen. 50 
Mijnheer Japenga, dit is een van de vele innovaties die onze gemeente aangaat. Ik moet 
bekennen dat ik u niet heb gezien vanmiddag. Dat was het. 
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De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan wethouder Den Ouden. 5 
 
Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. Een grote diversiteit in de bijdragen. Veel 
opvattingen. Ook een vorm van ondersteuning van het college en de ambtelijke organisatie 
als ik denk aan de bijdrage van de heer Boertje, die nu al antwoord geeft op vragen over 
kachels die hout stoken. U weet dat hierover schriftelijke vragen liggen van een 10 
collega-raadslid. We zullen ongetwijfeld gebruik maken van uw aanzet! 
 
Een beetje lastig om alles van een reactie te voorzien. De eerste bijdrage, daar kreeg ik het 
warm van. Een vorm van angstzweet.  
Van andere bijdragen kreeg ik het op een andere manier warm. Het houdt elkaar in 15 
evenwicht.  
Meerdere fracties spraken erover dat de onderwerpen afval, groen en water erbij horen. En 
dat daar nu niets aan gedaan is. Dit college heeft bij dit milieuprogramma niets anders 
gedaan dan de opdracht die we in november hebben gekregen, uitvoeren. Toen was een 
startnotitie geschreven en is aangegeven waarom die onderwerpen er niet bij horen. Daar is 20 
het college uiteraard mee aan de gang gegaan. Als het anders gegaan was, had u formeel 
kunnen reageren dat u er geen opdracht voor had gegeven. 
Waarom die onderwerpen bij de startnotitie al apart gezet waren, heb ik in de commissie ook 
nog eens toegelicht. Uiteraard volstrekt niet omdat daar geen milieudoelen aan gekoppeld 
worden. Daar lopen al trajecten voor. Die zouden kunnen wachten met een nadere invulling 25 
van het milieuprogramma tot we een aantal milieudoelen en eisen geformuleerd hebben die 
we gaan vaststellen in het kader van de nieuwe aanbesteding van afvalinzameling. Dat is een 
uitstekend moment om dat mee te nemen. Rond water: we hebben het Waterplan 2008-2012, 
dat wordt dit jaar geëvalueerd. Dat levert een uitkomst op. In samenspraak met het 
Waterschap wordt een vervolg afgesproken. Het wachten is daarop. Het zijn afgesproken 30 
tijdpaden. Het leek ons goed om tegen de achtergrond van waarom die onderwerpen niet 
meedoen, dit milieuprogramma zo te presenteren. Dit was conform de startnotitie. 
 
Er werden een paar suggesties meegegeven. Heel concreet door de heer Japenga. U hebt 
wellicht in een bestuurlijke planning gezien dat er een verlichtingsbeleidsplan in wording is. 35 
De afwegingen zullen ongetwijfeld in het vervolg meegenomen worden.  
U refereert daarbij aan slimme technieken. Maar het is in dit gebouw gebruikelijk dat als een 
ruimte niet gebruikt wordt, na enige tijd de verlichting uitgaat. Dus daarvan zijn we volop op 
de hoogte en het wordt ook toegepast. Of het nu gaat om ledverlichting, de voor- en nadelen 
en wat de consequenties zijn, zullen in het plan meegenomen worden.  40 
Ik kan me voorstellen dat u gehoor gegeven hebt aan mijn suggestie om het document over 
duurzaamheid vanuit de stadsregio te lezen. Ik wil hem best een keer meenemen om in 
overleg met de wethouder Onderwijs met het veld van gedachten te wisselen. Maar probeert 
u zich voor te stellen waar op de Ridderkerkse schaal de scholen gepositioneerd zijn, dan 
weet ik niet of  we hele stoeten automatisch, om de bus maar zo te betitelen, door Ridderkerk 45 
zullen zien lopen. Wel een goede suggestie om eens over na te denken. 
 
Een aantal van u heeft gerefereerd aan het geluidmeetpunt. Dat is recent van start gegaan. 
Wat gaan we ermee doen? Meten is weten. We moeten kijken als we de resultaten hebben 
in hoeverre de gemeten uitkomsten wel of niet corresponderen met wat de modelberekening 50 
rond geluidkaarten oplevert. Als dat wel spoort, moeten we genoegen blijven nemen met 
uitkomsten van de verrekeningen. Als daar discrepanties in zitten, hebben we een argument 
om met anderen van gedachten te wisselen over de te nemen maatregelen. 
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Maar dat moet eerst gebaseerd zijn op het weten wat we naar aanleiding van het meten doen. 5 
 
Enkelen van u refereren aan een samenwerking met anderen. Juist op dit terrein is sinds een 
aantal jaren intensieve samenwerking. De regionale klimaatagenda. Juist omdat 
samenwerken een groter effect kan opleveren dan dingen individueel doen. Een groot aantal 
projecten die te maken hebben met duurzame energie. Waar iedere gemeente fungeert als 10 
trekker om te verkennen wat er aan mogelijkheden is en wat het op kan leveren en de 
uitkomsten daarvan te delen met andere gemeenten. Daarvoor is een aparte website 
ingericht, juist om met elkaar de opgedane kennis te kunnen delen en gebruiken. Ridderkerk 
is zoals u weet de trekker als het gaat om energiebesparende maatregelen in woningen. 
 15 
De opvatting van het college over de motie over het energiebedrijf is dat juist door 
samenwerking binnen regioverband die aspecten aan bod komen. 
Waarbij een gemeentelijk energiebedrijf, duurzame vormen van energie, ook een van de 
zestien projecten is die in stadsregionaal verband opgepakt worden. Het is beter om van de 
mogelijkheden en onmogelijkheden die daaruit naar voren komen gebruik te maken dan het 20 
opnieuw uit te vinden. Dus ook vanwege de efficiënte inzet van de totale ambtelijke capaciteit 
in stadsregionaal verband moeten we dat spoor optimaal benutten. Daarom ontraadt het 
college deze motie.  
 
De andere motie afval, groen en water. Ik heb aangegeven waarom die elementen er niet in 25 
zitten. Ik deel de opmerking van de heer Meij. Wat zou er concreet in moeten komen te staan? 
Gevonden werd dat het minder goed werkbaar zou zijn om er concreet mee aan de slag te 
zijn. 
Dat heeft geleid tot dit milieuprogramma, dat niet in tegenspraak is met de visie 2006 – 2014. 
Er is ook aangegeven welke producten er opgeleverd gaan worden. Daarmee denkt het 30 
college goed invulling te hebben gegeven aan de opdracht van de raad. 
Voorzitter, hier wil ik het bij laten. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Tweede termijn. 
 35 
De heer Van Houcke: Voorzitter, er zijn door de fracties diverse opmerkingen gemaakt. Ik 
wil erop ingaan. 
De heer Meij meldde dat hij vond dat ik nogal negatief was en dat het somber was wat ik 
allemaal zei. Dat is ook zo. Maar hij zei misschien vinden we elkaar. Dat idee heb ik ook. Ik 
heb opgeschreven wat hij heeft gezegd en er waren niet zoveel verschillen met wat ik zei. Ik 40 
denk dat wij in grote lijnen elkaar zullen vinden. 
 
U hebt mij gevraagd om een toelichting te geven op de motie over het energiebedrijf. Dat wil 
ik wel. Het heeft niets te maken met een energiebedrijf dat energie gaat opwekken zoals wij 
dat kennen. Maar het is meer een organisatievorm waarin maatschappelijke participanten 45 
met de gemeente kijken of er mogelijkheden zijn om op een alternatieve manier energie op te 
wekken, te gebruiken, te verspreiden enzovoort. In die zin is het een energiebank. Het 
stimuleert in die zin enorm wat in de samenleving gebeurt. Ik heb onder aan de motie een 
kleine verwijzing gegeven van websites van het ministerie van Economische Zaken om dat te 
stimuleren. Er zijn gemeentes die dat doen. Dat is ook de richting van de wethouder. Ik begrijp 50 
uw opmerking dat het in de regio ook gebeurt, alleen merk ik er weinig van. Als ik kijk wat er 
uitgaat van stimulans in een samenleving, er zijn op dit moment al heel wat gemeenten die 
dat doen, dan denk ik dat u als u zich daar verder op zou oriënteren daar enthousiast van zou 
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kunnen worden. 5 
 
De SGP. Ik wil een vraag stellen. Waarom stelt u zich zo buiten alles wat buiten Ridderkerk 
gebeurt ten aanzien van het milieu? 
Uw leveringsvoorwaarden zijn toch voor een belangrijk deel afgeleid van elders? U staat daar 
toch ook? Met twee benen in de omgeving? 10 
Ik zou willen weten waarom u wel gebruik maakt van van alles en nog wat, de milieubelasting, 
en als het erop aankomt, u gemakkelijk terugtrekt. 
 
De VVD: meneer Boertje, ik kon mij wel een beetje vinden in een aantal dingen die u zei, maar 
wat mij verraste was dat er niet aan het geluk van mensen mag worden gemorreld. Dat hebt 15 
u vast gelijk getrokken met de heer Rutte. Want waarschijnlijk heeft hij in Den Haag de 
geluksmachine weer aangezet voor de mensen. Misschien kunt u daar straks op reageren. 
 
Leefbaar Ridderkerk. Er was een knipoog van mevrouw Van Nes: geen verbod nodig op open 
haarden als we onze verantwoordelijkheid nemen bij weersomstandigheden. Dat is mij uit het 20 
hart gegrepen. Ik maak van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat er in de afgelopen 
week nogal wat is gebeurd op mijn schriftelijke vragen over het stoken van houtkachels. De 
publicatie in Het Zuiden, daarmee was ik absoluut niet gelukkig. Er staat precies in wat ik niet 
heb gezegd. Ik heb de journalisten niet aan de lijn gehad, voor alle duidelijkheid. U kunt ook 
in andere media zien wat ik heb gezegd. Ik ben niet zo van verboden.  25 
 
Daar wil ik het bij laten. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Meij, CDA. 
 30 
De heer Meij: Voorzitter, ik kreeg tijdens alle referaten een beeld over hoe het morgen gaat. 
Dan heeft de wethouder alle punten gehoord en spreekt hij met de ambtenaar Milieu over alle 
ideeën die we gespuid hebben. Eigenlijk zouden we ruimte moeten reserveren bij de 
begrotingsbehandeling. Van de twee mensen die op deze portefeuille zitten, kunnen we niet 
meer vragen. 35 
De heer Boertje hield een echt VVD verhaal. Luchtig ontspannen. Prima. Maar aan het einde 
ondersteunt hij alle moties. Dat vind ik heel bijzonder.  
 
Ten aanzien van Leefbaar Ridderkerk heb ik een kritisch punt. U riep ons op om alle 
bedrijventerreinen goed in te pakken. Hadden we dat maar vier jaar geleden gehoord. We 40 
hebben vier jaar lang met elkaar in de clinch gelegen. Veel energie verloren en energie 
verspild met het wel of niet accepteren van een bedrijventerrein. Als we al die vier jaar hadden 
geïnvesteerd in het groen inpakken van het bedrijventerrein, dan had Veren Ambacht en 
straks Nieuw Reijerwaard er heel anders uitgezien. 
Nog even naar de heer Van Houcke. We zitten bijna even lang in de raad. Ik herken de 45 
systematiek van uw betoog. We komen aan het einde wel bij elkaar uit. Uw verhaal over de 
energiebank inspireerde mij wel. Het is een lastige, maar je kunt iets innoverends doen, je 
kunt geïnspireerd raken. Die motie willen we als fractie steunen. 
 
Uw verzoek om een milieuactiviteitenplan te maken, daarvoor heb ik te weinig aanzetten in 50 
de raad gehoord. We kunnen dat ook niet van de ambtenaren verwachten. Wij steunen die 
motie niet. Dank u. 
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De voorzitter: De heer Kranendonk, SGP. 5 
 
De heer Kranendonk: Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me volledig aan bij de woorden van de 
heer Meij van het CDA over de VVD.  
 
De heer Van Houcke stelde ons de vraag hoe wij erin staan. Wij stellen vanavond het 10 
milieuprogramma voor Ridderkerk vast. Daarover hebben wij onze bijdrage gegeven. Wij 
proberen daar aan bij te dragen. Wat er om ons heen gebeurt, daarvoor moeten we bij andere 
overheden zijn. De verantwoording moeten wij daar leggen. Wij kunnen een heel mooi beeld 
schetsen over hoe het zou moeten zijn. Ik ben niet van verboden, meer van geboden. Ik kan 
er niet meer van maken op dit moment.. 15 
 
De heer Van Houcke bij interruptie: Ik begrijp dus goed dat het voor u ophoudt bij de 
gemeentegrens. 
 
De heer Kranendonk: Voorzitter, dat zei ik niet. Ik zei dat we het milieuprogramma voor 20 
Ridderkerk vast stellen. Daarover gaat de discussie. Natuurlijk hebben wij 
verantwoordelijkheden voor andere delen van de wereld, maar daarover moeten wij ergens 
anders spreken, niet hier. 
 
De beide moties zullen wij niet steunen. 25 
 
De voorzitter: Dank u wel, meneer Japenga. 
 
De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. De heer Meij gaf aan dat er wellicht meer 
ambtenaren nodig zijn om te doen wat nodig is. Ik denk als je de ledverlichting realiseert, 30 
houd je geld over en kun je weer ambtenaren inzetten om andere dingen te bedenken. 
 
De heer Kranendonk bij interruptie: Over de ledverlichting, voorzitter. Als meneer Japenga 
aanwezig was geweest bij de bijeenkomst van de stadsregio enige tijd geleden, had hij 
kunnen horen dat ledverlichting nog lang niet uitontwikkeld is. En dat er testen voor lopen. Als 35 
wij er nu aan mee zouden doen, zou dat veel geld gaan kosten. Het zou goed zijn dat af te 
wachten.…  
 
De heer Japenga: Voorzitter, de SGP wil altijd wachten tot alles uitontwikkeld is. Maar, dan 
kom je nooit ergens. Soms moet je een rol blijven spelen.  40 
En ja, er zijn al twee bijeenkomsten genoemd waar ik niet was. Ik zal daar zo iets over 
zeggen. 
[hilariteit] 
Er zijn natuurlijk ideeën die je niet allemaal zelf bedenkt. Het gaat mij met name en daar 
reageerde de wethouder niet op, over de grondhouding. De innovatie die meer kans moet 45 
krijgen. Daar gaat het mij primair om.  
Zo kun je wel 30 ideeën bedenken. Het gaat om de ideeën die echt hout snijden voor in de 
haard, om die vervolgens uit te werken. 
 
Dan nog even terugkomend op de iPads. Mevrouw Van Nes veronderstelde uit mijn 50 
afwezigheid vanmiddag, dat ik niet voor de iPad zou zijn. Daar ben ik heel erg voor. 
Ik was bezig om een I-brood op de plank te brengen. Ik ben voor dergelijke ontwikkelingen. Ik 
heb me niet aangemeld voor die bijeenkomst omdat ik al had gezien dat de jonge garde van 
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onze raad zich wel had aangemeld. Toen dacht ik laten die maar uitzoeken hoe het werkt, en 5 
dan maak ik er gebruik van als het zover is.  
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Japenga. U hebt gezorgd voor wat rumoer in de zaal. 
Mevrouw Van Gink heeft het woord. 10 
 
Mevrouw Van Gink: Dank u wel, voorzitter. Om nog even terug te komen op de 
milieuambtenaren en de wethouder die wellicht bij elkaar zouden komen. Het lijkt ons ook een 
goed idee als ze bij elkaar komen om te kijken naar projecten die wel op korte termijn 
uitvoerbaar zijn. Dank u wel. 15 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Boertje, VVD. 
 
De heer Boertje: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn nieuwsgierig of de minister inmiddels een 
datum aan het college heeft kunnen doorgeven om te komen praten over onze Ridderkerkse 20 
milieuproblematiek. Als die datum bekend is, wilt u ons misschien updaten wanneer dat gaat 
plaatsvinden. 
 
Een reactie op de heer Van Houcke. Houtkachels, niet aan het geluk morrelen. Op het punt 
van vuurwerk en houtkachels vindt de VVD dat we altijd op zoek moeten zijn naar de juiste 25 
balans. Dat is vaak een dunne scheidslijn. Op deze punten slaat de weegschaal door naar 
plezier en geluk. Dat is de reactie die ik wil geven aan de heer Meij.  
Wij steunen niet alle moties. De motie die gaat over integraliteit steunen wij wel. De andere 
niet.  
Een keer per jaar vuurwerk en de prettige geborgenheid van af en toe vuur in de open haard, 30 
daar zien wij niet zoveel kwaad in.  
Energiebedrijf in BAR-verband. De VVD steunt de motie niet, want naar ons idee is dat geen 
gemeentelijke kerntaak. Als de gemeente duurzaamheid belangrijk vindt, en dat vindt men 
uiteraard, dan moet naar onze mening de gemeente invloed uitoefenen op het energiebedrijf 
waarvan men zelf aandeelhouder is. Dat is denk ik een effectieve methode.  35 
Tot zover. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Nes. 
 
Mevrouw Van Nes: Dank u wel, voorzitter. Meneer Japenga bedank ik voor het compliment. 40 
Maar het was een bijzonder interessante bijeenkomst. Ik zie uit naar het vervolg. 
 
Meneer Van Houcke, ter verheldering. Het verschil tussen open haarden en houtkachels. 
Houtkachels verstoken minder hout en stoten minder CO2 uit. Ze zijn een stuk efficiënter. 
Misschien kunt u zich daarin vinden. 45 
 
Meneer Meij spreekt over vier jaar geleden en bedrijventerreinen. De fractie van Leefbaar 
Ridderkerk heeft in vier jaar tijd geen enkele medewerking van het CDA gehad om iets tegen 
bedrijventerreinen te doen. Als het nu gaat over het groen inpakken, denk ik dat we daar nu 
een frisse start mee kunnen maken. 50 
 
Wij steunen beide moties niet. De motie over het milieuactiviteitenplan steunen wij niet omdat 
wij hem niet concreet genoeg vinden. 
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Dank u wel. 5 
 
De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Den Ouden voor zijn tweede termijn. 
 
Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. Volgens mij verliep de tweede termijn 
volgens het boekje. Raadsfracties zijn met elkaar in gesprek. De vragen aan het college zijn 10 
vorige week al besproken. Ik heb nog maar twee directe vragen gehoord. 
 
De datum, van de VVD. Er is, nadat de motie aan de orde was en aangenomen was en het 
college op dat spoor ging, eerst gepoogd ambtelijk op te schalen; door de vakantie ging dat 
wat traag. Drie weken geleden is in overleg met een aantal diensten van het ministerie 15 
besloten een brief te schrijven waarin wij een gesprek hebben aangevraagd. Daar is nog 
geen reactie op gekomen. 
De suggestie of een mening over grondhouding innovatie is een gevoel.  
De gemeente heeft zelf niet een innovatiebureau. Dingen die er zijn in het kader van milieu 
spelen een stimulerende rol. Het is lastig om dat in een milieuprogramma te verwoorden. Dan 20 
kom je ook in allerlei abstracties terecht, waar sommigen van u allerlei kanttekeningen bij 
kunnen zetten. De grondhouding is er wel degelijk. 
 
De heer Meij bij interruptie: Hoor ik u nu zeggen dat u de motie die in de laatste vergadering 
voor de zomervakantie is aangenomen naast u neerlegt en vervangt door een brief? 25 
 
Wethouder Den Ouden: Dat laatste is het geval. Ik heb misschien niet duidelijk gesproken. 
Naar aanleiding van de aangenomen motie die het college uitvoert, is eerst gedacht dat het 
handig was om een ambtelijk traject op te schalen om zo hoog mogelijk terecht te komen. 
Vanwege vakantie en omdat dit onvoldoende voortgang had – het hogerop komen -, is ervoor 30 
gekozen om de minister per brief te vragen ons te ontvangen. Ik hoop dat voldoende helder 
is, hoe wij er in staan. 
 
Voorzitter, daar wil ik het bij laten. Ik vond de discussie tussen de raadsfracties plezierig. 
 35 
De voorzitter: Aan de orde is het voorstel om het milieuprogramma 2011-2014 vast te 
stellen. 
 
De heer Van Houcke: Het zal niemand ontgaan zijn dat wij grote moeite hebben met dit 
document, maar beter iets dan niets, zullen wij toch voor stemmen. 40 
 
De voorzitter: Verder nog iemand? Dat is niet het geval. Het voorstel is vastgesteld.  
 
De moties: 
Motie 1, ingediend door de heren Boertje, Van Houcke, Japenga en mevrouw Van Gink, over 45 
het aanvullend milieuprogramma. Stemverklaringen? Voor deze motie zijn de fractie van de 
PvdA, VVD, ChristenUnie, D66/GroenLinks. 
Tegen zijn: Leefbaar Ridderkerk, SGP, CDA. 
De stemverhouding: 9 voor en 17 tegen.  
De motie is verworpen. 50 
 
Motie 2.  
Deze motie verzoekt het college in BAR-verband onderzoek te doen naar de wenselijkheid 
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en mogelijkheid van een duurzaam gemeentelijk energiebedrijf. 5 
Stemverklaringen? Nee. Voor deze motie zijn PvdA, ChristenUnie, CDA en D66/GroenLinks. 
Tegen zijn: Leefbaar Ridderkerk, SGP en VVD. Met 9 stemmen voor en 17 tegen is deze 
motie verworpen. 
 
 10 
 
 

9. Voorstel om het meerjarenplan ‘Onderwijsachterstandenbeleid; voor- en 
vroegschoolse educatie gemeente Ridderkerk 2011-2014’ vast te stellen 
(raadsvoorstel nr. 117) 15 

 
De voorzitter: Wij hebben tien minuten hiervoor afgesproken. Het woord is aan de heer Van 
Houcke. 
 
De heer Van Houcke: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, mijn fractie D66/GroenLinks hecht 20 
grote waarde aan het onderwijsachterstandenbeleid omdat het een van de sleutels is om te 
zorgen dat mensen die om wat voor reden ook in een kansarme wieg zijn geboren, niet al als 
kind kansloos zijn voor hun verdere ontwikkeling als mens en lid van onze samenleving. 
 
In die zin zijn we ontzettend blij dat na een strijd van wel 20 jaar de educatie van peuters 25 
eindelijk ook wettelijk is ondergebracht bij de Wet op het primair onderwijs. In de Wet OKE is 
expliciet sprake van een kwaliteitssprong. Prima! 
De tijd van vrijwilligers, hoe goed bedoeld ook, is definitief voorbij. Hoe belangrijk het is onze 
jongste kindertjes in hun meest kwetsbare jaren door goed opgeleide en gekwalificeerde 
mensen te laten begeleiden hoeft niet te worden toegelicht. Iedereen is er nu wel van 30 
overtuigd dat we ontzettend zuinig moeten zijn op onze kleintjes. 
 
Nu wordt het minimumniveau voor beroepskrachten gesteld op SPW-niveau 3 plus een 
aanvullende aantekening, maar overigens zonder verdere restricties voor de opbouw van het 
personeelsbestand. 35 
Maar veel deskundigen zijn van mening dat de minimumeis voor beroepskrachten van MBO 
op niveau 4 betere garanties biedt voor de genoemde kwaliteitssprong. Op langere termijn 
zou het bovendien wenselijk kunnen zijn een HBO-aansturing te realiseren. 
Nu zijn Keulen en Parijs niet op één dag gebouwd en daarom wil mijn fractie dat dan ook niet 
op stel en sprong realiseren. Wel willen wij dat het traject in die richting wordt verkend om te 40 
bezien of en hoe op termijn in een dergelijke verdere kwaliteitsborging kan worden voorzien. 
 
Daarom dien ik hierbij een motie in waarin het college wordt gevraagd zich in overleg met de 
betreffende houders van de peuterspeelzalen en kindercentra te oriënteren op de toekomst. 
Niet meer en niet minder. 45 
 
Een laatste opmerking. Wethouder, wij hopen dat u voor het unicum zorgt dat alle 
beschikbaar gestelde onderwijsgelden voor het einde van de meerjarige periode voor 
honderd procent zijn besteed zodat terugbetaling aan het rijk wordt voorkomen. 
 50 
De motie, voorzitter. Er moet iets bij wat weggevallen is. Ik wil proberen dat mondeling toe te 
voegen. 
Onder ‘van mening’ staat bij het laatste bolletje ‘kwaliteit van peuterspeelzalen’. Achter 
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peuterspeelzalen moet net als elders in de tekst worden toegevoegd ‘en kindercentra’. 5 
 
Voorzitter, ik dien deze motie in mede namens de PvdA. 
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Houcke. Nog anderen? Mevrouw Ripmeester. 
 10 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Het kinderbrein is zeker rond en vanaf twee 
jaar zeer gevoelig voor taalontwikkeling. Ook in Ridderkerk.  
Opmerkelijk is dat slechts 60 peuterspeelzaalkinderen en 84 kinderdagverblijfkinderen 
deelnemen. Een aandachtspunt volgens de PvdA. Er lopen verschillende goede projecten in 
Ridderkerk, maar een lokale overkoepelende integrale beleidsvisie ontbreekt. Maar maakt 15 
een actieve regie niet minder nodig. 
Wel is het een goed punt dat gelden vollediger worden benut. En minder worden teruggestort 
naar het Rijk. Vanuit een toekomstgerichte en kostengerichte gedachte, hecht de PvdA veel 
waarde aan een goed en kindgericht overleg binnen betrokken partijen. Het voeren van het 
overleg, één keer per jaar, om afspraken te maken, vinden wij te weinig. Partners zouden 20 
elkaar meer kunnen stimuleren en versterken om met het beschikbare geld een hoger 
rendement te behalen op de met elkaar afgesproken doelen.  
De werkgroepen VVE of LEA kunnen worden ingezet, althans als LEA nog bestaat.  
Wij zijn heel benieuwd naar de projecten kwaliteit in VVE en VVE in brede school. Ook naar 
de PM post die er achteraan komt. Kwaliteit in onderwijs, hoe vroeg ook begonnen, vinden 25 
wij zo belangrijk dat wij de motie van D66/GroenLinks mede indienen. 
Dank u wel, voorzitter. 
 
De voorzitter: Tien minuten hadden we afgesproken. 
 30 
De heer Boertje: Heel kort, voorzitter, Een stemverklaring. De VVD zal de motie niet 
steunen.  
De wetgever heeft niet voor niets bepaald dat opleidingseis SPW III voldoende waarborg 
biedt. Wat de VVD betreft is de wetgever leidend. Niet zoals in de motie staat een vage 
omschrijving als ‘veel deskundigen’. Wij steunen de motie niet. 35 
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, de motie van D66/GroenLinks. Ik moet zeggen dat wij 
alle overwegingen van de heer Van Houcke steunen. Wij steunen tevens de constatering dat 
er een kwaliteitsslag gemaakt moet worden. 
Die wordt ook gemaakt met de Wet OKE. We gaan met dit nieuwe wetsvoorstel qua 40 
opleidingsniveau van de beroepskrachten van SPW II naar SPW III.  
Er zijn eisen gesteld aan groepsgrootte, aanvullende bepalingen opgenomen over de 
aanstelling van personen. Ik noem verklaringen omtrent gedrag, informatieplicht en 
klachtenregeling.  
In dat kader gaat het verzoek om een minimumeis voor beroepskrachten SPW IV ons een 45 
stap te ver, zeker als je je realiseert dat dit zeker financiële gevolgen heeft en wij bang zijn dat 
de voor- en vroegschoolse educatie hierdoor zelfs onbetaalbaar wordt. Hoge eisen voor 
personeel zijn ook van invloed op de salarissen. Er wordt een kwaliteitsslag gemaakt. Laten 
we die resultaten afwachten. Dan kunnen we altijd nog oordelen of die ingreep voldoende is 
geweest.  50 
Wij steunen vooralsnog deze motie in dit stadium niet. 
 
De voorzitter: Mijnheer Onderdelinden. Die tien minuten, dat wordt niets. 
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 5 
De heer Onderdelinden: Voorzitter, kort. Landelijk begrijpen wij dat de SPW III norm leidend 
is.  
Wij zijn ook nieuwsgierig naar wat de wethouder Onderwijs vindt van zoiets opschalen. Of hij 
daar een indruk van heeft. 
 10 
De voorzitter: Anderen nog? 
Het woord is aan wethouder Den Ouden. 
 
Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. Het lijkt in dit stadium om één aspect te 
gaan. Het gaat erom dat dit mede door dit onderwijsachterstandenbeleid een implementatie 15 
is van dingen die voortvloeien uit de Wet OKE zoals u hem noemt, maar 
Ontwikkelingskansen door Kwaliteit door Educatie heet. Waarbij van overheidswege hogere 
kwaliteitseisen aan peuterspeelzalen en kinderopvang gesteld worden dan tot nu toe. Daar 
zou sowieso een financieel plaatje aan hangen. Als dit nu toegespitst wordt op een nog hoger 
kwalificatieniveau van de betreffende personeelsleden, van de betreffende werkers in het 20 
veld, dan denk ik dat goed in ogenschouw genomen moet worden dat maar de vraag zou zijn 
of, als je zelfs doorgaat tot HBO-niveau, er dan nog wel voldoende leidsters zullen zijn voor 
deze vorm van onderwijs, educatie. Het is niet voor niets dat bij de verbeterslag die gemaakt 
wordt aan dit opleidingsniveau gedacht wordt. Als een afzonderlijke gemeente inzet op een 
hoger kwalificatieniveau voor beroepskrachten, is het logisch dat de meerkosten gedekt 25 
moeten worden.  
 
Als voor begeleiding van dit soort groepen SPW III een geschikt niveau is en dit wordt 
gemonitord, de inspectie gaat nadrukkelijk rond, is dit een heel implementatietraject. Het is 
niet goed om vooruitlopend op uitkomsten te sturen naar een hoger kwalificatieniveau.  30 
Een opmerking over ervoor te zorgen dat al het geld wordt gebruikt. Daar gaat het in de eerste 
plaats niet om. Maar,van de achterliggende periode 2006 -2010 is uiteindelijk 98% besteed. 
Rekening houdend met toekenning van budgetten moet wel enige voorzichtigheid in acht 
genomen worden. Het is maar de vraag of aan het einde van de rit ruim 98 % goed besteed 
is. Ik zou er dan niet al te veel een punt van maken om nu al te willen vastleggen dat bij de 35 
afrekening over vier jaar tot de laatste eurocent besteed moet zijn. We willen zo goed 
mogelijk gebruik maken van het beschikbare budget.  
Op pagina 15 staan projecten PM genoemd. Voor alle duidelijkheid: dit zijn mogelijkheden 
zoals nu in de verkenning als opties zijn gesuggereerd. 
We hebben er nu naar gestreefd om met ingang van deze periode vanaf 1 januari 2011 40 
zoveel mogelijk in een document de opties te schrijven. Die moeten in de komende tijd 
uitgewerkt worden. Het veld moet aangeven wat uitgewerkt moet worden. 
 
Mevrouw Ripmeester: De wethouder geeft aan dat het aan het veld is. Ik neem aan dat de 
gemeente erbij is betrokken. Het is een beleidsvisie over wat wij in de komende tijd willen 45 
bereiken. Ik kom terug op het vorige punt. Gaat de wethouder nog reageren op de vraag of 
meerdere keren per jaar overlegd kan worden, zodat ook in gezamenlijkheid de kernpunten 
kunnen worden bepaald, zodat het geld efficiënter wordt ingezet?  
 
Wethouder Den Ouden: Dat is zeker de bedoeling. Het is het kenmerk van de Wet OKE om 50 
deze afkorting te gebruiken. Het veld zal zelf ook wel zo assertief zijn om daarover met ons in 
gesprek te gaan. Dat wordt zeker gestimuleerd. U noemt LEA. Dat kan een geschikt platform 
zijn.  
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De conclusie van mijn verwoording over het kwalificatieniveau van de werkers in het veld, 5 
niveau III, betekent impliciet dat de motie door het college verworpen wordt. 
 
De voorzitter: We houden ons niet aan de tien minuten. We moeten met elkaar wel goed 
nadenken over de inschatting hoeveel tijd er nodig is. Ik geef nu gelegenheid voor de tweede 
termijn. Mijnheer Van Houcke. 10 
 
De heer Van Houcke: Voorzitter, sommigen, waaronder de heer Neuschwander en ook de 
wethouder hebben de indruk gewekt dat ik zou hebben aangegeven dat dingen op korte 
termijn zouden moeten naar een ander niveau. Als ik mijn motie lees die ik samen met de 
PvdA heb ingediend, staat er ‘verzoeken het college met de betreffende houders van 15 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zich nader te oriënteren op de verdere 
professionalisering en kwalificering van de beroepskrachten’. Dat lijkt mij nogal ruim 
geformuleerd. Zo is het ook bedoeld. 
Als het gaat om de financiën, mijnheer Neuschwander en wethouder. Er hangt een 
prijskaartje aan. Dat is op dit moment niet aan de orde, maar als er op dit moment over 20 
doorgedacht wordt is het verschil tussen niveau III en niveau IV niet zo’n geweldige slag. Het 
valt mee. De gemeente, wethouder, is verantwoordelijk en heeft een regisserende taak in 
deze. Het is goed als de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en in dat overleg 
voortdurend stimuleert, probeert vooruit te denken. Dat is de insteek van dat wat ik heb 
genoemd. Keulen en Parijs zijn niet op een dag gebouwd. 25 
De reactie van de wethouder over de onderwijsachterstanden. Besteed alstublieft geld aan 
die onderwijsachterstanden. U hebt de afgelopen tijd een spurt gemaakt wat dat betreft om 
dat wat er nog aan geld was, besteed te krijgen. Dat is gelukt. Het zou goed zijn om dat op 
een gunstiger manier af te sluiten. Daar hebt u de hand in. Ik zou zeggen probeer die laatste 
twee procent op een reguliere manier ingezet te krijgen. U kennende moet dat lukken. 30 
Voorzitter, dat was het. 
 
De voorzitter: Mevrouw Ripmeester nog? 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. De heer Van Houcke zei het al. Een betere 35 
regie op de besteding van deze VVE-gelden. Achteraf repareren is duurder dan vroeg 
beginnen. Daarom starten ze niet voor niets in Rotterdam met een nulgroep van twee tot twee 
en een half jarigen met hbo’ers voor de groep om juist dan te beginnen aan een goede 
taalvorming. Ik wil niet zeggen dat in Ridderkerk de problemen dezelfde zijn als in Rotterdam. 
Ze zijn van een andere orde. We hebben wel te maken met 17% laaggeletterdheid. Om te 40 
zeggen dat we geen problemen hebben, is weer een andere zaak. Juist daarom nu de 
wethouder een inhaalslag heeft gemaakt door de gelden al te besteden, zouden wij nogmaals 
willen verzoeken om goede regie te voeren. Om juist in deze tijden op een kostenefficiënte 
manier met elkaar meer rendement te halen uit de kerndoelen die wij lokaal willen behalen. 
Dank u wel. 45 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Boertje? Nee. Mijnheer Neuschwander. 
 
De heer Neuschwander: Een laatste opmerking, voorzitter. Ik mis in deze discussie het 
vrijwillige karakter van deze vroegschoolse educatie.. Er is niemand die iemand kan 50 
verplichten om daaraan deel te nemen, hoe graag we dat ook zouden willen. 
Ik bedoel hiermee aan te geven. Er is niemand die de kinderen.. dat begint pas op de lagere 
school. 
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 5 
Mevrouw Ripmeester: Wie heeft het over verplichten?  
 
De heer Neuschwander: Ik probeer daarmee aan te geven mevrouw Ripmeester dat u zegt 
dat er een stukje laaggeletterdheid is. Maar, die kinderen die we misschien allemaal naar de 
peuterspeelzalen willen krijgen, het heeft een vrijwillig karakter. Niemand kan die kinderen 10 
dwingen. Dat begint pas als ze naar groep 1 gaan van de lagere school.  
 
Mevrouw Ripmeester: Voorzitter, in Rotterdam worden ze gedwongen, dat is waar we hier 
naar streven. Ik vind wel dat je mensen kunt overhalen of verleiden omdat je een goed 
programma aanbiedt. Iedere ouder wil het beste voor zijn kinderen en daarin kunnen wij wel 15 
wat betekenen. 
 
De heer Neuschwander: Mevrouw Ripmeester wekt de indruk dat ik het hier niet mee eens 
ben. Daar ben ik het wel zeker mee eens. Deze Wet OKE maakt een kwaliteitsslag en gaat 
van SPW II naar III. Die kwaliteitslag maken we. Maar ik vind het voorop lopen in de rij als je 20 
niet weet wat de gevolgen zijn. We zijn met een soort test bezig. Met een pilot. We zullen dat 
eerst moeten afwachten. Ik ben het met u eens. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Dames en heren, dit was een debatje. 
Wilt u dit debatje nog voortzetten, mevrouw Ripmeester? Ik had er juist een punt achter gezet. 25 
Volgens mij zijn de argumenten wel gewisseld. Mijnheer Van der Duijn Schouten popelt om 
een duit in het zakje te doen.  
De SGP. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Voorzitter, nou ja, popelen. Ik wil graag over de motie 30 
aangeven dat de huidige slag die gemaakt wordt met de Wet OKE en de kaders die daarin 
verankerd zijn voor onze fractie op dit moment voldoende zijn. Wij zullen de motie daarom 
niet steunen. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Onderdelinden. 35 
 
De heer Onderdelinden: Wij willen het nog proactiever. De PM-etjes waar de PvdA over 
sprak onderschrijven. Het belang daarvan. Niet de afwachtende houding. Ook in het kader 
van het evenementenbeleid hebben we wel eens gesproken over proactief. Dat is misschien 
hier ook van toepassing. Wij ondersteunen de motie niet. 40 
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Mijnheer Louter van de ChristenUnie. 
 
De heer Louter: Voorzitter, in deze motie wordt niet meer gevraagd dan alleen het oriënteren 45 
op het veld van het college. Om een terugkoppeling naar de raad te geven voor 1 maart. Het 
kost helemaal geen geld. Wij steunen deze motie wel. 
 
De voorzitter: De wethouder in tweede termijn. Nog behoefte, wethouder? 
 50 
Wethouder Den Ouden: Voorzitter, de uitspraken over de motie zijn al zo helder. Dat wat ik 
er nog over wil zeggen, doet er niet meer toe. Vanwege de overschreden tien minuten zal ik 
dat ook niet doen. 
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Toch nog even een opmerking over het geld. [hilariteit]. 5 
Ik hoop niet dat de indruk gaat ontstaan dat rijksgeld, en het gaat over een fors bedrag van 
ongeveer € 400.000,- per jaar, niet goed besteed wordt. Dat gaat goed besteed worden. 
Maar dat het niet onze drijfveer is om het geld op te maken. Ruim 98% is besteed. 
Voorzitter, daar laat ik het bij. 
 10 
De voorzitter: Aan de orde is het voorstel om het meerjarenplan 
Onderwijsachterstandenbeleid; voor- en vroegschoolse educatie Ridderkerk 2011 – 2014 
vast te stellen. Stemverklaringen? Nee. Vastgesteld. 
 
De motie van D66/GroenLinks en de PvdA om in overleg met de betreffende houders van 15 
peuterspeelzalen en kindercentra zich nader te oriënteren op verdere professionalisering en 
kwalificering van de beroepskrachten. 
Voor de motie hebben gestemd: PvdA, ChristenUnie, D66/GroenLinks. Tegen: Leefbaar 
Ridderkerk, SGP en CDA. Voor 9 stemmen en tegen 17. De motie is verworpen. 
 20 

10. Voorstel om de gemeenschappelijke regeling OLIVER gewijzigd vast te stellen 
(raadsvoorstel nr. 107) 

 
De voorzitter: Ter vaststelling geagendeerd. Vastgesteld. 
 25 

11. Voorstel om de startnotitie ‘Ridderkerk Sport en Beweeggemeente’ vast te 
stellen (raadsvoorstel nr. 116) 

 
De voorzitter: Ter vaststelling geagendeerd. Vastgesteld. 
 30 

12. Voorstel om het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Barendrecht, 
Albrandswaard en Ridderkerk vast te stellen (raadsvoorstel nr. 113) 

 
De voorzitter: We hebben afgesproken hierover 30 minuten te debatteren. 
Wie wil hierover het woord voeren? Mevrouw Fräser, u hebt het woord. 35 
 
Mevrouw Fräser: Dank u wel, voorzitter. D66/GroenLinks steunt het voorstel van het college 
om naast andere voorstellen een proactieve houding aan te nemen als het gaat om 
schuldhulpverlening. Dit zodat er vroegtijdig ingegrepen kan worden als mensen financiële 
problemen hebben. In de bijdrage wordt ook de keerzijde van dit beleid benadrukt, namelijk 40 
het verlies van privacy. Daarnaast heeft D66/GroenLinks een vraag over de 
BAR-samenwerking.  
D66/GroenLinks wil de wethouder bedanken voor het rapport “Schuldhulpverlening Loont” 
dat wij hebben mogen ontvangen. De resultaten van het onderzoek in het rapport laten zien 
dat een integrale aanpak in samenwerking met de ketenpartners belangrijke voorwaarden 45 
zijn voor een succesvol schuldhulpverleningsbeleid. En dit zien wij terug in het nu voorliggend 
beleidsplan. Of dit nu nieuw beleid is of het voortzetten van het bestaand beleid, dat vindt mijn 
fractie van minder groot belang. Op basis van het rapport kan in ieder geval worden 
geconcludeerd dat het voor gemeenten in financiële zin aantrekkelijk is een effectief integraal 
schuldhulpverleningsbeleid te voeren. Hoewel het rapport zich daar niet over uitlaat nemen 50 
wij aan dat de mensen die het betreft over het algemeen erg blij zijn met de hulp die zij 
hebben gekregen.  
Aangezien het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen een van de belangrijkste 
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speerpunten van D66/GroenLinks is, zijn wij blij te zien dat dit ook centraal staat in het nu 5 
voorliggende beleidsplan.  
Dat gezegd hebbende zijn wij van mening dat dit beleid (of het nu door de rijksoverheid of 
door gemeentes wordt uitgevoerd) een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van 
mensen betekent. ‘Big Brother is Watching You’. Dit is voor D66/GroenLinks een belangrijk 
punt van zorgen. Nu is mijn fractie zich bewust van het feit dat de uitvoering van dit beleid bij 10 
wet een gemeentelijke taak is. En is daarmee automatisch kerntaak. Daar gaan we het verder 
dus ook niet over hebben.  
Een onderbelicht punt in het nu voorliggende beleidsplan is in lijn met het eerder genoemd 
punt van zorgen, namelijk de privacy. D66/GroenLinks gaat er van uit dat de wethouder zal 
inzetten op de bescherming van de privacy maar is vooral benieuwd hoe de wethouder dit zal 15 
doen. Graag een reactie hierop.  
Dan nog de ambitie de uitvoering in BAR-verband te willen organiseren. In de startnotitie 
Schuldhulpverlening zoals vastgesteld door de raad in maart 2011 wordt duidelijk dat 
Ridderkerk en Albrandswaard op het zelfde spoor zitten. Een relevante maar in de commissie 
vergadering vorige week donderdag onbeantwoorde vraag is naar de mening van 20 
D66/GroenLinks hoever Barendrecht is in de besluitvorming op dit punt. Ook hier graag een 
reactie op van de wethouder. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Parren, Leefbaar Ridderkerk. 
 25 
Mevrouw Parren: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, effectieve schuldhulpverlening betekent 
kijken naar alle onderliggende problemen en die aanpakken. De schuldenpakketten waarvoor 
schuldenaren om hulp vragen worden complexer en er is vaker dan voorheen sprake van 
ingewikkelde multiproblematiek. 
 30 
Zo zijn er veel factoren die een rol spelen bij het ontstaan van problematische schulden. 
Mensen die leningen zijn aangegaan op basis van dubbel inkomen, waarvan er één is 
weggevallen door ontslag of scheiding. Mensen die met dubbele woonlasten kampen 
omdat de huizenmarkt is ingestort, freelancers die door de crisis minder opdrachten 
binnenslepen, enzovoort.  35 
 
Het rapport "Schuldhulpverlening loont!" uitgevoerd door Hogeschool Utrecht heeft 
uitgewezen dat de baten van schuldhulpverlening ruim twee keer zo hoog zijn als de 
bedragen die de gemeenten daaraan uitgeeft. 
Deels wordt dit hoge rendement bereikt door het leveren van goede kwaliteit. Echter 40 
medebepalend is o.a. ook de sociale structuur, de inzet op vroege signalering en 
investeren in een goede samenwerking met ketenpartners en crediteuren. 
De opzet van dit beleidsplan integrale schuldhulpverlening bezit al deze factoren om 
successen te boeken. 
 45 
Daarom, voorzitter, wat Leefbaar Ridderkerk betreft, stellen wij vanavond dit beleidsplan vast 
en start u zo snel mogelijk met de aanbesteding in BAR-verband. 
Want u weet ons motto is nog steeds : "Kakelen is nog geen eieren leggen". 
Wij wensen het college veel succes met de uitvoering van dit beleidsplan. 
Dank u wel. 50 
 
De voorzitter: Ik ga er diep over nadenken, over het kakelen. Mijnheer Onderdelinden, CDA. 
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De heer Onderdelinden: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter aan het begin van mijn betoog 5 
verwijs ik naar onze eerdere bijdragen in het kader van de kerntakendiscussie. 
De kaasschaafdiscussie. 
Wij hebben toen nogal wat woorden gewijd aan schuldhulpverlening. 
In de commissie is gesproken over de regisseur en wij hebben begrepen dat het niet gaat om 
een nieuwe functie, maar om een bestaande die als het ware wordt ingevlochten. Wij kijken 10 
reikhalzend uit naar de vorderingen van deze regisseur. 
Die is volgens ons belangrijk. 
Wij lezen op pagina 5 over overlevingsschulden, over bestedingsschulden, 
aanpassingsschulden en compensatieschulden. Als je leest wat daarachter staat denk ik dat 
je de kern van de schuldhulpverlening te pakken hebt. Dat bewijst des te meer de 15 
noodzakelijke samenwerking in BAR-verband. Wij onderschrijven de samenwerking in 
BAR-verband op dit onderdeel. 
 
Op pagina 10 wordt gesproken over gelijkblijvende omstandigheden. Ik denk dat dit een 
behoorlijk wensvol denkniveau heeft, voorzitter. Ik ben niet zo somber. Ik denk dat als we 20 
kijken naar de ontwikkelingen, wij de komende paar jaar met een toename te maken zullen 
krijgen. Dat betekent dat de belangrijkheid nog eens onder druk komt. Onderstreept. En de 
noodzaak om daarvoor aanvullende gelden beschikbaar te stellen. 
Eigenlijk hebben wij in de commissie gesproken over € 47.000,- bezuiniging. Dat kan allemaal 
worden uitgevoerd, zei de wethouder. Dat is eigenlijk wel bijzonder. We moeten de 25 
kerntakendiscussie nog voeren. Maar nu wordt al gezegd met € 47.000,- minder kunnen we 
meer uitvoeren. Dat is veelbelovend, bijzonder. Maar eigenlijk is dat door de wethouder 
bevestigd. Eigenlijk is dat doordat wij intensiever met elkaar in het lokale zorgnetwerk gaan 
samenwerken, wij preventiever en actiever kunnen opereren waardoor die € 47.000,- zou 
kunnen worden ingeboekt. Behoorlijk wensvol denken. 30 
Ik hoop uiteraard met hem van harte dat dat gaat lukken. Ik heb er vraagtekens bij. 
 
In het kader van de nieuwe kerntakendiscussie II, kan de wethouder een tip van de sluier 
oplichten door te zeggen hoe het college daar nu in zit als het gaat om deze kerntaak?  
Dank u wel. 35 
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de heer Louter, ChristenUnie. 
 
De heer Louter: Dank u wel, voorzitter. Door de aanname in de Tweede Kamer van het 
wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening worden we als gemeente wettelijk 40 
verantwoordelijk. Deze verantwoordelijkheid brengt nogal wat met zich mee. Er moet een 
beleidsplan komen, duidelijk moet worden wat de ambities zijn. Op welke wijze vindt 
uitvoering plaats? Welke resultaten worden nagestreefd? Hoe worden kwaliteiten geborgd?  
Ook moet aangegeven worden hoe het gaat met gezinnen met kinderen. Alles moet leiden tot 
minder mensen in de schuldhulpverlening. Terwijl de schuldenproblematiek alleen maar 45 
groeit. 
Een kwalitatief betere begeleiding. Daar moet het ook toe leiden. Maar alles moet ook nog 
met minder geld en met druk van de gevolgen van de komende nieuwe Wwb. 
 
Voorzitter, ik ben benieuwd hoe het college denkt dit rond te krijgen, met een bezuiniging van 50 
bijna 25%, en forse groei van het aanbod. Is dat realistisch? Daar komt nog bij dat de door 
u geroemde prijs-/kwaliteitverhouding van Daniels & Dekkers niet door iedereen wordt 
gedeeld. Ik heb begrepen dat het aspirant-lidmaatschap van Daniels & Dekkers aan de NVVK 
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niet wordt omgezet in volwaardig lidmaatschap. Dit om reden dat zij niet voldoen aan de 5 
voorwaarden die de NVVK aan het lidmaatschap stelt.  
Bent u van deze beslissing op de hoogte? Zo ja, sinds wanneer? Betekent dit dat hiermee 
Daniels & Dekkers zeker niet in aanmerking kan komen voor een vervolgcontract? 
 
Dank u wel. 10 
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de heer Van der Spoel, VVD. 
 
De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. We lezen in het stuk dat er integrale hulp bij 
schuldhulpverlening tot stand gebracht wordt. Citaat: "integraal betekent dat de situatie van 15 
de burger met schulden niet enkel bekeken wordt vanuit de schuldensituatie, maar dat 
bekeken wordt wat de oorzaak is van het probleem en welke problemen er nog meer spelen". 
Voorzitter: wat is hier nieuw aan? Niets! 
 
De insteek om de situatie duurzaam en effectief op te lossen kan op steun van de VVD 20 
rekenen. Dit is immers in het belang van de inwoners en de gemeente. 
Die insteek komt hoofdzakelijk door gewijzigde opvattingen in de landelijke politiek waardoor 
de regie voor schuldhulpverlening nu bij de gemeente komt te liggen: de overheid die het 
dichtst bij de inwoners staat. En zo hoort dat. 
Nadrukkelijk willen we aangeven dat dat de regie bij de gemeente komt te liggen niet betekent 25 
dat de gemeente het probleem op zich neemt of over neemt. De klant is en blijft zelf 
verantwoordelijk om het probleem op te lossen en zo hoort dat. We mogen die klant ook 
nadrukkelijk op die eigen verantwoordelijkheid aanspreken. 
 
Er zijn afspraken gemaakt met partners, dat zij de gemeente inseinen als er signalen van 30 
eventuele geldproblemen zouden zijn. Een prima zaak: zo tackle je het probleem aan de 
voorkant en niet pas als iemand al verder in de problemen zit. 
Maar bovenal geldt dat we moeten proberen te voorkomen dat mensen schulden maken: en 
dat betekent dat er nadrukkelijk aandacht moet zijn voor preventie en communicatie. 
In de commissie heeft de wethouder bevestigd dat hij de streefcijfers op bladzijde 10 van het 35 
stuk als prestatie-indicatoren op zal nemen in de begroting. Graag horen wij de wethouder dit 
aan deze raad ook graag nogmaals toezeggen. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Duman. 
 40 
Mevrouw Duman: Dank u wel, voorzitter. De integrale schuldhulpverlening omvat 
armoedebestrijding, re-integratie, zorg en pakt complexe schuldproblemen aan. 
Het voorliggende beleidsplan is van groot belang voor mensen die letterlijk aan de grond 
zitten. Omdat zij in diepe schulden zijn geraakt waar zij zelf niet meer uitkomen. 
Zij zijn genoodzaakt om een beroep te doen op schuldhulpverlening.  45 
De PvdA-fractie kan zich vinden in de visie en in de uitgangspunten van dit beleidsplan. Toch 
zijn wij verbaasd over het feit dat nu pas gekeken wordt naar de oorzaak van de problemen 
en welke dat zijn. Wij zijn blij met het feit dat hulp toegankelijk is geworden doordat er geen 
maximale inkomensgrens gehanteerd wordt. De situatie is op dit moment onder andere dat 
steeds meer mensen met een middeninkomen met een koophuis in diepe schulden raken en 50 
daarom genoodzaakt zijn om aan te kloppen bij de schuldhulpverlening. Dit geldt ook voor 
55-plussers die aankloppen voor hulp. 
Opmerkelijk is te constateren dat mensen die midden in een echtscheidingsprocedure zitten, 



1 september 2011 
 

792 
 

niet terecht kunnen bij de schuldhulpverlening. Gezien het feit dat het aantal hulpvragen zal 5 
toenemen (bladzijde 13), vraagt de PvdA-fractie zich af of de geraamde middelen voor 
schuldhulpverlening wel toereikend zijn. Hoe komt de wethouder aan dit bedrag? Is het 
bedrag berekend op toename?  
Graag een korte toelichting. 
 10 
Op dit moment werken vier ambtenaren aan schuldhulpverlening met ieder 50 tot 60 klanten 
die in het traject zitten. De meeste trajecten duren drie jaar. Trajectkosten zijn vanaf € 48,- tot 
€ 770,- per persoon, alsmede een keer per jaar een hercontrole van € 144,- per persoon. 
Rekening houdend met bovengenoemde en omdat wij vinden dat het belang van hulpvragen 
voorop moet staan, vragen wij de toezegging van de wethouder dat alle Ridderkerkers die 15 
aankloppen met een hulpvraag ook geholpen worden en dat de hulpvrager in aanmerking 
komt voor een traject dat is afgestemd op zijn of haar behoefte. 
 
Wanneer cliënten een wettelijk traject volgen, houdt dit onder andere in dat klanten naar de 
rechtbank moeten in verband met toekenning van een wettelijke schuldsanering. 20 
De PvdA-fractie heeft van klanten vernomen dat de weg naar de rechtbank zonder 
begeleiding geschiedt en dat er behoefte is aan ondersteuning. 
Graag een toezegging van de wethouder om de haalbaarheid te onderzoeken van de inzet 
van deskundige begeleiding. 
 25 
Tenslotte: jaarlijks zal een evaluatie plaatsvinden en na twee jaar wordt het beleidsplan 
herijkt. In verband met een evaluatie vinden wij het belangrijk dat de stem van de cliënt ook 
gehoord wordt. 
Bovendien zijn wij benieuwd naar de opgedane ervaringen van cliënten die in 
schuldhulpverleningstrajecten hebben gezeten. Daarom vragen wij de toezegging van de 30 
wethouder om cliënten de mogelijkheid te bieden een anonieme feedback te geven van zijn 
of haar ervaringen en de uitkomsten hiervan mee te nemen in de jaarlijkse evaluatie. De 
menselijke maat mag niet ontbreken. 
Dank u wel, voorzitter. 
 35 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Duman. Het woord is aan wethouder Dokter. 
 
Wethouder Dokter: Dank u wel, voorzitter. Het is een heel belangrijk stuk dat we vanavond 
bespreken. 
Helaas, door de toenemende vraag van mensen die in problemen komen, moet er nog steeds 40 
een nota schuldhulpverlening vastgesteld worden. 
 
Er is gesproken over de Wet op de privacy. Natuurlijk houden wij ons aan dat wat de wet ons 
op dit moment voorschrijft. Er is een vergadering geweest met Barendrecht. Er is sprake van 
samenwerking. Zeker als we willen komen tot een dienst. 45 
Ketenpartners is dat anders dan in het verleden? Er is in het verleden een beroep gedaan op 
schuldhulpverlening, sec op het product. Waar we met deze nota naar toe willen, is samen 
met de partners en de rol van de regisseur daarin, om vroegtijdig signalen te krijgen. Zelfs in 
de hoop dat mensen daardoor niet in schuldhulpverlening terecht hoeven komen. 
In het verleden had je een product schuldhulpverlening en als je helemaal niet meer kon, 50 
kwam je daar terecht. Nu hebben we veel gedaan met de regisseur aan de signaleringskant. 
Kun je het doen met € 47.000,- minder? Dat bedrag is opgelegd. Wij hebben niet geroepen 
dat het voor € 47.000,- minder kan. Er is gezegd dat we het met € 47.000,- minder moeten 
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doen. Dat is taakstellend. Zoals het er nu uitziet, gaat ons dat lukken. Er is even gesproken 5 
over het bedrijf Daniels & Dekkers. Er wordt gekeken naar een aanbesteding. Ik neem de 
informatie van u graag mee en ga ermee aan de gang. Voor mij is dit nieuw. Mij was niet 
bekend dat ze niet gecertificeerd zijn volgens de NVVK.  
Integraal aanpakken willen we absoluut. Wat heel belangrijk is om daarin een stuk 
voorlichting mee te nemen. Dit staat ook in de aanbestedingsvragen. Ook met partners. Die 10 
zullen daarin getraind worden. Denk aan de SWOR en maatschappelijk werk. 
 
De PvdA vraagt waarom mensen in een echtscheidingsprocedure niet direct erbij betrokken 
kunnen worden. Of geen aanspraak erop maken. Dat kan niet. Zolang mensen nog in 
procedure zitten is niet duidelijk voor wie de schulden zijn. We kunnen pas gaan werken als 15 
er een uitspraak is van de echtscheiding. Dit kan wel in de voorlichtingssfeer meegenomen 
worden. Het traject kan pas gestart worden als er een uitspraak is van de echtscheiding. 
Onderlinge afspraken. Ja. Geen ondersteuning bij de gang naar de rechtbank. Dat is heel 
moeilijk. Je moet je ook voorstellen dat mensen in de schuldhulpverlening nog niet bij de 
gemeente bekend zijn. Er zijn ook mensen die een traject ingaan en op een gegeven moment 20 
veroordeeld worden bij de rechtbank, wat bij ons nog niet bekend is. Dat speelt buiten ons 
gezichtsveld. Wij kunnen daar niets aan doen.  
Cliëntenreacties: ook dat is in de totale aanbesteding meegenomen. Klanten gaan in de 
toekomst gehoord worden. 
Voorzitter, dat was het tot zover. 25 
 
De voorzitter: Is er behoefte aan een tweede termijn? Mevrouw Fräser. 
 
Mevrouw Fräser: Dank u wel, voorzitter. Op mijn twee vragen geeft de wethouder aan dat 
hij zich zal houden aan wat de wet voorschrijft. Daar ga ik van uit. Mijn vraag had meer te 30 
maken met de inspanning die u van plan was te leveren op dit punt. Het punt van de privacy. 
Dus mijn vraag is niet beantwoord. Daarnaast geeft u op mijn zorgen als het gaat om de 
BAR-samenwerking aan dat u vandaag overleg heeft gehad met Barendrecht. Mijn vraag is 
meer gericht op besluitvorming als het gaat om Barendrecht. Is het al door de commissie en 
raad geweest in Barendrecht? 35 
Dank u, voorzitter. 
 
De heer Onderdelinden: Nog even naar meneer Van der Spoel toe. Hij zei dat mensen zelf 
verantwoordelijk zijn. Daarmee ben ik het niet eens. Ik weet niet wat hij bedoelt.  
Bedoelt u dat u pas om vijf over twaalf bij de gemeente aan bod komt? 40 
Beseft meneer Van der Spoel dat er een groot aantal mensen is buiten het feit dat de 
wethouder heeft gezegd dat alle categorieën gebruik zouden kunnen maken van 
schuldhulpverlening, dat er toch ook een categorie aan de onderkant is die heel lastig in staat 
is om zelf hier adequaat mee om te gaan? 
 45 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, wij hebben juist aangegeven dat sommige mensen die 
begeleiding nodig hebben. Dat betekent niet dat, als wij dit vanavond vaststellen, mensen die 
in schulden verkeren dit bij de overheid kunnen neerleggen die het hele probleem overneemt. 
Dat wilden wij zeggen. Wij hebben in onze bijdrage aangegeven dat wij aan de voorkant 
willen zitten.  50 
 
De heer Onderdelinden: Dank voor deze duiding. De aantallen daar bent u niet zo op 
ingegaan, wethouder. Wij hebben nog wat zorgen over de aantallen. Ik vroeg u hoe het in het 
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college zit over de kerntaak schuldhulpverlening. 5 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Louter. 
 
De heer Louter: Nog een aanvullende vraag over Daniels & Dekker. Was u op de hoogte dat 
dit een aspirant-lid van de NVVK was? Is het voor u een eis dat het bedrijf lid is van de NVVK? 10 
De inschatting van het financiële plaatje: hebt u daarin meegenomen de gevolgen van de 
nieuwe Wwb? 
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Spoel, VVD. 15 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, ik heb in eerste termijn een vraag gesteld om een 
toezegging van de wethouder. In de commissie was hij stellig dat de cijfers in het stuk als 
prestatie-indicatoren opgenomen worden in de begroting. Ik zag hem toen wat hulpeloos 
kijken in de richting van zijn collega Financiën. U hebt het in de commissie al toegezegd.  20 
 
De voorzitter: Mijnheer Alderliesten, SGP. Het woord is aan u. 
 
De heer Alderliesten: Dank u wel, voorzitter. Ook de SGP wil uitspreken dat we blij zijn met 
dit nieuwe integrale beleidsplan schuldhulpverlening.  25 
Vooral met de ontbrekende schakel Barendrecht, die nu meedoet. Wij vinden dat bijzonder. 
Nu is eindelijk de keten compleet. We kunnen nu beter aan de slag. Het is een beleidsplan 
van de drie gemeenten. Veel succes om het handen en voeten te geven. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De wethouder. 30 
 
Wethouder Dokter: Dank u wel, voorzitter. Inspanningsverplichting over de privacy. Ja, ons 
daaraan houden en zorgvuldig mee omgaan. Ik kan niet anders zeggen dan dat wij daarop 
gaan toezien. 
Barendrecht. Het stuk is gemaakt namens de drie gemeenten. Ik heb niet paraat of het al in 35 
de raad is geweest. In de uitvoering praten we al over aanbesteding.  
Zorgen over de genoemde aantallen: die zorgen hebben wij ook. Of we dat gaan halen. We 
weten niet hoe de economie is. De economie van twee jaar geleden was anders dan die van 
vandaag. We weten niet of we het gaan halen. De wereld is in beweging. Zodra er 
uitschieters gaan komen, kom ik bij de raad. 40 
NVVK: ik dacht dat in de aanbesteding daar een zinnetje over was opgenomen, dat bedrijven 
die mee willen doen minimaal aspirant-lid van de NVVK moeten zijn. 
 
Ik ben mij niet bewust van mijn hopeloze blik naar de wethouder Financiën.  
Wat ik in de commissie heb gezegd, zeg ik ook nu. We nemen het mee. 45 
Op uw vraag of ik een tipje wil oplichten van de sluier kerntakendiscussie. Als ik dat doe krijg 
ik op mijn kop van de voorzitter, want dat is niet aan de orde. 
 
De voorzitter: Ja, dat is zo. Dat waren twee termijnen. Zijn er stemverklaringen? Dat is niet 
het geval? Het voorstel is aangenomen. 50 
 

13. Voorstel om Deloitte Accountants BV aan te wijzen als accountant, belast met de 
uitvoering van accountantsdiensten binnen de gemeente Ridderkerk voor de 
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periode van de interim-controle 2011 tot en met de jaarrekeningcontrole 2014, 5 
alsmede om de opgelegde geheimhouding voor de ingediende inschrijving en de 
beoordelingsoverzichten van de aanbesteding van de accountantsdiensten binnen 
de gemeente Ridderkerk te bekrachtigen (raadsvoorstel nr. 112) 

 
De voorzitter: Stemverklaringen? Dat is niet het geval. Het voorstel is vastgesteld. 10 
 
 
 

14. Eventuele mededelingen van het college over de afdoening van aangenomen 
moties 15 

 
Brief van het college van B&W van 23 juni 2011 over de stand van zaken motie 2010-41 
groene stroom voor minima en 2010-33, verplichte deelname arbeidsproces Wwb 
gerechtigden en de loonwaardebepaling beschermde banen Wwb 2009-2010 
 20 
De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel, VVD. 
 
De heer Van der Spoel: Aangaande motie 2010-33 refereert u in uw schrijven over de 
afdoening aan Zoetermeer, waar de ondernemers steeds meer worden betrokken om 
mensen uit de uitkeringssituatie te halen. Een prima zaak. 25 
Maar er wordt gesuggereerd dat hier zoiets nieuws wordt gestart en in de vorige raadsperiode 
is het juist de VVD geweest die bij de dossiers Werk en Economie hamerde op samenwerking 
tussen overheid, onderwijs en ondernemers. U weet het vast wel.  
In Spijkenisse is de insteek om mensen die zich voor een uitkering melden, direct aan het 
werk te zetten en op cursus te sturen met als effect dat de meeste instromers heel snel weer 30 
uitstromen. 
In de afdoening van de motie gaat u daar niet op in, maar legt u de reguliere werkwijze van 
Ridderkerk uit. Omdat dat gedaan is, is niet voldaan aan de afdoening van de motie. Hij is wat 
de VVD betreft niet afgedaan. 
 35 
De voorzitter: Zijn er nog meer fracties die dat vinden? 
Meneer Van der Spoel, u weet dat wij in het presidium nog spreken over wanneer moties zijn 
afgedaan. Op dit moment stel ik vast dat uw fractie de enige is die vindt dat deze motie niet 
is afgedaan. Waarbij ik constateer dat de rest van de raad hem wel als afgedaan beschouwt. 
Dan houden we dat zo tot we ons nader gaan bepalen. 40 
 
De brief van het college van B&W van 29 juli 2011 over de afdoening van motie 2009-159, 
terugdringen alcoholgebruik onder jongeren. Is deze motie afgedaan? Dat is het geval. 
 
De brief van het college van B&W van 29 juli 2011 over de afdoening van motie 2010-169, 45 
hulp aan Haïti. Is deze motie afgedaan? Dat is het geval. 
 

15. Sluiting 
 
Hiermee is een einde gekomen aan deze raadsvergadering. Ik wens u allen wel thuis. 50 
Het is 22.26 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 oktober 2011, 
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de griffier,               de voorzitter, 5 
 
 
 
J.G. van Straalen     mw. A. Attema 
 10 
 
 
as 


