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Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk  5 
donderdag 23 februari 2012 

 
(Met ingang van 23 februari 2012 stelt de raad de notulen niet meer vast maar de Besluitenlijst van 

de raad.) 
 10 

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

1. Opening en vaststelling van de agenda  
 30 
De voorzitter: Dames en heren, van harte welkom. We hebben een goed gevulde publieke 
tribune. Dat vinden wij fijn. Ook de luisteraars aan de radio heten wij hartelijk welkom. 
Bericht van verhindering is gekomen van mevrouw Mans, mevrouw Van Gink en de heer 
Koppes.  
Op 23 februari 1965 zag mevrouw Irene Parren het levenslicht. Zij heeft een heerlijke traktatie 35 
op uw bureau gelegd. Ik bied haar namens de gemeente een klein presentje aan.  
[overhandiging van een boeket bloemen: de burgemeester feliciteert mevrouw Parren]. 
 
Over de vaststelling van de agenda het volgende. 
We hebben vastgesteld dat er veel grote agendapunten op de agenda van vanavond staan. 40 
De vergadering zou te lang duren als we de agenda helemaal gaan afhandelen. We hebben 
met het presidium besloten deze vergadering in tweeën te knippen en vanavond de punten 
1, 2, 6, 7, 9 en 12 te behandelen. De overige punten komen aanstaande maandag aan de 
orde. Dat betekent dat we een extra vergadering hebben op maandag 27 februari 2012. 
 45 
Mij moet nog een ding van het hart. Ik heb u vrijdag een bericht gestuurd over de overvallen 
die Ridderkerk de laatste tijd teisteren. Dit houdt ons allen bezig. Er leven veel vragen. We 
hebben ons met de politie beraden over hoe we de raad hierin optimaal kunnen bedienen, 
zonder opsporingsonderzoek te hinderen en eventuele potentiële overvallers niet wijzer te 
maken dan ze al zijn. Dat leek ons niet verstandig. Dus zijn wij gezamenlijk tot de volgende 50 
gedachte gekomen. Wij zouden graag met de raad een besloten commissievergadering 
willen houden, zodat de raad in alle openheid zijn vragen en gedachten kan neerleggen. Wij 
zijn dan in de gelegenheid dat in dezelfde openheid te beantwoorden. Samen met de griffier 
hebben we een tijdstip gevonden. We willen dat doen op 13 maart voorafgaand aan de 
commissievergadering. De politie zal erbij aanwezig zijn. Ik stel u voor om vanavond uw 55 
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vragen niet te stellen, maar deze in de besloten vergadering aan de orde te stellen. Wij willen 5 
graag alle informatie met u delen. Wij doen er alles aan om de daders te pakken, slachtoffers 
op te vangen en alle neuzen dezelfde kant uit te krijgen om preventief sterk op te treden. Dat 
wacht uiteraard niet tot 13 maart, daar zijn we volop mee bezig. Ik hoop dat u daarmee wilt 
instemmen. 
 10 
De heer Onderdelinden: Wij hebben inderdaad aangekondigd om bij het vragenuurtje dat 
zo meteen aanvangt daar vragen over te stellen. U overvalt ons nu. U hebt daar ongetwijfeld 
moverende en goede redenen voor. Wij respecteren die. Wij weten dat u enorm met deze 
zaak bezig bent. Het kan kennelijk niet eerder. Maar, intussen spreekt half Ridderkerk erover 
en zij spreekt de raad erop aan. Wij willen wel de discussie en hoe ermee om te gaan zo snel 15 
mogelijk naar buiten brengen en met de burgers communiceren. Over lief en leed, maar ook 
over mogelijke oplossingen die wij voorstaan. 
Dank u wel. 
 
De heer Neuschwander: Ik wil daar graag bij aansluiten, voorzitter. Ik wil u graag meedelen 20 
dat we de nota Integraal veiligheidsbeleid bespreken. Daar maakt dit een groot deel van uit.  
Ik heb vragen opgenomen die ik ga stellen, maar als u vindt dat wij te ver gaan, moet u dat 
echt aangeven. Ook wij worden hierdoor overvallen maar u begrijpt dat gezien het grote 
aantal mensen op de tribune en het grote aantal luisteraars thuis, we dit niet zomaar van de 
agenda kunnen voeren. 25 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, u geeft aan dat 13 maart daarvoor een datum is. U geeft 
aan dat maandag een extra raadsvergadering is. Zou het niet eerder kunnen gezien de 
urgentie die uit de vorige bijdragen blijkt om informatie bij de raad te krijgen? 
 30 
De voorzitter: Ik heb vrijdag geprobeerd u te informeren over de stand van zaken. Daar 
verandert niets aan. Als we wat te melden hebben, zullen we dat ook zeker doen. 
Ik denk dat u meer wilt weten. Dat gaan we zeker doen. Met de politie heb ik afgesproken om 
de voorzichtige kant te kiezen, omdat op dit moment alle onderzoek in volle gang is en ik zou 
mezelf gaan haten als zaken minder goed rond komen, omdat hier een burgemeester zit die 35 
zo wenselijk wil praten. Ik kies de voorzichtige kant, en ik wil niet meer zeggen dan dat wat in 
een openbaar stuk naar u toe is gekomen. 
De heer Van der Spoel vindt dat we dat volgende week moeten doen. In overleg met de griffie 
hebben we gezocht naar een datum. Het verzoek is meermalen gedaan om voorzichtig met 
de agenda’s van de raadsleden om te gaan. We hebben de praktische kant gekozen. Als u 40 
allemaal wilt dat het volgende week moet, zoeken we een datum, maar dat zal weer nieuwe 
problemen opleveren.  
Ik begrijp de haast, zorgvuldigheid is ook belangrijk. De rest van de raad moet maar even 
laten weten wat men van13 maart vindt. 
 45 
De heer Japenga: Voorzitter, we kunnen vanavond vragen stellen: u geeft de grenzen aan. 
En 13 maart is voor ons prima. 
 
De voorzitter: We hebben 13 maart ook al vastgelegd met de politie. 
 50 
De heer Onderdelinden: Voorzitter, een punt van orde. De heer Neuschwander zegt dat hij 
dit meeneemt in zijn eerste termijn. Ik zal dat ook doen. Misschien andere partijen ook. Maar 
ik wil weten of we het wel of niet doen. Anders gaat de ene partij erop in, u geeft geen 
antwoord; een andere partij gaat er helemaal niet op in in verband met wat op 13 maart komt. 
Dus ik wil het even met de partijen en met u kortsluiten. 55 
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 5 
De voorzitter: De raad gaat over zijn eigen vragen. Ik ben blij dat u het aan de orde stelt. Ik 
zal de vragen niet beantwoorden. Ik vind het belangrijk om te zeggen dat de politie, OM, u en 
wij dezelfde zorgen hebben. Ik wil zeggen dat we het niet aan de kant schuiven. We zijn er 
dag en nacht volop mee bezig. Ik ga vanavond geen vragen daarover beantwoorden. U moet 
maar zien hoe daarmee om te gaan. 10 
 
U hebt op uw tafel een envelop gevonden met informatie over de nieuwe huisstijl. Dat wilden 
wij u niet onthouden. 
 
U hebt een gewijzigde agenda ontvangen. Iemand over de agenda? De agenda is 15 
vastgesteld. 
 
2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde) 
 
De voorzitter: Mevrouw Duman, wilt u uw vragen stellen in de besloten vergadering van  20 
13 maart?  
 
Mevrouw Duman: Voorzitter, mijn vragen wil mevrouw Ripmeester graag meenemen in het 
Veiligheidsbeleid. 
 25 
Mevrouw Ripmeester: Ik zal er een opmerking over maken en dan verwacht ik het antwoord 
in de besloten vergadering. 
 
De voorzitter: De heer Stout. 
 30 
De heer Stout: Op 20 oktober 2011 was er een avond georganiseerd door de gemeente, met 
bewoners en belangstellenden van erfgoed naar aanleiding van het agendapunt 
Erfgoedbeleid op de commissieagenda van 9 juni 2011. Op 9 november 2011 ontvingen wij 
het conceptverslag met daarin een planning inhoudende dat er eind december een ambtelijk 
advies zou komen met de opmerkingen van de bewoners van de avond van 20 oktober. Een 35 
tweede erfgoedavond werd gepland in januari 2012. Echter, sinds de conceptnotulen die we 
op 9 november kregen, hebben wij niets meer van u vernomen. 
Onze vraag is hoe de stand van zaken op dit moment is en wanneer we informatie tegemoet 
kunnen zien over wat met informatie van de bewoners is gedaan evenals de datum voor een 
tweede erfgoedavond. Hoe staat het met de visie van de gemeente over het erfgoedbeleid? 40 
 
Wethouder Stout: Dank u wel, voorzitter. Het is juist dat we wat achterlopen op de planning. 
Dat heeft alles te maken met de behoorlijke verdiepingsslag die we gemaakt hebben met de 
uitgangspuntennotitie Erfgoed. Inmiddels is het concept klaar en zal een dezer dagen de 
uitnodiging weggaan om een tweede erfgoedavond te organiseren. Dat hebben we 45 
gecommuniceerd bij het wijkoverleg Centrum, half januari. Dank u wel, voorzitter. 
 
De heer Stout: Ik had niet anders verwacht, voorzitter. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Nog anderen over dit onderwerp?  50 
Dan gaan we nu naar de heer Van Nes. 
 
De heer A. van Nes: Voorzitter, het gaat over de sanering van het verspreid liggend glas. Ik 
heb er drie vragen over. Welk besluit ligt aan de brief van de heer Boom ten grondslag? 
Volgens mij is de besluitvorming nooit in de raad geweest.  55 
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Ten tweede is de behoefte van de tuinders gepeild. Ik dacht dat de tuinders de eerste 5 
belanghebbenden waren in dit gebeuren. 
Ten derde: ik vind het noemen van locaties wat overmoedig. De locaties die genoemd zijn, 
zijn in particuliere handen. En als ik goed ben voorgelicht, kunt u niet onteigenen van een 
agrariër voor een agrariër. 
 10 
Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. Het besluit dat aan de brief ten grondslag 
ligt, is, als we dat letterlijk nemen, een collegebesluit, genomen om de raadsinformatiebrief 
aan u te verzenden. Maar zo bedoelt u het waarschijnlijk niet. Al langer loopt het traject 
integrale gebiedsvisie Deltapoort waarvan sanering van glas een onderdeel is. Dat moet u 
zien tegen de achtergrond dat er voor tuinders die willen uitbreiden over het algemeen geen 15 
mogelijkheid is, omdat het oppervlak glas niet vergroot kan worden. Er zijn ook tuinders in de 
omgeving die willen stoppen. Daar biedt de ruimte-voor-ruimteregeling een mooi 
aanknopingspunt. Tegen die achtergrond zijn wat scenario’s doorgenomen en daar is ook de 
provinciale regeling Glas aan de orde gekomen. Om de agrariërs die daar gebruik van willen 
maken van dienst te kunnen zijn, willen wij in het kader van de gezamenlijke colleges die 20 
bezig zijn met het ontwikkelen van dat traject, gebruikmaken van de provinciale subsidie. We 
willen een aanvraag daarvoor indienen. De termijn sluit half april. De aanvraag moet voor die 
tijd ingediend zijn. Mocht de aanvraag niet gehonoreerd worden, dan gaat er een heleboel 
waarschijnlijk niet door. Indien het wel gehonoreerd wordt, dan wordt er alsnog een nadere 
exploitatieopzet gemaakt richting de agrariërs over het creëren van mogelijkheden. Wat 25 
betreft de locatie waaraan u refereert: er zijn al vaker informatiebijeenkomsten geweest met 
de agrariërs waar hun belangstelling is gepeild. De locaties zijn al lang niet meer onbekend. 
Als u tenminste doelt op de omgeving bij Florensis aan de Langeweg en het zuidelijk deel van 
Nieuw Reijerwaard. Die worden publiekelijk genoemd. Van onteigenen is op geen enkele 
manier nog sprake. 30 
 
De heer Van Nes: In de eerste plaats komt bij me op als je spreekt over sanering van glas, 
of de raad hier in meerderheid voor is, voordat u verdere activiteiten gaat ontwikkelen. Dat 
valt mij op. Op 2 februari hebben de tuinders bericht gehad. Wij worden geïnformeerd over 
een brief die al dan niet verzonden is.  35 
U zegt dat Deltapoort al langer loopt. Dan wordt het tijd dat wij ons als raad over dit akkoord 
gaan buigen. Ik wil u vragen dit punt met spoed in de commissie aan de orde te stellen. 
 
Wethouder Den Ouden: Als de vraagsteller ermee akkoord gaat dat het een commissie later 
mag zijn, denk ik dat de complete gebiedsvisie u al toegezonden is.  40 
Maar ik geef aan dat in de afgelopen jaren in deze raadsperiode ook nog een toelichting op 
de gebiedsvisie is geweest en ik kan u verzekeren dat de agrariërs er al vaker over bijgepraat 
zijn. Dus het is geen nieuw project. Het concept komt tot een afronding en u krijgt het 
binnenkort. 
 45 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Nes over de windmolens. 
 
Mevrouw Van Nes: Tot onze verbazing hebben wij enige tijd geleden kennisgenomen van 
het feit dat de gemeente Barendrecht spreekt over duurzaamheid en het dan heeft over 
windmolens in onze polder Nieuw Reijerwaard.  50 
Ook is in de commissie Ruimte en Samenleven in Barendrecht op 17 januari jl. over de 
locaties van windmolens gesproken. Hoe kan het dat de duurzaamheid van Barendrecht 
wordt gepromoot via Ridderkerks grondgebied? 
Naar aanleiding hiervan is onze vraag hoe wij tegenover windenergie en andere vormen van 
duurzaamheid staan. Dank u wel. 55 
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 5 
Wethouder Den Ouden: Het antwoord op de laatste vraag: de raad heeft vorig jaar na de 
zomervakantie het Milieuprogramma 2011 – 2014 vastgesteld. In de paragraaf Klimaat is 
opgenomen dat in 2012 er een beleidsnota Windenergie gaat verschijnen. 
Die opdracht hebt u het college gegeven en die zijn we aan het uitvoeren. 
 10 
Over windenergie is de gemeente Barendrecht al een stapje verder dan wij. Zij hebben in een 
structuurvisie en een nota Windenergie Barendrecht al een aantal windmolens in het kader 
van duurzaamheidsbeleid gepositioneerd.  
Het is een openbaar gegeven dat er al langer een provinciale nota Wervelender is, waarin 
een aantal locaties genoemd worden. Het gebied Nieuw Reijerwaard staat daar al jaren 15 
geboekt als studielocatie nr. 44. Dat is openbare informatie en ook nog niet zo lang geleden 
is in het portefeuillehoudersoverleg in de stadsregio weer een studie verschenen met plaatjes 
waar een aantal studielocaties in beeld zijn. Ik vind het niet helemaal handig dat Barendrecht 
het zo heeft gedaan, maar het is in wezen publieke informatie. Wij gaan over onze eigen 
duurzaamheidsdoelstellingen, die straks in een nota verwerkt gaan worden.  20 
 
Mevrouw Van Nes: Dank u wel, ik ben blij dat u het wat onhandig vindt van Barendrecht. 
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Mevrouw Ripmeester, u hebt nu gelegenheid om aanvullende vragen te 25 
stellen. 
 
Mevrouw Ripmeester: Het ging over andere opmerkingen in de commissie dat een en ander 
ook in overleg en met medeweten van Ridderkerk tot stand zou zijn gekomen. Maar, ik begrijp 
nu hoe dat uitgelegd moet worden, na de uitleg van de wethouder. 30 
 
De voorzitter: Dan waren dit de vragen voor dit onderdeel. 
 

3. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van 15 december 2011 en 26 
januari 2012 35 

 
Dit agendapunt wordt verschoven naar de raadsvergadering van 27 februari 2012. 
 

4. Lijst van ingekomen stukken  
 40 
De voorzitter: Dit agendapunt is in deze vergadering niet aan de orde. 
 

5. Voorstel om de Verordeningen wetswijzigingen Wwb 2012 vast te stellen 
(raadsvoorstel nr. 151) 

 45 
Dit agendapunt wordt verschoven naar de raadsvergadering van 27 februari 2012. 
 

6. Voorstel om de nota Integraal Veiligheidsbeleid 2011 – 2014 vast te stellen 
(raadsvoorstel nr. 139) 

 50 
De voorzitter: U hebt twee moties gevonden. Wie van u wil hierover het woord voeren? We 
hebben 75 minuten uitgetrokken, laten we ons best doen om daarbinnen te blijven. De heer 
Onderdelinden. 
 
De heer Onderdelinden: Voorzitter, we zijn in de raad aan de gang met de 55 
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kerntakendiscussie. Veiligheid staat hierbij niet centraal. Terecht, vindt het CDA. U hoeft niet 5 
in het midden te staan of radicaal te zijn om veiligheid een kerntaak te noemen, mijnheer Van 
der Spoel. Het CDA spreekt regelmatig over schoon, heel en veilig. Ook hierbij kunnen we 
vaststellen dat dit begrippen zijn die een-op-een bij de burgers binnenkomen en de 
leefomgeving beïnvloeden. 
Dank voor de – weliswaar verplichte – nota die voor ons ligt. De VNG heeft hierbij stevig 10 
ondersteunend gewerkt. De nationale overheid erkent de steeds grotere regierol van 
gemeenten en wil die ook verankeren. De in de laatste jaren zo veel gehanteerde term 
‘zorgplicht’ is in dit dossier erg gefocust op onze burgemeester. Zij heeft de zorg en plicht om 
nogal wat partijen blijvend bij elkaar te brengen, om de hele veiligheidsketen op niveau te 
houden en waar nodig te verbeteren. Onze burgemeester staat er gekleurd op. 15 
De drie veiligheidskleuren komen dagelijks op haar bord, waar zij met die vele partijen en de 
raad zal communiceren. Die zorg is in goede handen. Het CDA gaat ervan uit dat diezelfde 
zorg en plicht volop met onze inwoners, interactief, wordt gecommuniceerd. Positief is ook de 
opgestelde veiligheidsanalyse, waar mogelijk is ingezoomd op de Ridderkerkse situatie. Ook 
onze goede gemeenschap kan zomaar geconfronteerd worden met een grote inbraakgolf 20 
zoals zeer recent in Rotterdam en omgeving, waarover straks nog wat extra tekst volgt. 
 
Beleidsplan of niet: de keten zal er dan ook moeten staan, met steun van de bevolking waar 
dat nodig is. Het CDA Ridderkerk heeft de afgelopen decennia veiligheid als permanent 
speerpunt benoemd en daar inzet op gepleegd. Wij vinden dat Ridderkerk daar recht op 25 
heeft. Iedereen die ermee te maken krijgt, beseft dan pas wat die keten Veiligheid waard is. 
De in eerdere jaren nogal moeizaam gevoerde discussie over cameratoezicht is intussen 
achterhaald. Het middel wordt ingezet als het nodig blijkt. Zo simpel is het, hoewel we dat vele 
jaren geleden al zeiden. In BAR-verband verwacht het CDA dat veiligheid ook groots op de 
gezamenlijke agenda zal prijken. En wel zodanig dat er een meerwaarde kan worden bereikt. 30 
De recente reeks overvallen, zes in drie maanden, voorzitter, heeft voor veel onrust in 
Ridderkerk gezorgd. Het veiligheidsgevoel van onze inwoners is in het geding. Voor het CDA 
is het zorgen voor een veilige leef- en werkomgeving de belangrijkste kerntaak van de 
gemeentelijke overheid, zo zei ik al. 
Veiligheid is daarom sinds vele jaren een speerpunt van het CDA op de gemeenteraad. 35 
Winkeliers moeten veilig kunnen werken en geen angst hebben voor inbraak en geweld. 
Doelgericht beleid is om veel tegen winkelinvallen te doen. Het aantal winkelovervallen is 
dankzij het preventieve beleid gestaag gedaald maar in kleine winkels neemt het juist toe. 
Volgens het CDA kunnen de volgende actiepunten bijdragen aan het terugdringen van 
winkelovervallen. 40 
De gemeente heeft de primaire taak om ervoor te zorgen dat er veiligheid is in de openbare 
ruimte. 
Omdat de preventiekosten voor winkeliers voor winkelovervallen erg hoog zijn, is het 
noodzakelijk dat de gemeente financieel bijdraagt in de kosten voor permanente 
camerabewaking in de openbare ruimte van winkels.  45 
Het CDA zal hiervoor met voorstellen komen.  
Een winkelverbod voor winkeldieven: nu is het mogelijk dat daders van winkelovervallen, in 
overvallen winkels komen.  
Een meer zichtbare politie op risicomomenten, bij voorbeeld bij openen en sluiten van winkels 
en tijdens het jaareinde. Meer politieaanwezigheid bij winkels die door hun ligging meer 50 
gevaar lopen om slachtoffer te worden van overvallen. 
Toezichthouders zouden ook op andere tijden dan van 09.00 – 17.00 uur moeten werken en 
meer zichtbaar moeten zijn op de risicomomenten.  
In overleg met het bestuur van de winkeliersvereniging zouden bovenstaande actiepunten 
concreet uitgewerkt kunnen worden. Gelukkig zijn er door goed recherchewerk van de politie 55 
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twee aanhoudingen verricht en heeft de burgemeester haar betrokkenheid getoond door met 5 
alle slachtoffers van de overvallen persoonlijk te spreken. 
Nu moet echter alle inzet uitgaan naar het voorkomen van nog meer winkelovervallen. 
 
Bijzondere aandacht vragen wij ook voor huiselijk geweld. De Ridderkerkse statistieken gaan 
de verkeerde kant op. Naast het lokaal team Huiselijk geweld, het Jeugdpreventieteam, het 10 
CJG en het Lokaal zorgnetwerk, wordt samenwerking in BAR-verband bij dit probleem niet 
genoemd. Komt dat er aan? 
 
In hoeverre ziet u, voorzitter, problemen als het gaat om de veelheid van partijen die zich over 
dezelfde dingen bekommeren? Kunnen te veel partijen ook oplossingen in de weg staan? 15 
Om nog maar niet te spreken over competenties van diezelfde partijen.  
 
Voorzitter, het CDA voelt zich mede op basis van het programma betrokken bij dit zo 
belangrijke onderwerp. De zorg voor elkaar in onze omgeving heeft ons ertoe gebracht te 
komen met een motie die ook u bekend is en mede ondertekend wordt door D66/GroenLinks 20 
en natuurlijk gaan andere partijen hem steunen.  
 
Beleidsvoornemens. Wij hebben er eerder over gesproken dat wij die wat mager vinden. Heel 
vaak wordt gesproken over onderzoek, doorontwikkeling, zicht krijgen op, afspraken maken, 
blijvende aandacht voor, stimuleren van, voorlichtingsacties, voortzetting van bestaand 25 
beleid. Het zijn allemaal termen die rechtstreeks uit de nota komen.  
Wellicht, voorzitter, heeft dit ook te maken met geld. Citaat: de beschikbare tijd van de 
coördinator staat onder druk. Politiek betekent dit dat we het werk niet aankunnen. Toch? 
 
Voorzitter, stokpaardje of niet: het CDA wil opties. Breng maar eens in kaart wat u eigenlijk 30 
wilt en wat nodig is bij dit belangrijke punt: integraal veiligheidsbeleid.  
De raad maakt vervolgens een eigenstandige afweging. Ik heb deze opmerking eerder 
gemaakt in de Veiligheidsregio. Politieke partijen moeten en kunnen dan keuzes maken. 
Over radicaal gesproken. 
 35 
Voorzitter, wij wensen u veel zorgplicht en werklust toe om deze kerntaak te delen met vele 
partijen, de raad waar u ook om raad kunt vragen. Dank u. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Neuschwander, Leefbaar Ridderkerk. 
 40 
De heer Neuschwander: Voorzitter, de behandeling van de nota Integraal Veiligheidsbeleid 
2011 – 2014, vanavond, staat in schril contrast met de gewapende overvallen van de 
afgelopen weken. Dat waren er zeven in totaal in nog geen twee maanden tijd. 
Gebeurtenissen met een enorme impact op de slachtoffers.  
Voorzitter, in het voorstel stuiten we als eerste op de opmerking dat veiligheid een kerntaak 45 
is van de overheid. In andere woorden, de overheid en in dit geval de gemeente zal ervoor 
moeten zorgen dat inwoners van Ridderkerk zich veilig voelen in hun eigen woon- en 
leefomgeving. Het is onze taak dat zij met een gerust hart dagelijks naar hun werk kunnen 
gaan. U noemt het in het rapport een basisvoorwaarde voor het leven.  
Op het moment dat dat gevoel verstoord is, dan is er iets goed mis en zullen wij als 50 
gemeentebestuur onze verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten ingrijpen waar nodig.  
 
Als we naar de cijfers van overvallen en straatroven kijken, dan zien we - opvallend genoeg 
- sinds 2008 een significante toename met een explosie in 2012.  
Voorzitter, de beelden van de overval op de juwelier aan de Geerlaan staan onze fractie nog 55 
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goed op het netvlies. In de televisie-uitzending van Opsporing Verzocht worden de kijkers op 5 
aangrijpende wijze getuige gemaakt van een agressieve gewapende overval, waarbij zelfs 
een moeder met een kind in een wandelwagen betrokken waren. Maar ook voor het 
winkelpersoneel en de klanten in de winkel moet een dergelijke ervaring choquerend geweest 
zijn. Dit zijn situaties die wij hier in Ridderkerk niet kennen en voor ons ook volstrekt 
onacceptabel zijn. 10 
  
De overval op juwelier Krul is slechts een voorbeeld, maar wij allemaal hier weten dat 
Ridderkerk op meerdere plaatsen is opgeschrikt door dit soort gewelddadige overvallen.  
Deze reeks van overvallen in Ridderkerk is niet een op zichzelf staand feit. De hele regio 
Rotterdam - met name Rotterdam IJsselmonde - wordt geteisterd door een golf aan 15 
overvallen. Burgemeester Aboutaleb zal nog deze week antwoord geven op vragen van 
Leefbaar Capelle, die schreeuwt om cameratoezicht. Deze week was er nog een 
informatiebijeenkomst voor ouderen in Rotterdam IJsselmonde met dezelfde strekking.  
De heer Aboutaleb heeft aangekondigd met aanvullende maatregelen te komen om de 
overvalgolf te bestrijden.  20 
 
Kan de oplossing gezocht worden in cameratoezicht? Die vraag moeten we ons stellen.  
U hebt ons in de commissie aangegeven dat cameratoezicht onder voorwaarden mogelijk is. 
Echter de condities zijn streng en strak en tevens geeft Rotterdam aan dat de maximale 
capaciteit bereikt is. Toch, voorzitter, geven wij u hierbij aan dat wij van u verwachten dat deze 25 
mogelijkheid tot in detail onderzocht wordt omdat dat in onze beleving de enige mogelijkheid 
is om de daders van dit soort brute overvallen af te schrikken of op te pakken zodra er een 
gewapende overval heeft plaatsgevonden. Bij zoveel overvallen in zo’n korte tijd kan bijna 
geen enkel privacyargument belemmeren dat de veiligheid van de Ridderkerkse 
ondernemers, winkeliers en burgers gehandhaafd wordt. Die veiligheid staat voor ons op 30 
nummer een en niet de capaciteit van cameratoezicht in Rotterdam.  
Wij horen hierover graag uw reactie.  
 
Onze fractie heeft met verschillende ondernemers gesproken, die het slachtoffer zijn 
geworden van deze overvallen en allen gaven zij aan dat zij het bezoek van u als 35 
burgemeester zeer gewaardeerd hebben. U begrijpt dat wij als raad ook deze 
verantwoordelijkheid met u delen. Eerder hebben wij in het presidium aangegeven dat de 
fractie van LR er voorstander van zou zijn als er op korte termijn een thema- of 
informatieavond voor ondernemers en winkeliers zou komen om samen met gemeente en 
politiek dit probleem op te pakken. Onze ervaring is dat uit dergelijke avonden waardevolle 40 
informatie en tips kunnen komen die er wellicht voor kunnen zorgen dat de problemen op 
korte termijn de kop ingedrukt kunnen worden. Ik zeg nadrukkelijk op korte termijn, want hier 
is snel actie ondernemen echt noodzakelijk!  
 
Veiligheid omvat uiteraard meer dan de voorbeelden die ik benoemd heb. Huiselijk geweld is 45 
nog steeds een belangrijk aandachtspunt en verdient meer dan onze aandacht. Ridderkerk 
kent sinds kort tijdelijke huisverboden. Zedenmisdrijven nemen toe, van 18 in 2007 tot 33 in 
2010.  
 
Daarnaast, voorzitter, zien we helaas nog steeds een groei van het aantal hennepkwekerijen. 50 
Ook hier lijken de activiteiten uit de regio Rotterdam zich te verplaatsen naar de 
randgemeenten, waaronder Ridderkerk. Het kan toch niet zo zijn dat door strengere controle, 
handhaving en toezicht in onze buurgemeente Rotterdam de overlast in onze gemeente 
toeneemt? Welke maatregelen gaat u hiertegen nemen?  
 55 
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Voorzitter, wij hebben in deze bijdrage onze zorg geuit. Het is niet zo dat het hierbij ophoudt. 5 
Onze fractie zal u steunen de komende tijd en wij hopen dat u op korte termijn met 
maatregelen komt om deze vorm van criminaliteit keihard aan te pakken. Ik dank u. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Fräser. 
 10 
Mevrouw Fräser: Dank u wel, voorzitter. 
Ridderkerkers voelen zich steeds vaker onveilig en men is steeds minder tevreden met de 
eigen buurt. D66/GroenLinks vindt dit zorgelijke ontwikkelingen maar ziet ook dat deze 
gevoelens van onveiligheid en onbehagen zich niet laten vangen in cijfers of statistieken. 
Toch zijn er een aantal belangrijke trends waar mijn fractie grote zorgen over heeft of juist 15 
heel tevreden mee is. In deze bijdrage beperken wij ons tot het benoemen van vier van deze 
punten. 
 
Cameratoezicht 
D66/GroenLinks is van mening dat de grondhouding ten aanzien van cameratoezicht een 20 
“Nee, tenzij-houding” zou moeten zijn. Dit betekent wat D66/GroenLinks betreft dat 
cameratoezicht alleen wordt ingezet als daar aanleiding toe is. Belangrijkste argument 
hiervoor is de privacy en dan niet zozeer de privacy van de crimineel maar van al die mensen 
die in principe preventief dus als potentiële crimineel worden gefilmd. De afgelopen periode 
is Ridderkerk getroffen door een reeks aan ernstige overvallen waarbij mensen ernstig zijn 25 
bedreigd. D66/GroenLinks is van mening dat in dergelijke situaties tijdelijk camera’s kunnen 
worden ingezet om zo te helpen bij de opsporing van de daders.  
 
Midden- en Oost-Europeanen 
D66/GroenLinks is blij te zien dat er beleid zal worden ontwikkeld met betrekking tot de 30 
huisvesting van Midden- en Oost-Europeanen maar hoopt wel dat de signalen worden 
opgepakt om uitbuiting tegen te gaan en het niet alleen ten doel heeft de overlast te beperken 
of tegen te gaan maar ook de omstandigheden waaronder deze mensen hier verblijven te 
verbeteren. 
 35 
Forse toename van het huiselijk geweld 
Voor D66/GroenLinks is de toename van 60 naar 160 meldingen in drie jaar tijd een groot 
punt van zorg. Dit is dan ook de reden dat we mede indiener zijn van de motie van het CDA 
tegen huiselijk geweld. 
 40 
Zedenmisdrijven 
Ridderkerk scoort in ieder geval sinds 2005 structureel slechter dan omringende gemeenten 
als het gaat om zedenmisdrijven. Ook is bekend dat er in Ridderkerk relatief veel 
geregistreerde schennisplegers wonen. In de nota wordt daarbij opgemerkt dat het in 
absolute aantallen om kleine verschillen gaat tussen de gemeenten en daarmee wordt naar 45 
ons inzicht het probleem gebagatelliseerd. Of het nu om heel grote verschillen of kleine 
verschillen gaat, het probleem is wat mijn fractie betreft zeer ernstig. We missen bij de huidige 
aanpak maar ook bij de extra beleidsaccenten initiatieven die ertoe zouden moeten bijdragen 
het aantal zedenmisdrijven te verminderen. Om die reden dienen wij samen met het CDA en 
de VVD een motie in die tot doel heeft het aantal zedenmisdrijven te reduceren en verzoeken 50 
wij het college ons zo snel mogelijk te laten weten welke preventieve maatregelen genomen 
kunnen en gaan worden met het doel het aantal zedenmisdrijven in Ridderkerk te reduceren. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Smit. 
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De heer Smit: Dank u wel, voorzitter. 5 
De nota Integraal veiligheidsbeleid is een overzichtelijk en goed leesbaar stuk. De SGP heeft 
overigens met minstens zoveel belangstelling kennisgenomen van de Regioscan 
Rotterdam-Rijnmond 2009 en de bestuurlijke rapportage Gemeente Ridderkerk naar 
aanleiding van de politiële gebiedsscan 2010. 
 10 
Enkele interessante constateringen uit de bestuurlijke rapportage.  
Klip en klaar wordt gesteld dat er een waarneembare samenhang is tussen overmatig 
alcohol- en drugsgebruik, alsmede overlastvormen en geweldsmisdrijven, vooral in en rond 
horecagelegenheden. En dan niet alleen soft-, maar ook harddrugs. De concentratie van 
geweldsdelicten ligt op vrijdag- en zaterdagavond en –nacht, in en rond de 15 
horecagelegenheden en tijdens of direct na evenementen. Meer dan gemiddeld vechtpartijen 
- hetgeen niet altijd onder de delictsomschrijving van openlijke geweldpleging valt, maar 
daarover later deze avond meer - en mishandelingen.  
Auto-inbraken worden vooral in de wijk Bolnes geconstateerd. Opvallend is dat er een parallel 
is te zien met auto-inbraken in de aangrenzende Rotterdamse wijk Beverwaard. Het 20 
winkelcentrum in Ridderkerk-Centrum blijkt een aantrekkelijke locatie om te hangen en 
overlast te veroorzaken. Dit doet zich vooral op de vrijdagavond en zaterdag overdag voor. 
En tot slot nog een constatering uit het rapport: “Burengerucht is een fenomeen dat in bijna 
alle wijken aan de orde is, maar Bolnes en Slikkerveer springen hier in negatieve zin uit. 
Binnen deze wijken hebben zich meerdere Rotterdamse gezinnen gevestigd. Een lage 25 
tolerantiegrens ten aanzien van het gedrag van anderen, overmatig alcoholgebruik en gebrek 
aan zelfreflectie lijken veelal de oorzaak van problemen tussen buren.”  
Dat is heldere taal. Het is prima om toekomstige huurders te screenen. 
 
Ook de aanbevelingen van het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) 30 
Rotterdam-Rijnmond zijn waardevol. Zeker ook die over het beleid ten aanzien van 
Bestuurlijke Integriteit bij Openbaar Bestuur (Bibob). 
Tot slot wijs ik in dit verband op de in het najaar van 2011 gehouden bijeenkomst over 
gewelddadige vermogenscriminaliteit in Barendrecht. Ter gelegenheid daarvan hebben we 
een mooi boekje gehad, “Overvallen in Nederland”, een fenomeenanalyse en evaluatie van 35 
de aanpak. Ik lees hier dingen in die ik vanavond ook in De Combinatie heb gelezen. We 
hebben daar ook zoiets gehad als antidiefstalmarkering met kunstmatig DNA. Dus dat geeft 
wellicht ook antwoord op vragen die nog in de pijplijn zitten. Een heel informatieve 
bijeenkomst. 
Een stadsmarinier van Rotterdam wees toen al op de noodzaak daarop beleid te ontwikkelen 40 
omdat repressie in Rotterdam onvermijdelijk zou leiden tot een verplaatsing van deze vorm 
van criminaliteit naar randgemeenten zonder dergelijk beleid. De juistheid van die 
voorspelling is helaas bevestigd met een aantal overvallen in zeer korte tijd aan onder meer 
de Geerlaan. Overigens is de SGP tevreden over de adequate reactie van de 
portefeuillehouder daarop met mobiel cameratoezicht. 45 
 
Voorzitter, zulke constateringen en adviezen moeten gevolgen hebben voor het 
veiligheidsbeleid. Veel is terug te vinden in het veiligheidsbeleid, maar op enkele onderdelen 
zou wat de SGP betreft meer nadruk moeten worden gelegd. Zo vindt de SGP de 
opmerkingen over cameratoezicht in de openbare ruimte, afgezet tegen het duidelijk veel 50 
positiever geschreven gedeelte over particulier cameratoezicht niet in verhouding tot elkaar 
staan en ook geen recht doen aan de zojuist genoemde constateringen over overlast in het 
centrum. De SGP vindt dat ten minste in de St. Jorisstraat en in het winkelgebied in 
Ridderkerk-Centrum cameratoezicht moet zijn. Het mobiele cameratoezicht op het St. 
Jorisplein vond de SGP een prima actie. De minister van Veiligheid en Justitie heeft de 55 
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Tweede Kamer bij brief van 1 december 2011 – een zeer interessante brief overigens – 5 
geïnformeerd over het feit dat op korte termijn in de Gemeentewet de bevoegdheid om mobiel 
cameratoezicht in te stellen zal worden opgenomen aanvullend op de huidige regeling in 
artikel 151c met betrekking tot vaste camera’s. Daarvoor moet de gemeenteraad dan een 
verordening vaststellen. Wellicht een wijziging van de huidige bevoegdheid in artikel 2:77 van 
de APV die nu alleen is gebaseerd op genoemd artikel 151c van de Gemeentewet. Die 10 
wijziging van wet- en regelgeving lijkt de SGP een uitstekend moment om met elkaar nog 
eens na te denken over mogelijkheden, wensen en noodzaak van mobiel en vast 
cameratoezicht, mede gelet op de ervaringen die nu – helaas – worden opgedaan. Duidelijk 
is dat de SGP geen enkele reden ziet om binnen de wettelijke kaders meer terughoudendheid 
aan de dag te leggen dan nodig is, zeker niet nu de minister in de zojuist aangehaalde brief 15 
nog eens met klem bevestigt dat ook leefbaarheidsovertredingen cameratoezicht 
rechtvaardigen. Dat zijn de relatief kleine ergernissen die de onveiligheidsbeleving van 
mensen sterk beïnvloeden. 
 
Uiteraard raakt dit punt ook de alcohol- en drugsoverlast. Ik neem aan dat het actieplan Jeugd 20 
en alcohol in de raad wordt behandeld en dat we ter gelegenheid daarvan daarop kunnen 
terugkomen ook in relatie tot de gewijzigde Drank- en Horecawet met nieuwe bevoegdheden 
voor de gemeente.  
In dit verband verbaast het artikel mij enigszins dat vorige week in ons weekblad De 
Combinatie stond en waarin gerept werd over het handboek Horeca. Ik zou graag willen 25 
weten hoe zich dat verhoudt ten opzichte van de gewijzigde Drank- en Horecawet en wat de 
rol van de raad is in verband met nieuwe bevoegdheden die de raad krijgt. Ik neem aan dat 
we daarover nog met elkaar in gesprek gaan. Dan zou zo’n handboek prematuur kunnen zijn, 
maar wellicht is hij losbladig en kan hij gewijzigd worden.  
 30 
De SGP vindt dat er alles aan gedaan moet worden om drankgebruik sterk te matigen en 
drugsgebruik uit te bannen, al zal dat helaas wel een utopie blijken te zijn. Drank en drugs zijn 
oorzaak van veel menselijk leed, eigenlijk altijd al geweest, maar daar mogen we ons niet bij 
neerleggen.  
Zodra growshops vergunningsplichtig gemaakt kunnen worden, moet dat door een wijziging 35 
van de APV gebeuren. Graag de toezegging dat een voorstel voor een dergelijke wijziging 
van de APV – waarvan we vanavond een nieuwe versie vaststellen – op dat moment 
onverwijld ter vaststelling aan de raad zal worden voorgelegd. 
 
De voorzitter: Dank u wel.  40 
 
De heer Onderdelinden bij interruptie: Voorzitter, mag ik nog even melden dat de motie 
over huiselijk geweld ook wordt onderschreven door de ChristenUnie en De PvdA? 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Spoel. 45 
 
De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter.  
Zoals de nota terecht stelt, is veiligheid essentieel voor het goed functioneren van de 
samenleving. Ik ben blij dat het CDA er ook nog steeds zo over denkt. En daarbij speelt niet 
alleen de objectieve, maar ook het subjectieve veiligheidsgevoel een rol: iedereen moet zich 50 
veilig weten en veilig voelen. 
Het is van het grootste belang om de verschillende onderdelen van de veiligheid in 
samenhang te bezien, ofwel integraal. De voorliggende nota vult dat grotendeels in. Daarbij 
moeten we echter wel bedenken dat de maatschappij continu verandert en dat dus ook het 
veiligheidsbeleid een dynamiek kent, waardoor er in de loop der tijd steeds andere 55 
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beleidsaccenten en -wijzigingen nodig zullen zijn.  5 
 
Veiligheid is niet alleen de taak van de overheid. Ook inwoners hebben daarin een rol.  
Tot grote tevredenheid van de VVD is destijds aan de startnotitie als belangrijke partner voor 
de veiligheid alsnog de buurtpreventie opgenomen. De buurtpreventie Bolnes is voor vele 
steden in Nederland een voorbeeld geweest en zelfs vanuit Groot-Brittannië is er grote 10 
interesse voor de wijze waarop deze buurtpreventie functioneert. Dit verdient een 
compliment. 
 
Veiligheid is ook het voorkomen van criminaliteit door het goed inrichten van de openbare 
ruimte door de gemeente, bedrijven en inwoners. We moeten hier elkaar op durven 15 
aanspreken. 
 
De politie speelt een uiterst belangrijke rol. En zeker de rol van de wijkagent is van 
onschatbare waarde voor de veiligheid in de buurt. 
 20 
De inzet van de toezichthouders aanvullend op de inzet van de politie bewijst zijn waarde, 
juist voor de aanpak van kleinere overtredingen welke tot grote ergernissen bij de 
Ridderkerkers leiden. 
Ook van belang bij de veiligheid – ja voorzitter, daar ben ik weer –- is dat ambulances de 
aanrijtijden halen. Helaas scoort Ridderkerk op dit onderdeel nog steeds onder de maat.  25 
Wat te denken van het feit dat van de 443 uitrukken van de brandweer in 2010 er 20 
AED-gerelateerd waren (hartproblemen) en van de 381 uitrukken in 2011 er 28 
AED-gerelateerd zijn. Is de brandweer dus een soort veredelde ambulancepost geworden? 
Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Graag een reactie van de portefeuillehouder. 
 30 
Hoge prioriteit heeft de bereikbaarheid door hulpdiensten. Hier moeten we constant alert op 
blijven. 
 
De VVD-fractie wil het belang van het veiligheidshuis dat tot doel heeft om tot een goede 
afstemming te komen met alle disciplines nadrukkelijk onderstrepen.  35 
Het veiligheidshuis is hét instrument om veiligheid integraal vorm en inhoud te geven.  
 
Vergunningenafgifte voor evenementen: hierbij geen discussie dat de veiligheid te allen tijde 
vooropstaat. Het beeld is echter ontstaan dat sommige vergunningen erg lang op zich laten 
wachten. En voor evenementen waarbij veel vrijwilligers betrokken zijn, kan dat demotiverend 40 
werken. Kan de portefeuillehouder dit beeld wegnemen? 
 
In de commissie was de portefeuillehouder zeer terughoudend over de inzet van mobiel 
cameratoezicht. Dit zou nauwelijks inzetbaar zijn, omdat Rotterdam geen uitleescapaciteit 
zou hebben. Helaas moet er eerst een overval op winkeliers plaatsvinden om dit middel wel 45 
in te kunnen zetten. Goed dat cameratoezicht er nu is, maar het gaat er juist om om mobiel 
cameratoezicht proactief en vooral preventief in te zetten! Gaat u zich daarvoor zonder 
voorbehoud inzetten? 
 
Veiligheid is ook veiligheid op het water. Hoe staat het met 'de blinde vlek' op het water? De 50 
VVD vindt dat hier hoge prioriteit aan gegeven moet – blijven – worden. 
 
Veiligheid is ook verkeersveiligheid. Helaas worden de Snelheid Informatiedisplays niet 
voldoende benut. Terwijl juist mentaliteitsbeïnvloeding dringend gewenst is. Helaas. 
 55 
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De VVD wil nogmaals onderstrepen dat het nulbeleid ten aanzien van coffeeshops in stand 5 
moet blijven. Geen concessies op dit gebied. 
 
Voorzitter, ik ga afsluiten. Veiligheid is essentieel voor het goed functioneren van de 
maatschappij. Ja, mijnheer Onderdelinden: een kerntaak. En zoals de naam van de nota al 
aangeeft, is waar het om draait: veiligheid …voor iedereen! Dank u wel, voorzitter. 10 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Ripmeester. 
  
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. 
Iedereen heeft recht op veiligheid, zowel in de wijk als fysiek, sociaal en financieel. 15 
  
De PvdA staat voor een eerlijk en veilig Nederland. Dat is alleen te realiseren als we werken 
aan vertrouwen. Vertrouwen in de rechtsstaat en vertrouwen in de deskundigheid van al die 
mensen die zich elke dag opnieuw inzetten voor rechtvaardigheid. Iedereen heeft recht op 
een prettige, veilige wijk, ongeacht de buurt waar je woont of de dikte van je portemonnee. 20 
De titel van de nota staat ons dan ook erg aan. Veel mensen hebben eraan bijgedragen om 
een goed en leesbaar stuk te kunnen presenteren.  
In de startnotitie staat dat 'het streven is te komen tot een daadwerkelijk Integraal 
Veiligheidsbeleid. Dit dient erop gericht te zijn om op een systematische en samenhangende 
manier te werken aan behoud of verbetering van veiligheid in al haar facetten, onder de 25 
coördinatie, regie en sturende rol van het lokale bestuur’. Onze vraag is dan ook: vindt het 
college dat hieraan met deze nota is voldaan en kunt u voldoende aan de slag? 
 
De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat geweld in de privésfeer op grote schaal 
voorkomt. Het gaat om een groot maatschappelijk probleem en het betreft een van de meest 30 
omvangrijke geweldsvormen in onze samenleving. Ook de crisis en de onzekere tijden door 
de grote beleidswijzigingen en kostenstijgingen stimuleren dit geweld. Ook bij de PvdA heeft 
geweld in huiselijke kring grote aandacht. En wij dienen dan ook mede de motie in van het 
CDA, D66/GroenLinks en de ChristenUnie. 
 35 
De buurt is van zijn bewoners. De vrijheid van deze bewoners is sterk afhankelijk van 
veiligheid. Als het niet veilig is, spelen de kinderen niet op straat. Als je je niet veilig voelt, kun 
je als homo niet eens hand in hand over straat lopen, durf je als ouderen ’s avonds niet meer 
over straat en de deur open te doen voor een collecte. Daarom is veiligheid zo essentieel, het 
raakt je identiteit. 40 
Maar ook veiligheid is oneerlijk verdeeld. De laatste tijd heeft Ridderkerk met ongewoon veel 
winkelovervallen te maken en Rotterdam IJsselmonde met veel woninginbraken en 
overvallen. De impact van deze laffe daden en bedreiging is groot op het leven van de 
betrokkenen en hun familie. En je voelt machteloosheid omdat voorkomen onmogelijk is. 
Lastiger kunnen we het met elkaar wel maken. 45 
  
De PvdA fractie wil meedenken over preventie. Meedenken met de professionals en 
ondernemers: zij zijn de mensen van de praktijk die weten wat wel of niet bijdraagt aan 
preventie en in welke mate. Wat is het effect van de inrichting van de openbare ruimte, van 
camera’s in winkels? Kennen ondernemers de zwaar gesubsidieerde veiligheidsscan? Wordt 50 
daar veel gebruik van gemaakt? Uit de media kun je opmaken dat de inzet van DNA-douches 
een waarneembaar effect heeft. Zou dat iets voor Ridderkerk zijn?  
  
Alerte ogen op straat kunnen helpen bij de opsporing en ontmoediging, en daar hebben we 
ruim 44.000 paar van. Wel moet het dan duidelijk zijn waar iets gemeld moet worden. 55 
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Burgernet is een goed initiatief en mag morgen naar Ridderkerk komen. Maar ook 5 
Ridderkerkers moeten wat doen. Ridderkerkers vinden het soms nog belachelijk dat hun huis, 
schuur of fiets steeds op slot moet, maar dat is wel de tijd waarin we leven. Niets waardevols 
in het zicht laten liggen, is ook een gedragsverandering die lastig is.  
De fractie van de PvdA wil dat daar aandacht voor is. We willen dat er meer aandacht komt 
voor alcoholmisbruik en drugsgerelateerde overlast. Wij verwachten dan ook dat uit dit plan 10 
een communiceerbare shortlist met concrete acties voortvloeit. Wanneer gemeentebestuur, 
inwoners en politie samenwerken ontstaat een sterk platform tegen onveiligheid. 
  
De nationale politie is in aantocht en het is tot nu toe onvoldoende duidelijk wat de nationale 
politie concreet gaat bijdragen aan verbetering van de veiligheid. Daarom verzoekt de PvdA 15 
het college van burgemeester en wethouders richting Veiligheidsregio in te zetten op het 
uitdragen van de uitdrukkelijke wens om bij de behandeling van de nieuwe Politiewet 
daarvoor alsnog een aantal targets te laten vastleggen. Onder de nieuwe Politiewet zal de 
burgemeester over belangrijke onderwerpen op het terrein van veiligheid overleg moeten 
gaan voeren, bij voorbeeld om overeenstemming te bereiken over de doorwerking van 20 
landelijke prioriteiten in het regionale beleidsplan. Wij vragen dan ook de toezegging dat 
de gemeenteraad in dat soort situaties tijdig geïnformeerd wordt over de voorgenomen 
inbreng zodat hij daarover desgewenst een oordeel kan geven. 
  
Dank u wel, voorzitter. 25 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Japenga, ChristenUnie. 
 
De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter.  
Voor de ChristenUnie is het een gegeven dat veiligheid en het gevoel veilig te zijn van groot 30 
belang is voor mensen. Voor de overheid is het een kerntaak om haar inwoners te 
beschermen. De inwoners hebben ook zelf verantwoordelijkheid. 
Aan veiligheid zitten objectieve en subjectieve kanten. Het aantal inbraken, overvallen en 
geweldplegingen kun je meten en dan weet je of het het ene jaar meer of minder is. Al naar 
gelang de cijfers kun je de aanpak bijstellen. 35 
Naar aanleiding van de overvallen is het nodig om adequaat op te treden en we vinden het 
voorstel om in een besloten commissie hier verder over door te spreken verstandig. 
De politie kan het niet alleen en is niet altijd je beste vriend. Die tijd hebben we gehad. Als we 
te maken krijgen met steeds meer geweld dan moet je grenzen stellen. De soms idiote 
bejegening van politie en hulpverleners is wat onze fractie betreft meer dan 40 
grensoverschrijdend. Je blijft van de politie en hulpverleners af. Op dit punt mag de wetgeving 
worden aangescherpt en mogen de straffen omhoog.  
Wij zijn zeker voor meer cameratoezicht. Onze stelling is helder. Als je criminele daden 
ontplooit, hef je je eigen privacy op. Inbreken, overvallen, grove vernielingen en 
geweldpleging willen we niet en de ChristenUnie is ervoor om alle middelen in te zetten om 45 
het uit te bannen. Wat ons betreft worden veel meer camera’s ingezet op kwetsbare locaties 
zoals bij winkels, bedrijven en buurten waar regelmatig inbraken zijn. Het moet dan mogelijk 
zijn om bij toegangswegen of in de buurt zelf camera’s te plaatsen. 
Excessen moeten we aanpakken. Dan denken we aan het eerder genoemde geweld, 
vernieling en vervuiling. Maar daar moet ook middelengebruik aan worden toegevoegd. 50 
Alcohol- en middelengebruik leiden regelmatig tot excessen zoals extreem geweld en 
bijvoorbeeld comazuipen. Het gebruik van deze middelen tast de ontwikkeling van de 
hersenen aan bij jonge gebruikers. We mogen als ouders en als samenleving striktere 
grenzen aan onze jongeren aangeven. Nee is ook een antwoord!  
Huiselijk geweld is een zorgelijk fenomeen. Er is in Ridderkerk aandacht en een aanpak voor 55 
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deze ingrijpende problematiek en wat ons betreft wordt nog verder ingezet om het probleem 5 
te verminderen. 
Bewoners kunnen - en doen - ook veel zelf in het kader van veiligheid. De woningen goed 
beveiligen, geen dure spullen in de auto laten liggen, zorgen voor cameratoezicht in het 
complex, zoals in de Reggestraat. Buurtpreventie hoort daar ook bij. In Ridderkerk zijn veel 
bewoners regelmatig actief op straat. Dat is een prima zaak! 10 
Burgernet is inmiddels van start gegaan in Ridderkerk. Ooit door een Ridderkerkse politieman 
als idee ontwikkeld en nu overal in den lande in opkomst. We willen het advies geven om over 
dit onderwerp helder te communiceren naar onze inwoners. Wat is Burgernet, hoe doe je 
mee, wat levert het op, enz. Na de recente overvallen is het des te belangrijker om er snel op 
in te zetten. Daar willen we de portefeuillehouder ook toe oproepen. 15 
Een veilig dorp, daar spelen we allemaal een rol in. Die rol kan nog groter worden. Het is 
nodig dat de discussie op gang blijft zodat we ook van elkaar weten dat we het niet tolereren 
als er geweld wordt gebruikt - en al helemaal niet tegen hulpdiensten. We moeten als we een 
keer omstander zijn bij een geweldsituatie durven optreden. Daarvoor is het nodig dat we 
kunnen vertrouwen op de hulp van medeomstanders. 20 
Op pagina 34 staat onder radicalisering en polarisering dat de PVV ook in Ridderkerk heel 
veel stemmen heeft gekregen. De dingen die Wilders in Den Haag allemaal roept en 
waarmee hij ook allochtone Ridderkerkers in de ziel treft, wijzen we af. Ridderkerk is een 
veilige plek voor iedereen om te wonen: voor Marokkanen en Grieken, voor Turken en Joden, 
voor Polen en Spanjaarden. Wij schamen ons voor het gedrag van Wilders. Iedereen in 25 
Ridderkerk heeft zich te houden aan de geldende rechtsregels en normen en waarden; en 
dan geldt wat ons betreft: wees welkom in Ridderkerk, voel je veilig in Ridderkerk. Dat is wat 
we iedereen die hier recent - of langer geleden - is komen wonen, willen toewensen.  
Tot slot. Meer wijkgerichte aandacht voor veiligheid lijkt ons gewenst om vervolgens met 
maatwerk tot actie over te gaan in afstemming met wijkoverleg, buurtpreventie, bewoners, 30 
winkeliers en andere belanghebbenden. 
Preventie, het voorkomen van onveiligheid moet meer centraal staan, stelt u in de inleiding 
van de notitie. Dat delen we van harte en we willen het college, de politie en alle partners 
succes wensen met het veiliger maken van Ridderkerk. 
Dank u wel. 35 
 
De voorzitter: Dank u wel. 
Het is een eerste nota Integraal veiligheidsbeleid in Ridderkerk. Er is door veel mensen heel 
hard aan gewerkt. Het is natuurlijk een dynamisch geheel. U zei het zelf al. 
Het is een eerste poging van ons om dingen op een rijtje te zetten en in samenhang te 40 
brengen. Wij zijn blij met het voorbeeld dat de VNG ons heeft gegeven: dat geeft ons een 
leidraad om het constructief aan te pakken. Het is een eerste nota, een proeve van. We zullen 
al uw opmerkingen meenemen. Zo moeten we gezamenlijk blijven ontwikkelen. 
Het is denk ik vrij logisch dat al uw bijdragen, waarvoor dank, in het licht zijn komen te staan 
van de problemen die ons de laatste tijd bezighouden. Dat is logisch. Ik dank u wel daarvoor.  45 
Ondertussen staat de wereld niet stil. U refereerde al aan een bijeenkomst in Barendrecht. 
U bracht een boek mee. Dat is allemaal zeer nuttige informatie. We hebben ons 
voorgenomen zo snel mogelijk een bijeenkomst in Ridderkerk te beleggen met professionals 
en horeca om veel te doen aan preventie, mensen te vertellen wat ze zelf kunnen doen. Dat 
gaan we scherp Ridderkerks neerzetten. De noodzaak is er. 50 
De mobiele camera stond er snel. Dat is een vrij nieuw middel. De politie heeft dat snel en 
adequaat gedaan. Nadeel is dat de camera niet tot in lengte van dagen kan blijven staan. Hij 
is mobiel. Waar de urgentie groot is, wordt hij geplaatst. Met mobiele camera’s is het ook zo 
dat ze uitgelezen moeten worden. Anders heb je er weinig aan.  
Ik vond het een constructieve bijdrage, mijnheer Smit, u wees ook op de aankomende 55 
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wetswijziging. We zullen die in huis grondig doornemen met elkaar. Naar mijn mening is daar 5 
ook een Verordening voor nodig, dus alle reden om met elkaar de ins en outs, de do’s en 
don’ts vast te stellen. Dat komt eraan.  
 
Zoals gezegd, een eerste integrale veiligheidsnota: om dingen met elkaar in verband te 
brengen. U begrijpt dat juist de samenhang van de inzet van politie, brandweer en ambulance 10 
belangrijk is om op een rij te zetten. Ik geloof dat ik nog niet heb gezegd dat we de 
winkeliersverenigingen aan tafel willen halen om te kijken hoe we de handen ineen kunnen 
slaan om onszelf zo goed mogelijk te beveiligen. Ik wil de verantwoordelijkheden met elkaar 
bespreken en winkeliers instrumenten geven om zelf middelen in te zetten. Daar waar de 
gemeente kan ondersteunen en stimuleren, zullen we dat ook zeker doen. Als daar nog extra 15 
middelen voor nodig zijn, zullen we ze aan u voorleggen. In eerste instantie willen we 
verantwoordelijkheden laten waar ze horen. 
 
U sprak over huiselijk geweld, omdat er in onze eigen nota een kritisch geluid staat over 
capaciteit en druk. Dat is wel waar. U moet zich ook realiseren dat huiselijk geweld een 20 
onderwerp is waar de overheid nog niet zo heel lang mee bezig is. De overheid vraagt er nu 
aandacht voor en geeft er bekendheid aan. Ridderkerk heeft een meldpunt huiselijk geweld. 
Wij willen een sluitende zorgketen hebben om zo snel mogelijk signalen op te vangen, om 
preventief te kunnen zijn als thuis iets niet pluis is. Als je dat op tijd oppakt, kunnen we 
daarmee leed voorkomen. 25 
Sinds 1 januari 2012 is Ridderkerk aangesloten bij het veiligheidshuis, dat zich ook bezig 
houdt met huiselijk geweld. 
Een van de gevolgen van intensieve inzet is dat er meer meldingen komen. Dan lijkt het alsof 
er meer geweld plaatsvindt. Dat zou kunnen: het kan ook zo zijn dat mensen ons weten te 
vinden, waardoor er meer meldingen zijn. Dat juich ik toe. Als er meldingen zijn, kunnen we 30 
erop inspelen. 
We houden ons sinds enige tijd bezig met een huisverbod. Om het thuis ook zo veilig mogelijk 
te maken. Als er kinderen bij betrokken zijn, wordt altijd jeugdzorg ingeschakeld, want dat is 
behoorlijk traumatisch. 
 35 
Cameratoezicht. We gaan ons daar fundamenteel mee bezig houden. We gaan inzetten op 
preventie. 
 
Hennepkwekerijen. Ook een belangrijk onderwerp. We komen dat met enige regelmaat 
tegen. Er gebeurt veel naar aanleiding van signalen. Mensen zijn vaak bereid ons, vaak 40 
anoniem, tips te geven. We hebben het gevoel dat er heel wat boven water komt. Ik heb 
onlangs mee mogen doen met het oprollen van een hennepkwekerij en vond het behoorlijk 
stoer. Het gaf mij een goed beeld over hoe onze mensen daar bezig zijn.  
 
Jeugd en relatief kleine ergernissen. De mobiele camera op het Sint Jorisplein staat er niet 45 
alleen om ons te behoeden tegen vreselijke overvallen. Er is ook veel overlast van jeugd. Er 
wonen ook mensen. Dat is heel vervelend. Wij proberen de aanstichters ervan te 
ontmaskeren. We leveren ze om te beginnen thuis af, zodat we zeker weten dat vader en 
moeder ook weten dat we er last van hebben. Vader en moeder krijgen een brief met een 
uitnodiging om te komen praten. Desnoods gaat er nog een tweede waarschuwing uit. We 50 
hebben ook dossieropbouw nodig. We doen daar nu ervaring mee op. Het blijkt vruchten af 
te werpen. Ook al is niet iedere ouder blij als zijn duifje een grote havik blijkt te zijn. Wij zijn 
het zat. Er zijn dingen die niet horen bij Ridderkerk. Overvallen en jeugd die de boel verstiert. 
Dat pikken we niet. We zetten er fors op in. Als je er vroeg genoeg bij bent, kun je jongeren 
behoeden om in criminaliteit te vallen. Daar houden we ons mee bezig. Daar willen wij ze alles 55 
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voor aanbieden. Met drang en dwang. 5 
 
Handboek drank en horeca. We hebben dat boekwerk gemaakt. Het is mooi geworden. Wat 
wij van elkaar mogen verwachten is een dynamisch verhaal. De vraag lag er en we hebben 
hem nu beantwoord. Als de nieuwe Drank- en Horecawet er is, zullen we de raad ermee 
confronteren, maar we hebben nu alle informatie verzameld en zullen op tijd onze toetsing en 10 
controles doen. Ik ben ook mee geweest met integrale teams om de horeca te controleren. 
We proberen dat te doen als de horeca niet helemaal vol zit. Als u ons binnen ziet gaan moet 
u niet denken dat er iets aan de hand is, vaak is er helemaal geen rook: we controleren alleen. 
 
Buurtpreventie is belangrijk. Een wereldberoemde in Ridderkerk, Toon Huizer, trekt de wijde 15 
wereld in met buurtpreventie. De minister is ook hier wezen kijken. Niet alleen in Bolnes, maar 
ook in Drievliet zijn teams opgericht. Wij zullen het faciliteren en stimuleren als mensen het 
willen. We zijn er blij mee en trots op dat zich dit zo mooi heeft ontwikkeld. Er zijn goede 
contacten met de politie. 
 20 
De brandweer uitrusten met AED, dat gebeurt en de brandweer is geen veredelde 
ambulance. Maar de brandweer is vaak mensenredder, daar zijn ze ook voor opgeleid. Ook 
de politie kan omgaan met AED. Mensenredders zullen zo snel mogelijk op weg gaan, 
brandweer, politie en ambulances zijn allemaal toegerust om dit belangrijke werk te kunnen 
doen. 25 
 
De nationale politie. Hij zit er aan te komen. We zitten er eigenlijk midden in. De Tweede 
Kamer heeft ermee ingestemd. Zoals aan alles zitten er voor- en nadelen aan. De voordelen 
zijn dat taken, plichten en rechten van burgemeesters helderder worden. In de wet wordt de 
rol van de gemeenteraad geregeld. Hij wordt veel exclusiever omschreven. Ik verheug mij 30 
daar ook op om samen met u vast te stellen wat de politieprioriteiten zijn als ze gaan 
functioneren in de nieuwe basiseenheid. De indeling wordt zo zachtjes aan wel iets 
duidelijker. Het wordt een grote politieregio. Regio Rijnmond met Zuid-Holland-Zuid. Die 
contacten zijn er al volop. U kunt er binnenkort meer over horen.  
Er wordt duidelijker omschreven hoe de burgemeester zich moet verantwoorden aan de 35 
gemeenteraad. Ik denk dat dat goede dingen zijn.  
 
Burgernet is een experiment in onder andere Vlaardingen. Als de kinderziektes eruit zijn, 
wordt het uitgerold over de regio. Maar we kijken wel goed waar overlappen zitten, er is ook 
nog zoiets als SOS alert. Er zijn al 564 Ridderkerkers aangesloten bij Burgernet. Gewoon uit 40 
interesse.  
 
Dat was wat ik met u wilde delen.  
De overvallen. Ik heb er behoefte aan u te vertellen dat wij ons heel goed realiseren welke 
impact een overval op mensen heeft. Als je zo wordt aangevallen op je basisgevoel van 45 
veiligheid, is dat een verschrikkelijke daad. Iemand die zo denkt aan een paar centen te 
komen moet zich realiseren hoe erg het leven van mensen overhoop wordt gegooid als dat 
gebeurt. We kunnen er niet genoeg aandacht voor hebben.  
Ik wil u vertellen dat wij ons dat heel goed realiseren. We doen er daarom alles aan. We willen 
ervan af. 50 
 
De moties. 
Motie 82 betreffende huiselijk geweld. Het is niet zo dat we daar lou loene over denken. Het 
is belangrijk om een sluitende keten te hebben. We hebben nu ook het Veiligheidshuis, waar 
cases worden besproken en huiselijk geweld een plek heeft gevonden.  55 
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In de nieuwe behuizing is asbest aangetroffen, daarom duurt dat wat langer: het was net mooi 5 
ingericht allemaal. Reclassering heeft er een plek gevonden, ze zijn gelukkig ambulant. Het 
werk gaat door, maar op een andere locatie. Ik ben benieuwd hoe u reageert op de motie. Zij 
zit me niet in de weg. Maar, we zijn ermee bezig. Het heeft alle prioriteit.  
 
Motie 86 over zedenmisdrijven. Dat is best een lastig onderwerp. Ik deel uw zorg. De politie 10 
deelt uw zorg ook. We bespreken dit standaard in het politieoverleg op maandagochtend. 
We hebben de Ridderkerkse aanpak, het Handboek Soldaat. Maar dan het Handboek politie 
qua zedenmisdrijven. Een ding staat vast. De Ridderkerkse samenleving is meldingsbereid. 
Dat is goed. Dan kunnen we erachteraan gaan. Ik deel uw zorg. En omdat het zo 
privacygevoelig is, stel ik u voor om daar op 13 maart over door te praten. 15 
 
Dit wilde ik met u delen. 
 
Tweede termijn. De heer Onderdelinden heeft het woord. 
 20 
De heer Onderdelinden: Dank u wel, voorzitter. Vorige maand om deze tijd vond de 
voorzitter van de raad het om deze tijd mooi tijd om de vergadering te beëindigen. Dat halen 
we nu denk ik niet. Maar dat is flauw. 
Voorzitter, ik heb vernomen dat u afgelopen week in de drank en drugs bent bezig geweest. 
Dat siert u want daar hebben we veel aandacht voor gevraagd. Ik zei het als grap, maar 25 
bedoel het serieus. Ik ben heel blij met de absolute en voorwaardelijke steun die u hebt 
uitgesproken voor het steunpunt Huiselijk geweld. Dat betekent dat we een ruime 
meerderheid hebben in de raad, dat is heel prettig. Voor de zedendelicten, mevrouw Fräser, 
moeten we nog even afwachten, maar het huiselijk geweld is in ieder geval binnen.  
Als het gaat om D66/ GroenLinks: mevrouw Fräser sprak over cameratoezicht. Eigenlijk zei 30 
u ‘nee’, maar later zei u ‘tenzij’. Maar eigenlijk zegt u als enige in de hele raad ‘nee’. Dat mag 
u doen. Maar het is goed om van u te horen of u dat bedoelt. Of u dat woord ‘nee’ inderdaad 
staande houdt.  
 
Mevrouw Fräser: Ik ben blij dat mijnheer Onderdelinden mij deze vraag stelt, zodat ik mijn 35 
standpunt kan verhelderen. 
Het is zo dat D66/GroenLinks wat cameratoezicht betreft, terughoudend is. De houding van 
onze fractie is ‘nee, tenzij’. In mijn eerste termijn heb ik gezegd dat de situatie in Ridderkerk 
zo ernstig is, dat wij zeggen dat in deze situatie cameratoezicht geoorloofd is. Ik ben blij dat 
u mij die vraag stelt. Ik hoop dat ik het bij dezen heb opgehelderd. 40 
 
De heer Onderdelinden: Dat betekent dat u in dit geval voor bent. Ik ga nog even naar u 
terug, voorzitter, u zei op enig moment over verantwoordelijkheid dat u die legt waar zij hoort. 
Dat ging over veiligheid en de overvallen en de andere zaken die wij bespraken. Ik denk dat 
het goed is om van u te horen dat u niet alleen bedoelt dat het bij ondernemers ligt, maar ook 45 
bij ons, bij de overheid. Bij de gemeentelijke overheid.  
Het was lastig dat u hebt gezegd er op enig moment met zijn allen over te praten. Ik begrijp 
dat. Dank voor de wijze waarop u geprobeerd hebt toch een tipje van de sluier op te lichten.  
 
Ik heb nog een vraag aan u. Ik sprak in eerste termijn dat wij vinden dat de beleidsactiepunten 50 
wat mager zijn verwoord. Dat heb ik ook in de commissie verwoord. Ik wil van u horen of dat 
inderdaad te maken zou kunnen hebben met geld. Daarom heb ik de zaak even gekoppeld 
aan de kernpuntendiscussie. U weet, als het om de veiligheidsregio ging, en over de 
kortingen die zouden plaatsvinden, de financiële kortingen, wat wij eerder als CDA hebben 
gezegd. Als blijkt dat wij inderdaad vinden dat meer geld nodig zou zijn in deze tijd waarin het 55 
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niet kan, als dat blijkt, dan moeten we die keuzes maken en opties aan de raad voorleggen 5 
waaruit blijkt dat wij meer voor veiligheid zouden moeten of kunnen doen. Als dat het geval is, 
als het aan het geld zou liggen, dan wil ik dat u de raad dat vertelt. Als er meer geld voor nodig 
is, kunt u het gewoon aan ons vragen en dan zeggen we ja of nee. 
Dank u wel. 
 10 
De heer Neuschwander: Dank u wel. Ik vind het een mooie overgang van collega 
Onderdelinden. Daar sluit ik me graag bij aan. Wij steunen en delen dat met u. 
Ik hoop dat u vaststelt dat wij in Ridderkerk vanavond een moment hebben voor 
cameratoezicht: ik zie een grote meerderheid. Ik herinner me dat lang geleden de raad 
hiermee begonnen is en dat het toen zo moeizaam was als het nu is. Een collega zei dat de 15 
camera wel uitgelezen moest worden. Er zitten inderdaad praktische zaken aan. Maar ik hoop 
dat wij als Ridderkerk hierin een proactieve rol spelen en dat cameratoezicht een belangrijke 
rol speelt.  
Ik deel uw standpunt dat we het samen met de ondernemers moeten doen: de rol van 
camera’s is wat ons betreft een prominente rol. 20 
 
Dan stap ik over naar het laatste punt van de heer Onderdelinden. Als het inderdaad zo ver 
zal komen, inhakend op bijvoorbeeld de rol van toezichthouders, stadstoezichthouders bij de 
reeks van overvallen, dan geldt dat ook voor Leefbaar Ridderkerk dat wij dat bespreekbaar 
vinden om te kijken hoe we het probleem gaan oplossen.  25 
Wij zijn van mening dat hier voor toezichthouders een prominente rol is. Inzet van 
stadstoezichthouders vlak voor winkelsluitingstijden zou voor ons bespreekbaar zijn. Dat 
zeker in het kader van de kerntakendiscussie. Maar, als deze raad constateert dat daar een 
noodzaak ligt, denk ik dat dat opgepakt moet worden. 
Ridderkerk heeft in het verleden successen geboekt met buurtpreventie. Het zou mooi zijn als 30 
we dat ook met Burgernet kunnen doen. Zeker in het kader van de onzekerheid die 
Ridderkerkse ondernemers op dit moment hebben. Dat we daar een grote slag kunnen 
maken en zeggen dat deze aanpak in Ridderkerk een succesformule is worden. Niet alleen 
de burgers, maar ook de ondernemers vervullen daarin een rol. Dat is vanavond door 
meerdere partijen gezegd. Dat delen wij. 35 
In dat kader wil ik u ook wijzen op het keurmerk Veilig Ondernemen. De politie kan daar wat 
mee. De ondernemers ook. Er is veel aandacht voor allerlei zaken – ik hoorde de PvdA 
zeggen: inrichten van de openbare ruimte, dat is een sterk punt – om dit probleem op te 
pakken en zo gauw mogelijk de kop in te drukken. Uw initiatief voor een voorlichtingsavond 
op korte termijn waarbij de stadsmarinier een rol vervult, waarderen wij zeer. 40 
 
Dan liggen er nog twee moties: over de motie Huiselijk geweld delen wij uw standpunt. Met 
de motie wordt een beetje de indruk gewekt dat er onvoldoende capaciteit is. Wij zijn ook van 
mening dat er voldoende capaciteit is, die we moeten benutten. Ook wij constateren dat 
huiselijk geweld een probleem is, maar ik wil niet de suggestie wekken dat in Ridderkerk 45 
onvoldoende capaciteit is. Dus wij steunen hem niet. 
De tweede motie … 
 
De heer Onderdelinden bij interruptie: Bijzonder. In eerste termijn maakte ik geen grap 
door te zeggen ‘die is in de pocket’. Mijnheer Neuschwander het is toch volstrekt duidelijk als 50 
het ging om huiselijk geweld. Dat vind ik erg jammer. Ik vraag u nog eens na te denken omdat 
letterlijk in de stukken staat dat de beschikbare tijd van de coördinator Huiselijk geweld 
ontbreekt. Op dit moment is er geen formatie. Wij vragen om een onderzoek om het  in kaart 
te brengen, om het op sterkte te brengen. We geven nog geen geld uit. Wij vragen het 
slechts. Dat wordt door het college ondersteund. Daarom vraag ik vijf minuten schorsing om 55 
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het er nog even over te hebben. 5 
 
De heer Neuschwander: Ik neem aan dat de schorsing plaatsvindt op een ander moment. 
Mag dat misschien tussen deze termijn en uw bijdrage zodat we ook weten hoe de rest van 
de raad hierin zit? 
 10 
De voorzitter: Wij schorsen aan het einde van de beraadslaging. 
 
De heer Neuschwander: Dan maak ik het verhaal af. Mijnheer Onderdelinden, uw verhaal is 
duidelijk. Volgens mij liggen we niet zo ver uit elkaar. Uw motie wekt de indruk dat er 
onvoldoende capaciteit is. Ik krijg van de burgemeester het idee dat het een zaak is van hoe 15 
we het aanpakken. We moeten er aandacht voor krijgen. Niet in de sfeer van: hoeveel fte’s 
moeten erbij komen? Wellicht zitten we op dezelfde lijn, maar we geven er een verschillende 
interpretatie aan. 
De tweede motie over de zedenmisdrijven. Ook daarover was ik duidelijk. Die motie steunen 
wij. Dank u wel. 20 
 
De heer Smit: Dank u wel, voorzitter. In de eerste plaats dank voor uw antwoorden en zeker 
ook voor uw aankondiging dat de stadsmarinier ook in Ridderkerk komt en voorlichting zal 
verzorgen. Ik neem aan dat de ondernemers hiervoor breed uitgenodigd zullen worden. Dat 
zullen we nog horen en merken. Wij denken dat het belang daarvan niet onderschat mag 25 
worden. Een goed initiatief. We zien uit naar de bijeenkomst. Het is triest dat daar aanleiding 
voor is. 
Dat geldt ook voor de toezegging dat, als de Gemeentewet wijzigt op het punt van 
cameratoezicht, nog eens goed naar mobiel, kort, langer en vast cameratoezicht te gaan 
kijken. Naar de plussen en minnen ervan en hoe we ermee om kunnen gaan. 30 
Ook voor wat u zegt over het handboek Horeca. Een dynamisch verhaal. We zullen als raad 
daarbij betrokken worden. Dat stellen wij zeker op prijs. 
 
Ik had in eerste termijn gevraagd om op het moment dat de growshops vergunningsplichtig 
worden, dit geregeld zou moeten gaan worden in de algemene plaatselijke verordening en 35 
dat we van het college dan een voorstel tot wijziging van de APV krijgen. We moeten dat 
zeker benutten. We hebben tenslotte een growshop in de gemeente. Die moet dan 
vergunningsplichtig worden. 
U hebt ook iets verteld over de uitvoering, althans over het feit dat de Politiewet inmiddels in 
werking is getreden. In die Politiewet is een sterkere lokale verankering geregeld. Er is een 40 
amendement waarin staat dat de gemeente belangrijke taken heeft bij de vaststelling van 
lokale doelen op het terrein van openbare orde. Uit dezelfde koker kwam ook een 
amendement waarin is opgedragen bij Algemene Maatregel van Bestuur een norm vast te 
stellen voor een minimum aantal agenten bij een X aantal inwoners. Ook dat is natuurlijk 
interessante informatie. Het is interessant om het getal te horen en wat het voor Ridderkerk 45 
betekent. Dat geeft aan wat de basissterkte voor de wijkagent in Ridderkerk zou moeten zijn. 
Nu we het daarover hebben, over de minimumsterke. Er is in deze raad wel eens gezegd dat 
er meer blauw op straat zou moeten komen. Ik kan u melden uit eigen ervaring dat er een 
verdachte was, een veronderstelde woninginbraak waarbij men dacht dat het op heterdaad 
was. Toen heb ik kunnen zien dat er zeer snel politie was, voldoende politie. En dat in mijn 50 
lekenwaarneming leek dat er adequaat werd opgetreden. Ook dat komt gelukkig voor. Het lijkt 
nu ik het zo zeg een bijzonderheid, maar ik ga ervan uit dat het de regel is. 
 
De moties: Huiselijk geweld. Die steunen wij niet omdat hij naar onze mening overbodig is. 
De motie over zedenmisdrijven. Mijn creativiteit schiet op dit moment tekort om daar beelden 55 
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bij te hebben hoe daarmee om te gaan. Welke preventieve maatregelen denkbaar zijn, juist 5 
omdat ik denk dat je – net zoals bij cameratoezicht – vrij snel op privacy terechtkomt. Maar 
dat neemt niet weg dat ik daar minder moeite mee heb. In die zin steunen wij deze motie wel. 
 
Mevrouw Fräser: Het is voor mij niet duidelijk waar de SGP staat. Steunt u hem wel of niet? 
 10 
De heer Smit: Bij deze motie komen al snel privacyaspecten kijken. Maar u hecht daaraan 
als het gaat om cameratoezicht. Het verbaast ons daarom dat u met deze motie komt. Maar 
zoals gezegd, voor de SGP kleven hier minder privacyaspecten aan dan bij cameratoezicht. 
Dus wat ons betreft bijt de motie ons uitgangspunt niet. Allen in uw geval verbaast ons dat 
een beetje. 15 
Maar desondanks vinden wij het best een goede motie.  
 
Mevrouw Fräser: Dus u steunt hem? 
 
De heer Smit: Ja. Wat goed is, steunen wij vaak.  20 
 
Mevrouw Fräser: Ik wil graag reageren op de opmerking van de heer Smit. Ik kan me 
voorstellen dat het in eerste instantie lijkt alsof het bijt. Ik heb in mijn bijdrage aangegeven 
over cameratoezicht dat het mij niet zozeer gaat om de privacy van de crimineel, maar om 
privacy van de omstanders, die preventief worden gefilmd.  25 
 
De voorzitter: Dank u wel. Dat was het voor u ook, mijnheer Smit? Goed. Mijnheer Van der 
Spoel. 
 
De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Ik was blij te horen dat u aangaf dat 30 
veiligheidsbeleid een dynamiek kent waardoor continu beleidswijzigingen en beleidsaccenten 
nodig zullen zijn. Dat is ons uit het hart gegrepen. De bijeenkomst met professionals op korte 
termijn juichen wij toe. Ook de bijeenkomst met winkeliersvereniging en ondernemers vinden 
wij een prima zaak. Waar wij specifiek aandacht voor vragen, is voor de niet-georganiseerde 
winkeliers. In de wijken zitten veel ondernemers die apart in een straat of wijk zitten. Juist die 35 
verdienen volledige aandacht. Het is van belang ook hen erbij te betrekken. Als zoon van een 
middenstandsfamilie denk ik dat ik enig recht van spreken heb.  
 
Over mobiele cameratoezicht gaf u aan dat het een nadeel is dat die niet voor altijd is. Ik weet 
niet of dat een nadeel is, want juist het feit dat hij mobiel is, daar gaat juist die preventieve en 40 
afschrikkende werking van uit. Op dat punt deel ik uw mening niet dat het een nadeel is. 
 
Ik heb in eerste termijn iets gevraagd over vergunningafgifte voor evenementen. Dat 
antwoord bent u vergeten te geven, maar dat gaat u in tweede termijn vast rechtzetten. 
 45 
Over het Veiligheidshuis geeft u aan dat het huis helaas niet functioneert, sprekend over het 
gebouw. Dat het concept Veiligheidshuis op volle toeren draait, is ons duidelijk. Dat is ook 
zeer belangrijk. 
 
De jeugdoverlast: het spreekt ons zeer aan dat u de ouders er ook op aanspreekt. Wij zijn blij 50 
dat u de tanden hierin zet. Laten we ook constateren dat daar waar jeugd bijeen is, niet altijd 
overlast is. Laten we dat met elkaar benoemd hebben. 
 
De ambulancepost en brandweer: er is geen enkel misverstand tussen u en mij over de 
capaciteit en inzet van de brandweermensen. Het enige wat ik wilde aangeven is dat we 55 
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moeten blijven inzetten op het halen van de aanrijtijden in Ridderkerk. We weten dat u zich 5 
daarvoor inzet. We willen het graag onderstrepen. 
De Nationale Politie: u gaf aan dat de raad daarin een prominente rol krijgt. 
Voor de VVD kan ik zeggen dat de rol van de wijkagent voor ons daarin uiterst belangrijk is 
en dat is juist nodig om recht te doen aan deze nota die zegt: Veiligheid voor iedereen.  
Dank u wel, voorzitter. 10 
 
De moties. 
Huiselijk geweld: deze motie steunen wij. 
De andere motie over zedenmisdrijven, daarvan zijn wij mede-indiener. Het moge duidelijk 
zijn hoe we hierin staan. 15 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Ripmeester. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank voor uw antwoorden en uw inzet richting ondernemers. Wij zijn 
positief over de bijeenkomst met de ondernemers en ook over de bijeenkomst met raad en 20 
professionals op 13 maart. 
De PvdA is zich ervan bewust dat de meeste jongeren het gewoon goed doen. Wij sluiten ons 
dan ook aan bij de opmerking daarover van de VVD. 
De horecaondernemers zijn positief en betrokken en willen meewerken aan het beperken van 
overlast. Maar wat jongeren een acceptabel geluidniveau vinden, kan wel anders worden 25 
ervaren door omwonenden. Wanneer je jongeren dan alleen met handhaving tegemoet 
treedt, dat vinden wij niet effectief. Ook inzet op de relatie met de wijkagent, inzet op 
jongerenwerk, communicatie en een goede plek om te verblijven zoals De Loods, zijn 
belangrijk. 
Jongeren brengen dynamiek maar hebben ook de toekomst.  30 
Wij steunen de beide moties. 
Wij hebben nog wel een vraag aan de SGP. Zij maakten prikkelende opmerkingen. De vraag 
is hoe u aankijkt tegen nieuwe inwoners uit Rotterdam. We zijn een krimpende gemeente en 
krijgen nieuwe inwoners uit Rotterdam. Legt u een directe link met de directe overlast in 
Slikkerveer en Bolnes en alcoholmisbruik? Of zaten daar nog wat regels tussen? 35 
 
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Smit. 
 40 
De heer Smit: Voorzitter, wat ik gedaan heb, is uit de bestuurlijke rapportage van de politie 
een citaat halen. Daarin wordt nadrukkelijk gemeld – het gaat over burengerucht – dat het in 
alle wijken aan de orde is. Bolnes en Slikkerveer springen er uit. Daar staat simpelweg de zin 
bij: "Binnen deze wijken hebben zich meerdere Rotterdamse gezinnen gevestigd”. Die zin is 
door degene die de rapportage heeft gemaakt, zo aangegeven. Ik denk dat we simpelweg 45 
daar als een constatering mee om moeten gaan, wat geen onbelangrijke constatering is. We 
moeten die constatering niet uit de weg gaan. We moeten hem ook niet opblazen tot 
ongekende proporties. Maar in dat verband heb ik ook gezegd dat er naar nieuwe inwoners 
een zekere screening kan plaatsvinden. Dat staat ook in de rapportage. Dat vind ik geen 
verkeerde ontwikkeling als je ziet dat er problemen kunnen ontstaan als je het niet doet. Dan 50 
moet je de informatie die zo’n rapportage staat ook gebruiken. 
 
Mevrouw Ripmeester: Het antwoord van de SGP is helder. Ik zou er graag nog een keer in 
commissieverband over doorpraten. 
 55 
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De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Japenga. 5 
 
De heer Japenga: Dank u. De laatste opmerking van mevrouw Ripmeester steun ik. 
Bewoners worden nu op een bepaalde manier neergezet. Ik wil daar met elkaar nog eens op 
inzoomen. 
Overlast en zaken die niet kunnen, moeten we aanpakken. We moeten geen 10 
bevolkingsgroepen stigmatiseren. 
 
De heer Smit: Voorzitter, het gaat hier niet om bevolkingsgroepen wegzetten noch om 
stigmatiseren. Ik hecht eraan dat we naar dit soort passages die gewoon objectief in een 
rapportage staan, serieus kijken. Het is op zichzelf een passage die niet onverwacht hoeft te 15 
komen, want in de tijd van de Rotterdamwet heeft de toenmalige wethouder Pastors al 
aangegeven dat dit soort mechanismen erin zitten. Dan denk ik dat je als gemeente daarnaar 
moet kunnen kijken. Het is niet verkeerd daar rekening mee te houden in het beleid, zoals je 
ook met andere objectieve gegevens rekening houdt. Ik distantieer me van het wegzetten van 
bevolkingsgroepen of stigmatiseren. Daar wil ik helemaal niet aan meedoen, maar tegelijk wil 20 
ik ook niet mijn ogen sluiten voor een objectief gegeven. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Met het oog op de tijd denk ik dat de argumenten nu voldoende 
gewisseld zijn, temeer omdat u aangeeft in de commissie hierover door te willen praten. 
De heer Japenga. 25 
 
De heer Japenga: Goed, dan laat ik het er ook bij.  
Ik bedank de burgemeester voor de antwoorden en de manier waarop ze optreedt. Ik denk 
dat dat het noemen meer dan waard is. Dank daarvoor. We willen een constructieve bijdrage 
leveren aan de aanpak rond overvallen. We doen wat mogelijk is en zullen de bijeenkomsten 30 
die daarover binnenkort worden gehouden, zeker steunen.  
De moties: van de motie over huiselijk geweld zijn we mede-indiener.  
Van de motie over zedenmisdrijven, zijn we medeondertekenaar. 
Dank u wel. 
 35 
De voorzitter: Dank u wel. Ik zal proberen – we zijn al lang over de tijd heen – snel te 
antwoorden. Het is een belangrijk onderwerp. Er speelt van alles.  
De verantwoordelijkheid: laten waar hij hoort. Niet alleen bij de ondernemers, ook bij de 
overheid: beide hebben verantwoordelijkheid. De ondernemer is op de eerste plaats 
verantwoordelijk voor de veiligheid in zijn winkel en veiligheid van zijn medewerkers. Wij zijn 40 
verantwoordelijk voor de veiligheid op straat. 
De heer Onderdelinden vindt het beleid hier en daar wat mager. Dat hebt u inderdaad in de 
commissie ook gezegd. Heeft dat te maken met geld? Dan moet u het zeggen, dan gaan we 
daar een keuze in maken. Dat vind ik eerlijk. Een goede argumentatie.  
Het heeft niet te maken met geld. Maar het is de eerste nota, waar we ervaring mee op 45 
moeten doen. Toewerken naar een nieuwe nationale politie. Ik denk dat deze van start gaat 
op 1 juli 2012. Wij vinden dat snel, dat hoor ik ook uit de omgeving.  
Het heeft niet te maken met geld.  
Huiselijk geweld en de capaciteit die we daarvoor overhebben: zeg het als het te weinig is. 
Ook van toezichthouders. 50 
Ik heb uw signaal goed begrepen. Ik ben er zelf niet helemaal gelukkig mee dat we het 
hebben over capaciteit en huiselijk geweld. Ik vind dat dat eigenlijk niet in de nota thuishoort, 
maar om de een of andere reden hebben we het er toch in laten staan. Ik vind dat u zich niet 
druk hoeft te maken over hoe we zaken organiseren maar wel hoe we het bereiken. Het gaat 
meer over de keten en zorg en hoe we dingen met elkaar aanpakken en aansluiten. Op dit 55 
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moment hebben wij de indruk dat we het op de juiste manier aanpakken. Het was even 5 
oefenen en leren.  
Wij willen wel kijken naar de capaciteit van de toezichthouders, omdat er steeds meer zaken 
van buitenaf op onze toezichthouders afkomen. We hebben er drie. Die huren we in van de 
stadswachten. Een goede actie. We hebben gezegd dat we het scherp monitoren. Als we 
meer nodig hebben, komen we met een vraag naar de raad. Bij de kadernota komen we dan 10 
met een vraag. Zover is het nog niet, maar ik sluit het niet uit. De heer Onderdelinden. 
 
De heer Onderdelinden: U weet dat uw collega nog tien miljoen in de pocket heeft. Dus ik 
verwijs daar maar even naar. Maar, dat wist u al. Die meevaller… 
 15 
De voorzitter: Oh, ja, die vier miljoen. De miljoenen stromen hier over tafel. Geweldig.  
Wij gaan met de winkeliers zeker over cameratoezicht praten. Ik ben blij met de mobiele 
camera. Daar waar we die nodig hebben, zullen we hem blijven inzetten.  
We komen er nader over te spreken, ook omdat er een nieuwe wet aankomt. Het is een soort 
gaatje in de wet om te werken met mobiele camera’s. Die zetten wij in wanneer en zolang we 20 
dat nodig vinden. Daar kunt u op rekenen. 
Overigens is het bij u wel bekend dat zo tegen de tijd dat het weer vroeg donker is en 
’s morgens weer lang donker is, er wel extra gesurveilleerd wordt in de winkelgebieden. Dat 
doen we al, preventief bezig zijn. Maar goed, de overvaller is slimmer en sneller dan wij. Je 
redt het niet overal met surveillance en camera’s. We gaan ons daar goed op beraden. Dank 25 
voor uw tip om ook niet-georganiseerde ondernemers erbij te betrekken.  
We gaan het met de winkeliers ook over Burgernet hebben. We kijken of we dat sneller in 
Ridderkerk operationeel kunnen hebben. Daar zijn regionale afspraken over gemaakt, waar 
ik me aan heb te houden. 
Nationale politie gaat uit van één wijkagent per vijfduizend inwoners. Wij hebben recht op 30 
negen wijkagenten. Wij gaan ervoor knokken om te behouden wat we hebben. 
 
Het beeld van de vergunningen. 2011 was een lastig jaar voor de vergunningen. Dat zal ik 
niet ontkennen. Wij hopen dat we het veel makkelijker hebben gemaakt door een pool van 
verkeersregelaars in te stellen. Dat hebben we van de week gedaan. Het heeft de voorpagina 35 
gehaald van De Combinatie. Dat moet het veel makkelijker maken. Wat alle vrijwilligers in 
deze gemeente voor elkaar krijgen, grenst aan het ongelooflijke. Dat wil ik graag zo houden. 
 
De jongeren. Waar ik zo streng sprak, mevrouw Ripmeester, over de jeugd, heb ik het niet 
over een beetje geluidsoverlast en overlast van stoeien van de jeugd. Jonge mensen moeten 40 
kunnen opgroeien en hebben daar ruimte voor nodig. Buiten is ook voor jongeren. Maar waar 
ik het over heb, is het niet-tolerabele vernielen van dingen, mensen bedreigen, in groepen 
optreden, ramen ingooien en treiteren. Dat accepteren we niet. Daar heb ik het over. 
 
Einde van mijn tweede termijn. Ik schors de vergadering voor twee minuten. 45 
 
[schorsing 1,5 minuut] 
 
De voorzitter: Einde schorsing. De heer Onderdelinden.  
 50 
De heer Onderdelinden: U hebt de motie natuurlijk voor u. Het is heel simpel: verzoekt het 
college zo snel mogelijk met concrete voorstellen te komen om het in de nota geschetste 
probleem te beteugelen en terug te dringen. Dat is de zin. Het betekent impliciet dat vanaf 
‘voldoende’ tot en met ‘om’ wordt geschrapt. Als we het hebben over het geschetste probleem 
beteugelen, dan hebben we het uiteraard over het probleem zoals het in de nota is geschetst. 55 
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En als je dat wil beteugelen dan hoort daar uiteraard voldoende capaciteit bij. 5 
 
De voorzitter: Heeft iedereen het mondelinge amendement begrepen?  
Mag ik uit de inbreng aannemen dat de nota met algemene stemmen is aangenomen? Dat is 
het geval. 
 10 
De moties:  
Motie 82 is zojuist geamendeerd door de indiener. Dan luidt het verzoek: verzoekt het college 
zo snel mogelijk met concrete voorstellen te komen om het in de nota geschetste probleem te 
beteugelen en terug te dringen’. Ik heb begrepen dat voor deze motie de 4 indieners zijn.  
 15 
De heer Neuschwander: Voorzitter, inclusief de fractie van Leefbaar Ridderkerk. 
 
De voorzitter: Voor deze motie zijn de indieners met Leefbaar Ridderkerk. De SGP? 
 
De heer Smit: Voorzitter, mijns inziens staat er nog precies hetzelfde als in de eerste alinea 20 
onder beleidsaccenten op pagina 13. Voor ons maakt het niet uit. Wij zijn dus tegen. 
 
De voorzitter: Ik begrijp dat de SGP tegen is. De stemverhouding is 19 voor en 5 tegen. 
Motie 82 is aangenomen. 
 25 
Motie 86 over zedenmisdrijven. Ik heb begrepen dat deze motie is aangenomen. Dat is het 
geval.  
 

7. Voorstel om de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 vast te stellen (inclusief 
vaststellen van de Groene Kaart, zoals genoemd in artikel 4:10a) (raadsvoorstel 30 
nr. 135) 

 
De voorzitter: Hiervoor is een hele trits moties en amendementen ingediend. We zijn qua 
integraal veiligheidsbeleid behoorlijk over onze tijd heen gegaan. Ik doe een beroep op u om 
u te beperken. Deze APV heeft veel voeten in aarde gehad en er zijn veel mensen bij 35 
betrokken om het in goede banen te leiden. Het is een dik boekwerk geworden. Ook dit is een 
dynamisch document. Wij stellen ons voor om de APV van nu af aan up-to-date te houden. 
Wij zullen zo nu en dan met verandervoorstellen komen. 
Wie wil hierover het woord voeren? 
 40 
De heer Japenga: Dank u wel. 
We willen ontregelen in Ridderkerk. Minder regels dus. Zo kijken we naar de APV. Het liefst 
zouden we nog veel meer willen schrappen. Neem het voorbeeld van de 
hondenpoep/paardenpoep. Vanuit de ChristenUnie is het idee dat een morele norm 
voldoende zou moeten zijn om ons daarnaar te gedragen. Honden- en paardenpoep ruim je 45 
zelf op. Dat is toch helder? Dan is het overbodig om het in de APV te zetten want het is een 
algemene norm.  
Maar de werkelijkheid is dat we de norm niet zomaar overnemen en dan hebben we het 
paardenmiddel van de APV nodig om het af te dwingen.  
In diezelfde lijn legt ook de winkeliersvereniging de vinger bij dit onderwerp. Zij stellen voor 50 
om een aantal richtlijnen op te nemen in de APV voor uitstallingen bij winkels. Als voorbeeld 
wordt de gemeente Hellevoetsluis genoemd. Door het opnemen van een algemene regel 
hoeven er verder geen vergunningen te worden verstrekt. De winkeliers komen zelf met een 
helder voorstel op dit punt.  
Bij het amendement met betrekking tot de uitzichtbelemmerende voertuigen hebben we wel 55 
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gevoel. Regelmatig bereiken ons ook signalen dat dit als heel vervelend wordt ervaren door 5 
bewoners. Nu hebben we onlangs de parkeernota aangenomen en daarin hebben we een 
uitgangspunt dat in dit soort situaties de buurt of de buren eerst aan zet zijn. Uit oogpunt van 
het verminderen van regels en handhaafbaarheid hebben we om die reden wel twijfels om te 
steunen. Mogelijk kan de wethouder in dezen zijn opinie geven. Helpt het hem om het 
probleem op te lossen of ziet hij ook meer in de onderlinge zelfredzaamheid van bewoners 10 
zelf op dit punt? 
 
Rond het amendement over het vechten willen we graag van de portefeuillehouder horen of 
zij ermee geholpen is of dat het echt overbodig is.  
Dan het amendement over het openen van straatkolken. Voorzitter, moeten we dit nu echt in 15 
de APV gaan opnemen? Waar beginnen we en waar eindigen we? Kun je mensen pas 
aanpakken als het in de APV staat? Moeten we dan niet ook gaan vermelden dat je geen 
boomstammen op de weg mag leggen? Het is toch zo dat je geen gevaarlijke situatie mag 
creëren? Kunnen we als bewoners zelf er niet beter op reageren? Niet wegkijken maar je met 
een situatie bemoeien.  20 
 
Dan de groene kaart. We vinden dit een mooie oplossing. Wij denken niet dat mensen nu 
opeens bomen kappen omdat de regels anders zijn geworden. We hebben ook geen 
verontrustende geluiden gehoord uit andere gemeenten die de groene kaart al langer 
gebruiken. Wij zien geen problemen en geen wild west op dit punt. In het kader van 25 
deregulering steunen we het college en willen dit voorstel een kans geven. We willen wel door 
het college geïnformeerd worden als de groene kaart gewijzigd wordt.  
Om die reden steunen wij de motie die daarover is ingediend. 
 
Dan vuurwerk. Althans het afsteken van vuurwerk. Als ChristenUnie krijgen we meer en meer 30 
moeite met het vuurwerk en dan vooral de schadelijke gevolgen ervan voor mens en milieu. 
Moeten we dit nog wel willen?  
We kunnen de motie steunen als het laatste bolletje eraf gaat.  
Het aanpassen van de tijdstippen zien we niet als oplossing. Dat gaat niet werken. We zien 
wel wat in krachtige ontmoediging op landelijke schaal. Een verbod op consumentenvuurwerk 35 
en het in de plaats daarvan gemeentelijk of regionaal organiseren van een groot vuurwerk, 
daar zien we wel wat in. En alles went. 
 
De horeca.  
Zoals bekend zien we de risico’s van alcohol- en middelenmisbruik. Bij het vorige agendapunt 40 
hebben we daar het een en ander over gezegd. We willen het liefst als ChristenUnie dat de 
leeftijd rond de alcoholverkoop wordt opgetrokken naar 18 jaar. Verder voelen we er niet voor 
om de openingstijden in de horeca te verruimen. Wij denken dat hiermee de overlast voor de 
Centrumbewoners en bewoners langs doorgaande wegen zal toenemen doordat er veel 
langer en later sprake is van overlast. Daarnaast zal de intensiteit van de dronkenschap 45 
toenemen.  
 
Er is behoefte aan langere openingstijden, zegt D66/GroenLinks. Dat kan waar zijn. Er is ook 
behoefte aan rust voor bewoners en ondernemers, denken wij. We zien wel wat in een 
glijdende schaal, daar geloven we op zich wel in, maar niet om dan de sluitingstijd verder op 50 
te rekken.  
 
Dan nog het verzoek van de Fietsersbond om iets te doen aan fietswrakken in Ridderkerk. 
Kan de wethouder aangeven of hij nu al instrumenten heeft om deze fietsen te verwijderen, 
en dan doel ik niet op zo’n grote slijptol, maar op de wettelijke middelen? Kan de wethouder 55 
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kortom aangeven hoe hij nu met fietswrakken omgaat? 5 
 
Dat is het, dank u wel. 
 
De voorzitter: Mevrouw Ripmeester.  
 10 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. 
In de APV staat wet- en regelgeving die alleen binnen de desbetreffende gemeente van 
kracht is en geldt voor iedereen binnen die gemeente. Een APV is daarmee een 
'huishoudelijk reglement' van de gemeente. Er staat ook in hoe vergunningen en ontheffingen 
kunnen worden aangevraagd. Nog niet zo lang geleden is in overleg met het burgerforum in 15 
het kader van de deregulering de oude APV tegen het licht gehouden. De APV dijt immers 
makkelijk uit tot een dik boekwerk door het toevoegen van steeds meer regels en bepalingen. 
Er zijn immers 1001 ongewenste gedragingen van mensen, planten zelfs, dieren en bedrijven 
die allemaal benoemd zouden kunnen worden, omdat zij tot overlast of gevaar voor personen 
kunnen leiden. Hoe meer regels en bepalingen, hoe lastiger de handhaving wordt.  20 
De eerste vraag is dan ook: kunnen we nieuwe inzichten en wensen ook handhaven via 
bestaande bepalingen? 
 
De antwoorden van het college op vragen van Leefbaar Ridderkerk zijn duidelijk ten aanzien 
van een aantal amendementen.  25 
Overlast door paardenpoep is een dorpsprobleem dat ook in onze verstedelijkte gemeente 
voorkomt. Paardenpoep is minder schadelijk voor mens en milieu dan honden- en kattenpoep 
maar desalniettemin komen we het liever niet tegen. Voordeel bij dit probleem is wel dat 
paardeneigenaren eenvoudiger te bereiken en aan te spreken zijn via manege en pension 
dan bijvoorbeeld katteneigenaren.  30 
Vraag is of op basis van de huidige verordening en op basis van een algemeen aanvaard 
uitgangspunt ‘dat de vervuiler opruimt’ de paardenbegeleiders kunnen worden aangesproken 
en of dit ooit al in voldoende mate is gebeurd. 
  
Over de uitzichtbelemmerende voertuigen: daar hebben wij moeite mee. Soms staat er 35 
inderdaad een caravan of busje hinderlijk geparkeerd. Meestal tijdelijk of onbewust. Zo blijkt 
wanneer je de mensen aanspreekt. De PvdA vindt het niet onlogisch dat zzp'ers wier 
volledige eigen vermogen in een busje ligt dicht bij huis willen parkeren. We vinden het ook 
niet onlogisch dat mensen hun caravan willen in- of uitpakken of poetsen, dat ook voor de 
deur willen doen.  40 
 
De Fietsersbond vraagt aandacht voor de fietswrakken. Wij sluiten ons aan bij de vraag van 
de ChristenUnie hoe het college daarmee om wenst te gaan. 
 
Goed aandacht moet gegeven worden aan de inbreng van de burgers en bedrijven. Jongeren 45 
hebben aangegeven mee te willen denken en werken aan een proef voor glijdende 
openingstijden van de horeca om zo overlast voor omwonenden te verminderen. Het 
proberen waard! 
  
De winkeliersvereniging heeft een werkbare oplossing aangedragen ten aanzien van 50 
uitstallingen en precariobelasting, waarbij het mes lijkt te snijden aan twee kanten. De 
PvdA-fractie vraagt de toezegging dat dit met ondernemers wordt uitgewerkt en is benieuwd 
naar de resultaten van dat traject, zodat we ook dit dynamische document kunnen 
aanpassen. 
  55 
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De groene kaart: bomen en groen gaan mensen letterlijk aan het hart. Die ene boom in de 5 
straat voegt veel toe aan het welzijn, soms meer dan het Landschapspark, tien autominuten 
verderop. 
De PvdA-fractie vindt het onwenselijk dat de bevoegdheid tot wijzigen van de groene kaart 
overgaat naar het college. Een goed geregelde informatievoorziening is dan wel het minste. 
Wij steunen de motie van de VVD en D66/GroenLinks.  10 
Wij vinden het ook heel belangrijk dat bomen niet zondermeer worden gekapt. In de 
toelichting staat ergens dat maar twee keer naar de rechter is gegaan, waarbij het college 
twee keer in het gelijk is gesteld en waaruit de conclusie wordt getrokken dat het dus niet 
nodig is om dit zo te doen, terwijl we allemaal weten dat we ook andere trajecten hebben 
gevolgd die niet tot de rechter hoefden te leiden, waarbij toch overeenstemming kwam om 15 
niet of minder te kappen. 
De PvdA steunt daarom het CDA met hun motie. 
  
Dank u wel, voorzitter. 
 20 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Boertje. 
 
De heer Boertje: Dank u wel, voorzitter. 
Het vaststellen van een aangepaste APV staat in onze gemeente niet zo vaak op de agenda. 
De laatste vaststelling was eind 2007. En een aanpassing op die APV vond plaats in 2009. 25 
De VVD is tegen verregaande betutteling en het opleggen van vele en onduidelijke regels. 
Maar de regels waarover wij met zijn allen wel afspraken willen maken, moeten helder, 
duidelijk, zo handhaafbaar mogelijk en in juridische zin van goede kwaliteit zijn. De fractie van 
de VVD twijfelt er daarom aan of wij één keer in de vijf jaar ons APV-boekwerk uit de kast 
moeten trekken om er vervolgens en masse op te gaan schieten. Liever zouden wij zien dat 30 
de APV een dynamisch stuk is dat we regelmatig tegen onze wetshandhavers aan kunnen 
houden en vervolgens waar nodig een keer per jaar kunnen bijsturen. En waarbij we niet 
bang moeten zijn om onzinregels te schrappen. Deregulering moet daarbij het doel zijn. 
De VVD zet vraagtekens bij de huidige gang van zaken. Diverse fracties willen zich per se 
doen gelden en krijgen daartoe maar een keer per, zeg, vijf jaar de kans toe. In de afgelopen 35 
weken zijn onze mailboxen niet voor niets met diverse amendementen volgelopen. Een 
aantal van deze amendementen zijn zeker steekhoudend, maar de meeste zijn, wat de VVD 
betreft, overbodig. Om ervoor te zorgen dat wetgeving op gemeentelijk niveau op orde is, 
moeten we ons bijvoorbeeld altijd afvragen of we niet een boven- of ondergrens raken. Een 
ondergrens raken we als een regel te zeer onnodig ingrijpt in de privésfeer; een bovengrens 40 
raken we als we in een gemeentelijke verordening zaken willen regelen die in hogere 
wetgeving al zijn geregeld. Ook kennen we nog de zogenaamde superioriteitsregel: in een 
conflictsituatie over de rangorde van regels zal hogere wetgeving altijd voorgaan. 
 
Zoals gezegd: collega-raadsleden van andere fracties hebben hun uiterste best gedaan om 45 
regels aan de APV toe te willen voegen die er volgens hen toe doen. Begrijpelijk, maar de 
vraag is of het nodig is en of het überhaupt in juridische zin niet te veel gaat schuren. 
Bijvoorbeeld: een amendement van de SGP om expliciet het verbieden van vechten in de 
APV te willen regelen is wat de VVD betreft onnodig. Het Wetboek van Strafrecht voorziet 
immers ruimschoots voldoende in de mogelijkheid om openbare geweldpleging aan te 50 
pakken. We moeten niet willen proberen om formele wetten en AmvB’s te verbeteren in lokale 
regelgeving. We hebben het in APV’s bovendien over maximaal een overtreding en niet over 
misdrijven. 
 
De beide fractieleden van de VVD denken over de verschillende voorstellen van de collega 55 
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fracties hetzelfde. Alleen over het voorstel van LR om de tijdstippen waarop vuurwerk mag 5 
worden afgestoken denken wij enigszins verschillend. Waar bij collega Van der Spoel 
enerzijds de balans doorslaat richting de vrijheid en het plezier van onze inwoners om één 
keer per jaar van 10 uur in de ochtend tot 2 uur in de daaropvolgende morgen 
consumentenvuurwerk af te mogen steken, staat ondergetekende er niet onsympathiek 
tegenover om de bandbreedte van de tijdsduur in ieder geval wat te versmallen. Vanaf 21.00 10 
uur lijkt overigens wat erg rigide, omdat de overlast daardoor juist kan toenemen. Iedereen 
heeft dan immers maar erg beperkte tijd om van alles de lucht in te knallen. Wellicht kan ik 
de vervanger van de heer Koppes verzoeken of hij bereid om het venster te verruimen? Hoe 
denkt hij daarover, mevrouw de voorzitter? Is hij daartoe bereid, dan treft hij in ieder geval één 
fractielid van de VVD misschien aan zijn zijde (fysiek aan de linkerzijde van de VVD-fractie). 15 
Argumentatie daarbij is dat inwoners zonder dat hun de stuipen op het lijf worden gejaagd 
door rotjochies met rotrotjes overdag tenminste nog even rustig hun inkopen kunnen blijven 
doen.  
Om over het vermijden van extra stress bij huisdieren nog te zwijgen. De voltallige fractie is 
het overigens wel weer unaniem eens over de rol van de lokale overheid op dit vlak: nooit 20 
verslappen waar het gaat over voorlichting met betrekking tot de gevaren van vuurwerk. 
 
Terugkomend op de APV zelf: wat betreft de VVD moeten er minder regels, die wel duidelijk 
zijn, en mag er gerust wel wat worden overgelaten aan de eigen verantwoordelijkheid van de 
inwoners. Wij steunen dus de aangepaste APV. 25 
 
De voorstellen puntsgewijs. 
De distels gaan wij niet ondersteunen. Uitzicht belemmerende voertuigen kunnen lastig zijn, 
maar het zijn vaak wel de kleine zelfstandigen met busjes waarin zich gereedschap bevindt. 
Die wil men graag dicht bij de woning hebben staan, vanwege de sociale controle. Overleg 30 
met medebewoners kan tot goede resultaten leiden.  
De uitwerpselen van paarden: prima om ruiters te vragen kontzakken te gebruiken. Maar 
inzetten op paardenvijgen terwijl we de hondenpoep nog niet onder controle hebben? Ik zou 
zeggen, zet daar toch eerst op in. 
Het vechten. Onschuldig knokken met vrienden op een grasveld zou op basis van het 35 
voorstel van de SGP kunnen uitmonden in iets vervelends. De vraag is of we zo ver kunnen 
gaan met onze regelgeving. Wat ons betreft is er geen behoefte om het verder en 
uitputtender te regelen. 
De straatkolken: wat ons betreft overbodig. Putdeksels zijn van de overheid en daar blijf je 
met je tengels van af. Duidelijker kan niet. Doe je dat niet, ben je aan de beurt.  40 
De groene kaart: weer ruimte maken voor uitzondering? Uitbreiding in plaats van 
vermindering kunnen wij niet steunen.  
 
Tot zover mijn bijdrage, voorzitter. 
 45 
De voorzitter: De heer Smit. 
 
De heer Smit: Dank u wel, voorzitter.  
Voorzitter, het recht dient zich altijd te vormen naar de pasmunt van de actualiteit. 
Rechtsvinding is geen starre activiteit welke ooit voorgoed wordt afgerond, maar zal altijd 50 
opnieuw worden gevonden, hervonden en uitgevonden. Het feit dat voor de huidige in 2007 
vastgestelde APV een nieuwe is opgesteld, is daarvan een bewijs. Een stevig juridisch 
instrumentarium is naar de mening van de SGP onverminderd belangrijk voor een krachtige 
en succesvolle handhaving. Immers, geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan 
voorafgegane wettelijke strafbepaling. Eerst normstelling, daarna zo nodig handhaving. 55 



23 februari 2012 
 

  1044 

Andersom kan en mag niet. 5 
 
Een verbod op vechten voorziet in een leemte in de handhaving van de openbare orde in die 
gevallen waarbij op grond van openlijke geweldpleging, eenvoudige mishandeling en 
deelneming aan een vechtpartij - de artikelen 141, 300 en 306 Sr. - niet kan worden 
opgetreden. Indien twee personen vechten, er geen sprake is van letsel en er geen aangifte 10 
wordt gedaan, kan de politie niet optreden met als gevolg dat daders zonder sanctie worden 
heengezonden. Dat is onwenselijk omdat elke vorm van geweld onacceptabel is. Vechten op 
straat draagt bij aan subjectieve onveiligheidsgevoelens van winkelend en uitgaanspubliek 
die daarvan getuige zijn. Bovendien is het slecht voor het imago van de gemeente. Op deze 
manier kan tegen lichtere vormen van geweldpleging effectief worden opgetreden en er gaat 15 
ook een preventieve werking van uit. Een boete op basis van de APV is een ultimum 
remedium om te voorkomen dat geweldplegers tussen de strafrechtelijke mazen van het net 
glippen. De SGP heeft een amendement voorzien van een uitgebreide toelichting op artikel 
2:1 ingediend. 
 20 
Uit de zeer recente evaluatie van Oud- en Nieuwjaar blijkt dat maar liefst 65 putdeksels zijn 
opgeblazen. Dat maakt de toelichting op het niet uit de model-APV opgenomen artikel 2:16 
dat er geen aanleiding is om de regeling in te voeren, gedateerd. De SGP heeft een 
amendement ingediend om dit artikel alsnog op te nemen. 
 25 
De SGP heeft al in 2007 aangegeven dat niet alleen uitwerpselen van honden vies en 
ergerlijk zijn, maar ook van paarden. Bovendien kan het een risicofactor zijn voor de 
volksgezondheid. De ergernis neemt bij steeds meer mensen toe. Dat is ook te begrijpen, niet 
alleen voor wat betreft de aard van het probleem, maar ook de omvang, in meerdere 
opzichten trouwens. Dit temeer nu het lang duurt voor de uitwerpselen zijn weggespoeld door 30 
de regen. Zeker in de zomermaanden blijven de uitwerpselen weken liggen. 
De SGP heeft een amendement op artikel 2:58 ingediend. 
 
Uit de eerder al genoemde evaluatie van Oud- en Nieuwjaar blijkt dat de vuurwerkvrije 
gebieden - winkelcentrum Drievliet en het Dillenburgplein - dankzij die maatregel geen 35 
problemen hebben gehad. Tegelijk moet helaas in dezelfde evaluatie worden geconstateerd 
dat van een kerk in Bolnes veertien ruiten zijn vernield. Ook nabij een kerk in Slikkerveer zijn 
vernielingen aangericht. Zeker in het laatste geval is de vuurwerkvrije zone van het 
Dillenburgplein gemakkelijk zodanig uit te breiden dat ook bedoelde kerk daarbinnen valt. 
Ook bij andere kerken, organisaties of gebouwen die overlast ervaren kan deze maatregel 40 
worden getroffen. De SGP heeft tegen een ruimhartig gebruik van de bevoegdheid om 
vuurwerkvrije gebieden aan te wijzen geen bezwaar. De SGP ziet niet in dat het een 
wetmatigheid zou moeten zijn dat met Oud- en Nieuwjaar de gangbare normen en overlast 
op het gebied van milieu, geluidoverlast, volksgezondheid, het welzijn van mens/hulpverlener 
en dier en vernielingen opzij gezet moeten worden voor steeds zwaardere vuurwerkbommen 45 
en dat allerlei ongelukken en schadegevallen worden geaccepteerd als iets wat nu eenmaal 
bij de jaarwisseling hoort. Daar valt wat de SGP betreft helemaal niets aan te bewonderen. 
 
Over het cameratoezicht is bij de behandeling eerder deze avond van de nota Integraal 
veiligheidsbeleid al het nodige gezegd. Ik verwijs daar kortheidshalve naar. 50 
 
De SGP is geen voorstander van een ten opzichte van voorheen door de invoering van de 
WABO verzwaard vergunningstelsel voor het kappen van bomen. In ogenschouw genomen 
dat zo’n vergunning voor zover ons bekend nooit is geweigerd, wegen de administratieve 
lasten voor burgers en overheid niet op tegen de schijn van bescherming van zo’n 55 
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vergunningstelsel, terwijl een goed alternatief voorhanden is, namelijk de groene kaart. Als 5 
er bomen zijn die bescherming verdienen en dat nu niet langer meer krijgen, ligt het voor de 
SGP voor de hand om de groene kaart en de bomenlijst aan te vullen waarmee die 
bescherming alsnog wordt geregeld. 
 
Voorzitter, bij gelegenheid van de algemene beschouwingen in november vorig jaar heeft de 10 
SGP gewezen op onder meer een rapport van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 
met de titel “Geen woorden maar daden”. Uit dit laatste rapport blijkt dat een groot deel van 
de bevolking pessimistisch is gestemd over de toekomst van de publieke moraal. Het “weten” 
is er vaak nog wel, maar het ernaar “handelen” steeds minder. De SGP is ervan overtuigd dat 
een samenleving niet kan zonder gedeelde waarden en daarop gebaseerde normen. Een 15 
primaire taak voor ouders en andere opvoeders, maar ook een taak voor de overheid als het 
gaat om bijvoorbeeld het beschermen van leven, geld en goed. Met het oog op het laatste 
wordt vanavond een nieuwe APV vastgesteld. Wat ons betreft met de oproep aan ouders en 
andere opvoeders om het verbeteren en vooral het naleven van algemeen aanvaarde 
fatsoens- en omgangsvormen in het publieke domein en daarbuiten te bevorderen. Laten we 20 
er met elkaar naar streven om een APV vast te stellen die niet zal hoeven worden toegepast. 
Een illusie, inderdaad, maar het ideaal mag nooit uit het oog worden verloren. 
 
Dank u wel. 
 25 
De voorzitter: De heer Ros. 
 
De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de APV inclusief een nieuw fenomeen: de 
groene kaart. Om met dit laatste te beginnen: een kaart om aan te geven voor welke bomen 
in Ridderkerk nog wel een kapvergunning nodig is. Ridderkerk wordt gezien als een redelijk 30 
groene gemeente, qua bomen. 17.000 bomen op 15.000 inwoners. Maar in dit deel van de 
Randstad, waar de druk op de openbare ruimte enorm is, is het van het allergrootste belang 
om het groen zo goed mogelijk te beschermen. In de huidige situatie is voor alle iets grotere 
bomen in de openbare ruimte een kapvergunning nodig. Voorgesteld wordt om hiervan af te 
wijken en eigenlijk alle bomen vergunningvrij te laten, tenzij deze op de groene kaart 35 
voorkomen. Een onderwerp dat zeker leeft bij de leden en fractie van D66/GroenLinks. We 
hebben hierover uitvoerig gediscussieerd en we zijn tot de conclusie gekomen dat de groene 
kaart in deze vorm zorgvuldig is samengesteld. De belangrijkste beeldbepalende bomen en 
bomenrijen hebben een speciale status. Tegelijk zal het de regeldruk verminderen. In de 
praktijk zal er naar onze mening niet zo heel veel veranderen. Het kwam maar zeer zelden 40 
voor dat een kapvergunning werd geweigerd of daartegen bezwaar werd aangetekend. 
Daarom hebben we besloten niet mee te gaan met de motie van het CDA op dit punt. 
 
Toch hebben wij drie zorgen. We zouden graag een toezegging van de wethouder krijgen dat 
wanneer in Ridderkerk vanwege een goede reden een aantal bomen moet worden gekapt, 45 
met of zonder kapvergunning, wel of geen groene kaart, de communicatie naar omwonenden 
hetzelfde blijft. Of nog liever: verbetert.  
Een tweede punt waarop we een reactie van de wethouder willen is het uitgangspunt dat voor 
elke gekapte boom minimaal een boom wordt teruggeplaatst.  
 50 
En als laatste over de groene kaart: het college is bevoegd de groene kaart te wijzigen. Op 
zich logisch, want we zouden niet willen dat voor elke kleine wijziging de hele gemeenteraad 
hierover moet besluiten. Maar, wanneer deze groene kaart vanavond door de raad wordt 
vastgesteld, zou deze morgen of door een volgend college weer kunnen worden veranderd.  
De raad zou er niet meer over hoeven te worden geïnformeerd.  55 
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Daarom dienen wij, samen met de VVD en Leefbaar Ridderkerk een motie in waarin we het 5 
college oproepen jaarlijks de raad te informeren over de genomen en voorgenomen 
veranderingen. 
 
Over de APV zelf. 
Een enorm werk, waar met vele partners lang aan is gewerkt. Dank daarvoor. 10 
De APV: we balanceren op de dunne lijn tussen alles te willen regelen en eigen 
verantwoordelijkheid in. Daarboven de hogere en alle andere wetgeving.  
In het algemeen zijn we voorstander van het opnemen van die regelgeving die werkelijk 
gehandhaafd kan en zal worden.  
 15 
Drie punten. 
D66/GroenLinks heeft zich in deze raad en landelijk sterk gemaakt voor het terugdringen van 
consumentenvuurwerk. Niet dat wij het pleziertje van mensen willen ontnemen, maar het 
weegt niet op tegen de milieubelasting die dit met zich meebrengt. Daarom steunen wij de 
motie van de heer Koppes van Leefbaar Ridderkerk op dit punt.  20 
 
Vanuit de winkeliersvereniging is er richting de raad een brief gekomen waarin de voorzitter 
zijn zorgen uit over de mogelijke verrommeling van het winkelhart. Deelt de wethouder deze 
zorgen van de winkeliersvereniging? Kent hij deze brief? Is artikel 2.10 van de APV daarvoor 
afdoende? 25 
 
In de APV wordt onder andere de horecasluiting geregeld. In Ridderkerk hebben wij nu het 
beleid om cafés in een keer te sluiten wat vooral in de weekenden tot wat meer overlast kan 
leiden, wanneer alle bezoekers van cafés in een keer op straat komen te staan. De 
Ridderkerkse jongerenraad heeft vorig jaar een uitvoerig onderzoek gedaan gesteund door 30 
de Ridderkerkse horecaondernemers en is tot een afgewogen advies gekomen om in 
Ridderkerk te starten met een gefaseerde uitstroom. De zogenaamde glijdende 
openingstijden. 
Uit ervaring bij meerdere gemeenten is gebleken dat deze methode juist leidt tot minder 
overlast en niet tot meer alcoholgebruik, doordat er gespreid over de avond genuttigd wordt.  35 
Daarom dient D66/GroenLinks gesteund door de VVD en de PvdA een motie in om in 
Ridderkerk te starten met een proef van glijdende openingstijden. 
 
Dat was mijn bijdrage, voorzitter. 
 40 
De voorzitter: De heer Ipskamp 
 
De heer Ipskamp: Dank u wel, voorzitter. 
Bij het vaststellen van de voor ons liggende APV 2012 Ridderkerk hebben we een paar 
kanttekeningen in de vorm van een motie, amendementen, een paar opmerkingen en een 45 
vraag. 
 
Allereerst onze complimenten voor de korte periode dat afvalbakken, maar ook 
brievenbussen uit het straatbeeld waren verdwenen tijdens Oud en Nieuw. 
De motie vuurwerk vloeit voort uit onze zorg over de vele negatieve effecten die plaatsvinden 50 
op de laatste dag van het jaar. Deze negatieve en schadelijke effecten zijn genoegzaam 
bekend. 
En zoals u weet is het Vuurwerkbesluit leidend en hebben we als gemeente maar een 
beperkte invloed daarop. Als gemeente rest ons in de APV slechts het aanwijzen van 
vuurwerkvrije zones die zichzelf hebben bewezen. In de motie vragen we dan ook om, 55 
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richting hogere overheden, aan te dringen op ontmoediging van het afsteken van vuurwerk 5 
en beperking van de tijdstippen. Hier wil ik even inhaken op de VVD en SGP: wat ons betreft 
zijn de tijdstippen niet heilig, wij willen er wel heel duidelijk onze vraag in vermelden om ze 
verder te beperken met de nadruk op verder. 
 
In feite had deze motie ook thuis kunnen horen bij het vorige agendapunt van deze 10 
vergadering welke ging over integrale veiligheid, want op de laatste dag van het jaar zijn grote 
aantallen mensen van politie, brandweer, medische diensten en anderen bezig met het 
bestrijden van excessen. Deze mensen hebben ook recht op een aangename jaarwisseling, 
mede daarom dit signaal. 
 15 
Voorzitter, wat betreft de amendementen, de begripsbepaling van rechthebbende met 
betrekking tot de distels vonden we, na overleg, te summier, vandaar de uitbreiding in relatie 
tot dit amendement. In het conceptartikel 5:39 kon slechts worden opgetreden tegen een 
beperkt aantal distels op landbouwgronden en een strook van 30 m daaraan grenzend. 
De distel plant zich voort via zaad en dat kent geen grenzen. Buiten de genoemde soorten 20 
komen ook de speerdistel en de kale jonker voor in onze gemeente en alle distels komen dus 
ook voor op andere gronden dan landbouwgronden. 
 
Het volgende amendement betreft parkeren van hinderlijke voertuigen: buiten het verbod van 
parkeren van voertuigen op een weg langer dan 6 m en hoger dan 2,40 m zouden naar onze 25 
mening ook andere voertuigen moeten kunnen vallen. 
 
Aan de PvdA zou ik willen vragen: waarom maakt u een uitzondering voor zzp'ers? Vallen hier 
dan ook niet eventueel de voertuigen van de MKB-ondernemingen onder?  
 30 
Mevrouw Ripmeester: Ik maak geen uitzonderingen voor zzp'ers, ik gaf als voorbeeld het 
busje van zzp'ers en caravans.  
 
De heer Ipskamp: Mogen daar dan ook de voertuigen van de MKB-ondernemingen bij, daar 
zijn heel veel zelfstandigen die nagenoeg zonder personeel werken bij?  35 
De uitzondering voor zzp'ers valt niet helemaal bij mij. 
Wij willen dus graag dat parkeren in de directe omgeving van woningen van hinderlijke 
voertuigen verder wordt ingeperkt. 
 
Voorzitter, met betrekking tot leegstand van gebouwen in onze gemeente bereiken ons 40 
alarmerende signalen die te maken hebben met de openbare orde en veiligheid, zowel nu als 
in de toekomst. U weet dat wij het idee hebben opgepakt om hier met een initiatiefvoorstel te 
komen, dat moet leiden tot een leegstandsverordening, welke in verschillende gemeenten al 
hun nut hebben bewezen als uitkomst. Wij zullen de raad via het presidium op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen. 45 
 
De opmerkingen: wij juichen het toe dat het samenwerkingsverband Winkelhart Ridderkerk 
zich zorgen maakt over de mogelijk op de loer liggende verpaupering van het openbare 
straatbeeld in het centrum welke zou kunnen ontstaan door het plaatsen van, in tijden van 
omzetdalingen, reclame-uitingen en aan te prijzen goederen door winkeliers op een 50 
dusdanige wijze dat het winkelend publiek, zeker diegenen met een beperking, en de 
hulpdiensten daar hinder van zouden ondervinden. 
Echter in onze ogen biedt de APV – het is al eerder gezegd – voldoende mogelijkheid om hier 
tegen op te treden, ook zijn we van mening dat het nemen van de eigen verantwoordelijkheid 
-daar heb ik de heer Japenga ook over gehoord maar toen ging het over poep - van de aldaar 55 
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gevestigde ondernemers ertoe zal bijdragen dat het openbare gebied doelmatig en veilig kan 5 
blijven worden gebuikt. 
 
Enige tijd geleden hebben wij, en nu ook anderen met ons, geconstateerd dat achtergelaten 
fietsen daar waar ze niet wenselijk zijn het straatbeeld en de veiligheid negatief beïnvloeden. 
Voorzitter, daarom de vraag welke mogelijkheden er tot de beschikking staan van de 10 
gemeente om fietsen, welke op een dusdanige manier foutief geparkeerd staan en door hun 
langdurige aanwezigheid zodanig verminkt zijn dat er geen sprake meer van kan zijn dat deze 
fietsen nog doelmatig kunnen worden gebruikt, te kunnen verwijderen. 
 
Wat betreft de amendementen en moties wil ik mij, vanwege de tijd, beperken tot de motie die 15 
we niet steunen en dat is de motie van D66/GroenLinks over de glijdende 
horecasluitingstijden. 
 
Zoals eerder opgemerkt door ons wil mevrouw Van Nes aansluitend het woord over de 
groene kaart. 20 
Dank u wel, voorzitter. 
  
De voorzitter: Mevrouw Van Nes.  
 
Mevrouw Van Nes: Dank u. Wij hebben inderdaad de APV, groene kaart en andere delen 25 
van de APV gesplitst. De fractie van Leefbaar Ridderkerk heeft kennisgenomen van de 
aanpassingen in de APV die leiden tot het voorstel van invoering van de groene kaart. Deze 
kaart wordt in meerdere gemeenten toegepast en naar tevredenheid. Aanleiding voor het 
invoeren van de groene kaart is de kapvergunning die sinds 2010 via een 
WABO-omgevingsvergunning aangevraagd moet worden. Het is een gecompliceerde 30 
aanvraag die veel tijd kost. 
Daarom en omwille van het terugdringen van de regelgeving wil men de groene kaart 
invoeren, waarmee diverse gebieden in de gemeente kapvergunningvrij worden. Maar hoe is 
het geregeld met bomen die niet kapvergunningvrij zijn? Hoe weten bewoners dat bomen in 
hun tuin niet kapvergunningvrij zijn? In augustus 2007 is de bomenlijst samengesteld. Dat is 35 
vijf jaar geleden. Misschien woonden mensen hier toen nog niet en zijn ze gewoon gaan 
zagen. Een variant op een goed Hollands spreekwoord is: boompje weg, gemeente pech. 
Volgt u de aanwijzingen in de gemeentegids en doet u de vergunningencheck bij de 
omgevingsvergunning, dan mag u zelf aangeven of uw boom een monument is of niet. Werkt 
u vervolgens de vragenlijst af dan komt er aan het einde te staan dat u de check hebt gedaan 40 
om te kappen. De uitkomst hiervan is ‘kappen: geen omgevingsvergunning nodig’. Dit kan 
heel goed leiden tot onduidelijke situaties. Ook wordt nergens over herplanten gesproken. 
Wij gaan ons er sterk voor maken dat bij invoering van de groene kaart er een goede 
communicatie op gang komt en blijft over de bomen in onze gemeente. Met de invoering van 
onze groene kaart wilt u de bomen in openbare gebieden vergunningsvrij maken voor 45 
kappen. Door participatie met inwoners, natuurverenigingen, het beleidsplatform Natuur, 
Milieu en Duurzaamheid is gebleken dat zij hier over het algemeen geen voorstander van zijn. 
Dit komt deels omdat men dit koppelt aan het bomenbeleidsplan. Dit bomenbeleidsplan is ons 
al in juni 2011 door de wethouder toegezegd, nadat in december 2010 de startnotitie is 
aangenomen. Wij vinden het erg jammer dat u er niet in geslaagd bent het bomenbeleidsplan 50 
voor de aanpassing van de APV gereed te hebben. Wij hebben gisteren het concept 
ontvangen, maar niet meer in deze bijdrage kunnen meenemen. 
In de startnotitie wordt uitgebreid gesproken over het zorgen voor en het in stand houden van 
een vitaal en ten minste gelijk blijvend bomenbestand. Het zou genoeg garanties moeten 
geven dat in Ridderkerk nog meer bomen moeten komen en kwaliteit en kwantiteit gelijk 55 
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blijven.  5 
 
Dan is er nog een punt van zorg. In de startnotitie staat dat bomen die op gronden staan van 
andere eigenaren zowel publieke als particulieren, bijvoorbeeld scholen, kerken en 
Woonvisie, niet vallen binnen het bomenbeleidsplan. Bij de behandeling van het 
bomenbeleidsplan willen wij daar graag over met u van gedachten wisselen. 10 
U weet dat onze fractie zeer veel waarde hecht aan een groene gemeente en aan 
herplantplicht voor bomen. Daar hebben wij ideeën over, die wij graag met u willen 
uitwisselen. Die hebben we ook over de uitkomst van het kennisinstituut voor de groene 
leefomgeving, Alterra, die voor Ridderkerk een onderzoek heeft gedaan naar de link tussen 
bomen en geluid- en luchtkwaliteit. Kunt u aangeven wanneer we dat rapport tegemoet 15 
kunnen zien? 
Ook die conclusies kunnen in het bomenbeleidsplan worden meegenomen.  
Met deze kanttekening stemmen wij in met de groene kaart. Wij zijn mede-indiener van de 
motie van D66/GroenLinks. 
 20 
Dank u. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Onderdelinden. 
 
De heer Onderdelinden: Dank u wel. Hoe houd ik de aandacht vast? 25 
Stapelend. Een enkele opmerking over de opmerking die collega Kruithof heeft gemaakt in 
de commissie. Dat ging over hinder door rookkanalen. Daarvan hebben wij eerder gezegd dat 
we dat hebben ingetrokken omdat waarschijnlijk als gevolg van een bouwbesluit in april 2012 
dat zal worden geregeld.  
Een enkele opmerking over moties en het amendement. Het vuurwerk. Wij verwijzen naar het 30 
open venster van de VVD. Ze gebruikten die soort woorden. En ook naar de SGP en 
Leefbaar Ridderkerk. Ik begrijp dat dat dan ook iets wordt aangepast, zodat wij ons er ook in 
kunnen vinden. 
 
De groene kaart. Het amendement is helder. Vooral ook op instigatie van collega Bruins Slot 35 
is deze tekstueel tot stand gekomen. Er staat heel simpel in dat de Ridderkerker eigenaar is 
van de bomen. Dat klinkt wat kinderlijk maar is wel heel belangrijk. Wij zijn met zijn allen 
eigenaar en denken het op deze manier te moeten en kunnen regelen. Zeker ook in het kader 
van het bomenbeleid zoals dat eerder is gevoerd en waarin bewoners zich hebben geroerd. 
 40 
Tot slot een opmerking. Belangrijk is dat wij met de ondernemers in het centrum in de persoon 
van de heer Scheenjes uitgebreid hebben gecommuniceerd in de afgelopen periode. Ook op 
grond van de brief die voorlag. Het is goed om van het college te horen wat het daarvan vindt. 
Vooral als in de toelichting staat dat het college nadere regels kan stellen ten aanzien van 
terrassen en uitstallingen. En dat zij daar ook een visie op hebben en plannen. Het is goed 45 
om dat vanavond te delen en van het college te horen wat u daarvan vindt. Wij hebben 
getwijfeld om daar motie- of amendementachtig op te reageren. Omdat als de ondernemers 
dit vinden, zich uitspreken, dan is het goed dat meer dan serieus te nemen. Het winkelhart 
was ook duidelijk over precario. Precario is een redelijk belangrijk woord in dit verband. De 
uitspraak die zij deden wil ik onderstrepen, dat het een gemiste kans is. Maar goed, laat ik de 50 
zin niet afmaken. De raad is er bekend mee. 
 
De voorzitter: Mijnheer Onderdelinden, mijnheer Smit wil graag iets zeggen. 
 
De heer Smit: Ik ben benieuwd op welke passage in de brief de heer Onderdelinden duidt. Ik 55 
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zie hier een passage op pagina 1. Het precario zal ondernemers niet tegenhouden, want 5 
waar vind je zo voordelige vierkante meters voor je koopwaar of reclamebord wanneer 
vierkante meters binnenshuis meer dan het vijftienvoudige zijn? Dat biedt kansen. 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, de winkeliers geven aan dat precario regulerend zou 
kunnen werken als het gehandhaafd wordt. Maar ik wil aangeven dat gezien de beperkte 10 
middelen – veiligheid heeft een hogere prioriteit – precario niets anders is dan een algemeen 
dekkingsmiddel. Dus die opmerking van de heer Onderdelinden snap ik helemaal niet. 
 
De voorzitter: Mijnheer Onderdelinden, dit was natuurlijk uitlokking. Ik dacht dat we deze 
discussie al hadden gehad. Met het oog op de tijd: kunt u een beetje sneller doorhuppelen? 15 
 
De heer Onderdelinden: Voorzitter, ik word uitgelokt. Nee, heel kort: het is duidelijk dat 
meters binnen het winkelgebeuren inderdaad duurder zijn. Dat klopt. Maar heel serieus: wij 
hebben ook uitvoerig gemaild met de voorzitter en er is duidelijk gesteld dat de ondernemers 
er altijd voor zijn als de beperkende maatregelen, als het gaat om de belasting ervan, daar 20 
altijd voor zijn. Maar, dat terzijde.  
Het is goed om van het college te horen hoe het aankijkt tegen de overlast en de veiligheid 
die hier in deze belangrijke brief worden gesuggereerd. Als het vrij wordt gegeven dat 
ondernemers ermee aan de haal gaan (ik chargeer een beetje) moeten we tijdig en 
voldoende ingrijpen. De vraag is of het college het daarmee eens is.  25 
 
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Het college is aan zet. Wethouder Den Ouden, u als eerste. Ik vraag u om u 
te beperken en snelheid erin te houden. 30 
 
Wethouder Den Ouden: Voorzitter, bedankt dat ik eerst mag: ik zal me proberen te 
beperken. Ik wil dit doen aan de hand van moties en amendementen voor zover die 
betrekking hebben op het groene deel van de groene kaart.  
Het amendement over de distels en wat erover gezegd is. In de vorige APV stond niets over 35 
distels, want er was tot vorig jaar april sprake van een provinciale distelverordening, die tot 
doel had dat, als mensen last hadden van bloeiende distels die zaad verspreiden in de 
landbouw, agrariërs er dan geen last meer van zouden hebben. Kennelijk hoefde daar niet 
vaak een beroep op te worden gedaan, want de distelverordening is ingetrokken, zonder dat 
er een opdracht was dat gemeenten voor een distelverordening zouden zorgen. Vorig jaar is 40 
daar door u de vinger bij gelegd en toen hebben we gekeken hoe vaak we in Ridderkerk een 
beroep hebben moeten doen op de bestaande distelverordening. Dat was erg weinig en we 
hebben toen overwogen of we ermee moesten doorgaan. Uiteindelijk is deze APV daarvoor 
aangegrepen. Het lijkt ons niet nodig om hem verder aan te scherpen ten opzichte van de 
distelverordening van de provincie. Als we het amendement letterlijk nemen, zou er eigenlijk 45 
geen distel meer in de gemeente meer mogen zijn. Dan zouden ook alle particulieren de 
distels moeten verwijderen. Distels hebben ook een ecologische waarde. Vlinders en bijen 
zouden ervan kunnen genieten. De distels waar agrariërs hinder van hebben, zullen tijdig 
gemaaid worden. In dat geval wordt de overlast die er wellicht zou kunnen zijn, weggenomen. 
Wij adviseren u om akkoord te gaan met het voorstel zoals het in de APV staat. 50 
 
De voorzitter: Dank u voor het uitvoerige en gedetailleerde antwoord. Ik wil u vragen met wat 
grotere en snellere stappen door de volgende amendementen te gaan. 
 
Wethouder Den Ouden: De volgende heel kort, voorzitter. Over uitzicht belemmerende 55 
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voertuigen. Het zou dit college niet sieren om zo’n bepaling op te nemen want vorig jaar bij 5 
de behandeling van de laatste module van het parkeerplan, over het parkeren, was er een 
motie van gelijke strekking, die u als raad hebt verworpen. Dat is reden om het niet in de APV 
op te nemen. 
 
Paardenpoep. Eerder is al eens gezegd dat het college het liever houdt bij overleg. Het is de 10 
verantwoordelijkheid van de bezitters van dieren: die moeten erop aangesproken worden. Als 
u vindt dat het moet, zetten we achter honden ook maar paarden in de tekst. Wat ons betreft 
hoeft het niet.  
 
Van het vechten ben ik gelukkig niet.  15 
De straatkolken. Ja, kijk, het moet niet gebeuren. Dat vinden we allemaal. Als iemand het 
waarneemt, een overheidsdienaar, dan kan hij erop ingrijpen. Dan ontstaat er een gevaarlijke 
situatie. Als het al gebeurd is, is het lastig te achterhalen. Handhaafbaarheid is lastig. Om die 
reden hebben we er niet veel behoefte aan als college. 
 20 
De groene kaart. Het amendement van het CDA. Doordat hier zo nadrukkelijk wordt 
aangegeven dat hiermee de zorgvuldigheid is gediend, dan zou dat kunnen impliceren dat 
met het niet aanvaarden van het amendement de gemeente onzorgvuldig te werk gaat. Dat 
is beslist niet het geval. Een aantal van u heeft het gelukkig goed verwoord: nieuwe 
regelgeving die samenhangt met de omgevingsvergunning zou het aanvragen van 25 
kapvergunningen wat ingewikkelder maken. In de commissie hebben we gesproken over 
17.000 bomen in het openbaar gebied. Veronderstel dat 1% daarvan niet honderd jaar oud 
wordt, dan betekent dat dat 170 bomen per jaar in aanmerking komen, omdat daar iets mee 
is. Volgens de oude regels moet daar een kapvergunning voor gevraagd worden. De 
bureaucratie, daar willen we afstand van nemen. Het heeft volstrekt niets te maken met 30 
onzorgvuldigheid. Kijk terug naar de afgelopen vijf jaar. Er is tweemaal een gang geweest 
naar de Commissie van Bezwaar en Beroep. En het bezwaar heeft geen stand gehouden. 
 
De heer Onderdelinden bij interruptie: Het gaat niet om iedere boom. Het gaat om bomen 
van 20 cm en breder. De wethouder zegt dat een aantal partijen het goed heeft verwoord. 35 
Bedoelt u dat partijen het met u eens zijn? 
 
Wethouder Den Ouden: Partijen die blijk hebben gegeven het te hebben begrepen, hebben 
het goed verwoord. 
 40 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: De wethouder geeft aan twee maal een gang naar de 
rechter te hebben gemaakt. Tweemaal is de gemeente in het gelijk gesteld. Dat is dan een 
reden om het niet te doen. Maar, we herinneren ons allemaal de discussie over de 
vleugelnootboom in de Prinses Margrietstraat waar ook kapvergunningen voor aangevraagd 
waren en verleend. Die zijn niet bij de bezwaarschriften geweest, maar uiteindelijk niet 45 
uitgevoerd. Dat was niet omdat het maar 170 bomen waren: het ging maar om één boom 
waar mensen heel veel waarde aan hechtten. 
 
Wethouder Den Ouden: Die werkwijze kan ook in de toekomst gevolgd worden. Als u op 
onze website intoetst het woord 'kaplijst', kunt u vinden welke bomen voor het komende 50 
seizoen op de nominatie staan te worden gekapt. Dat heeft te maken met diverse 
omstandigheden. Het wordt ook gepubliceerd in De Combinatie, juist om de adviezen uit de 
samenleving tot ons te nemen. Dat staat los van het feit dat een kapvergunning noodzakelijk 
was. Het is beperking van een stukje bureaucratie. Die energie kunnen we beter stoppen in 
het tijdig communiceren. Er gebeurt niets stiekem. Alles gebeurt in de grootst mogelijke 55 
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openheid. 5 
 
Mevrouw Ripmeester: Ik ben natuurlijk heel blij met die laatste opmerkingen. Maar we weten 
nu dat van de kaplijst die gepubliceerd is, bezwaren zijn ingediend, onder andere door het 
platform Natuur en Milieu. Hoe gaat u om met bezwaren? 
 10 
Wethouder Den Ouden: De lijst wordt gepubliceerd voor overleg. Het is juist dat er een 
mogelijkheid is om vanuit de samenleving te reflecteren. Als er overwegingen zijn om niet te 
kappen, wordt daar heel serieus mee omgegaan. U kent de deskundigheid die hier is. 
 
De voorzitter: De heer Ros wil iets zeggen, maar ik doe een beroep op u allen. Naast de 15 
informatie die gewisseld is in de commissie, zijn alle argumenten al besproken. Ik vraag u om 
u te beperken. 
 
De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. Ik heb gevraagd om een proactieve houding van het 
college. Niet het publiceren van een lijst. Bewoners moeten geïnformeerd worden. 20 
 
Wethouder Den Ouden: Die belangrijke opmerking wordt meegenomen. 
Mevrouw Van Nes heeft mij bijna uitgedaagd om een heleboel te gaan vertellen over het 
bomenbeleidsplan, maar gelukkig voegde ze eraan toe dat ze gisteren het concept had 
ontvangen, maar nog niet had gelezen. Er staan een heleboel nuttige en interessante dingen 25 
in, ook in combinatie met het Alterra-rapport. Ik houd het erop dat de meeste punten in de 
commissie gewisseld zijn toen het ging over de kapvergunning. 
 
Mevrouw Van Nes: Is er zicht op wanneer het Alterra-rapport naar de raad komt? 
 30 
Wethouder Den Ouden: Nu het bomenbeleidsplan vrijgegeven is voor participatie, valt de 
aandacht op het Reijerpark en het Alterra-rapport. Zo zijn de capaciteit en de tijd verdeeld.  
 
De motie over de groene kaart. In zekere zin is die overbodig. Als het college iets zou wijzigen 
in de groene kaart, dan is dat op basis van een collegebesluit. Die worden altijd voor 35 
kennisneming aan de raad gestuurd. Maar u stelt er prijs op en het college heeft er geen 
moeite mee om een keer per jaar er expliciet aandacht op te vestigen. Ik heb al een 
vermoeden hoe de eerste raadsinformatiebrief over dit onderwerp eruit zal zien. 
Waarschijnlijk een regel: dat er in het afgelopen jaar niets is veranderd.  
 40 
De voorzitter: Mooi. Dank u wel. Nog een paar dingen. Ik ga namelijk wel over vechten. 
Mijnheer Smit, wij hebben ons daar nog eens nadrukkelijk mee bezig gehouden. Met het 
vechten. En uw argumenten. U zei het al dat u het uit de Rotterdamse APV hebt gehaald en 
het er met de politie over hebt gehad. Bij nader inzien denken wij dat het een nuttig instrument 
kan zijn. Het college heeft geen enkel bezwaar tegen uw amendement. 45 
 
De motie-Koppes over vuurwerk is inmiddels aangepast. De G4-burgemeesters hebben een 
dringend beroep gedaan op het kabinet om zwaar vuurwerk te verbieden. We hebben 
afgelopen jaar extreem veel last gehad van zwaar vuurwerk. Inmiddels hebben we in het 
regionaal college unaniem steun uitgesproken voor deze oproep richting het kabinet. Ik doe 50 
dat in deze openbare vergadering nog eens. Als het kabinet deze maatregel wil meenemen, 
is dat landelijk zo. Het is aan u om met de vuurwerkmotie te doen wat u wilt. 
 
De motie over glijdende horecatijden. De horecabedrijven mogen doordeweeks tot 01.00 uur 
open zijn en in het weekend tot 02.00 uur. Er kan twaalf keer een ontheffing worden verleend 55 
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en voor de Sint Jorisstraat hebben we afgesproken dit twaalf keer op de eerste vrijdag van 5 
de maand te laten vallen. Dan gaan de lichten aan en is er een glijdende sluitingstijd 
gedurende het eerste uur. Dus dat gebruiken we al. Ik weet niet precies waar het misverstand 
zit, maar het is in overleg met de horeca en met politie. Het werkt goed. Ik wil het graag zo 
houden. 
 10 
Op 20 februari 2008 heeft mijn voorgangster die afkoelperiode vastgesteld. Er is geen 
aanleiding om dat te veranderen. Ik wil er nog wel een keer over doorpraten. 
 
Motie uitstallingen. We hebben hier een mooi schrijven over gehad van de winkeliers. Maar 
wel een beetje laat. Ik was met wat andere dingen bezig. Wij verkeren in de veronderstelling 15 
dat we het in de APV goed geregeld hebben, zodat we daar ook mee kunnen acteren. Ik ben 
bereid om er nog een keer goed naar te kijken. Daar heb ik nu geen gelegenheid voor gehad. 
Als we erop terug moeten komen, hoort u dat. 
 
Schade aan de kerken met oud en nieuw en de vraag om het gebied vuurwerkvrij te maken. 20 
Die kerken hebben schade, maar dat had niet zoveel met vuurwerk te maken. Wel met 
vandalisme. We gaan evalueren waar de meeste klachten vandaan komen. Als er nog meer 
vuurwerkvrije gebieden aangewezen moeten worden, doen we dat, maar zo ver zijn we nu 
nog niet. 
 25 
De heer Onderdelinden: Mijn kerk ging over twee zaken van vuurwerk. Heel concreet. Ik 
stond er vijf minuten later bij. Dat ging over vandalisme en vuurwerk. Op oudejaarsavond in 
de vuurwerkvrije zone. 
 
De voorzitter: We moeten daar in ieder geval tegen optreden. Vuurwerkvrije zone of niet: je 30 
mag dingen niet stukmaken. Helemaal niet met vuurwerk. We gaan het nog evalueren op 
basis van de binnengekomen klachten. We zijn tevreden over de ingestelde vuurwerkvrije 
gebieden. 
 
Tweede termijn nog? Zijn er nog dingen te wisselen? Mijnheer Boertje. 35 
 
De heer Boertje: Kort, voorzitter, het vuurwerk. De linkerzijde van de VVD, in letterlijke zin, 
stemt in met die beperking en de rechterzijde, de heer Van der Spoel, krijgt geen warme 
gevoelens bij het voorstel. 
Ten slotte: de worsteling met paardenpoep en kontzakken van wethouder Den Ouden vinden 40 
wij wel erg vermakelijk. Hiermee wil ik graag afsluiten. 
Dank u wel. 
 
De heer Ros: We hebben geen antwoord gehad op onze vragen over de 
winkeliersvereniging. Zijn die afdoende opgenomen in de APV? 45 
 
De voorzitter: Wij gaan ons er nader over beraden. 
 
De moties en amendementen. Amendement 51. Stemverklaringen? 0 
 50 
Mevrouw Ripmeester: Kunnen we alle amendementen langsgaan? En dan aftikken en naar 
huis? 
Wij zijn gezien de antwoorden van het college tegen amendement 51. 
 
De heer Ros: Als we ze niet allemaal in stemming brengen, willen wij ze ook graag 55 
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langslopen, want wij hebben nog geen uitspraak gedaan. 5 
Wij gaan niet mee met 51, 52 en.. 
 
De voorzitter: We gaan het even per stuk doen. 
 
De heer Smit: Voorzitter, kan het bij handopsteking door de fractievoorzitters? 10 
Dan zij we er toch uit? 
 
De voorzitter: We hebben met elkaar wat afgesproken. Die amendementen en moties hebt 
u al een tijdje in huis. Ik vraag u per amendement of motie of u een stemverklaring wilt 
afleggen en daarna wordt overgegaan tot besluitvorming. Ik geef aan wie de ondertekenaars 15 
zijn.  
Dan trekken wij de conclusie. 
Eerst de amendementen en vervolgens het voorstel.  
 
Amendement 51. Stemverklaringen? Mevrouw Ripmeester heeft het gedaan. Anderen? Niet. 20 
Het is ingediend door Leefbaar Ridderkerk.  
Voor zijn 13 stemmen. Tegen 11. Het is aangenomen. 
 
Amendement 52, ingediend door Leefbaar Ridderkerk. Stemverklaringen? De heer Japenga. 
 25 
De heer Japenga: Wij zijn hiertegen. Bewoners kunnen dit in onderling overleg eerst 
oplossen. 
 
Mevrouw Ripmeester: Wij zijn tegen het amendement. Datzelfde amendement was vorig 
jaar al ingediend bij het parkeren en is toen verworpen. 30 
 
De voorzitter: Anderen nog? Daarvoor zijn 13 leden, tegen 11. Aangenomen. 
 
Amendement 53. Uitwerpselen van paarden. Stemverklaringen? Ingediend door de SGP. 
 35 
Mevrouw Ripmeester: Ook al vinden wij dat de poep moet worden opgeruimd, paarden met 
een mobiel toilet gaat ons te ver. 
 
De voorzitter: Wie zijn voor? 17 leden voor, tegen zijn 7 leden. Het amendement is 
aangenomen. 40 
 
Amendement 54. Vechten. Ingediend door de SGP. 
 
Stemverklaringen? De heer Japenga. 
 45 
De heer Japenga: Voorzitter, u hebt ons overtuigd. Wij zijn voor. 
 
De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? 17 stemmen voor en 7 tegen. Het is 
aangenomen. 
 50 
Amendement 55. Open straatkolken. Ingediend door de SGP, mede ondertekend door het 
CDA. 
Stemverklaringen? Nee. Voor zijn 15 stemmen, 9 tegen. Aangenomen. 
 
Amendement 56. Kapvergunningen. Ingediend door het CDA. 55 
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Stemverklaringen? Nee 5 
Voor 5 stemmen. Tegen 19. Het amendement is verworpen. 
 
Het voorstel. Er zit een wijziging in de toelichting. Bladzijde 138.  
De APV is met algemene stemmen, inclusief amendementen aangenomen. 
 10 
De moties. 
Motie 83: afsteken van vuurwerk. Ingediend door Leefbaar Ridderkerk. Mede ondertekend 
door de SGP. De laatst bullet is gewijzigd.  
 
De heer Japenga: Voorzitter, met de aanpassing van het laatste bolletje kunnen wij goed 15 
leven en wij stemmen voor. 
 
De voorzitter: Anderen nog? Deze motie is aangenomen met 20 stemmen voor en 4 
stemmen tegen. 
 20 
Motie 84, sluitingstijden horeca. Ingediend door D66/GroenLinks en mede ondertekend door 
de heer Boertje van de VVD en mevrouw Ripmeester van de PvdA. Stemverklaringen? Voor 
deze motie? 17 stemmen tegen en 7 stemmen voor. Deze motie is verworpen. 
 
Motie 85, de groene kaart. Ingediend door D66/GroenLinks en mede ondertekend door de 25 
VVD en Leefbaar Ridderkerk. Stemverklaringen? Wie zijn voor deze motie? 24 stemmen 
voor.  
De motie is aangenomen. 
 

8. Voorstel om in te stemmen met de ontwerpbrief aan de Stadsregio met 30 
betrekking tot de Ridderkerklijn (raadsvoorstel nr. 155) 

 
De voorzitter: Dit agendapunt wordt verschoven naar maandag 27 februari. 
 

9. Voorstel om  35 
 In te stemmen met de Prestatieafspraken 2010-2015 Woonvisie – Gemeente 

Ridderkerk; 
 De moties 2011-44 en 2011-45 als afgedaan te beschouwen 
 Kennis te nemen van de rapportage over de aanbevelingen uit het rapport 

Woonbeleid van de Rekenkamercommissie Ridderkerk  40 
(raadsvoorstel 149) 

 
De voorzitter: Wie wenst hierover het woord te voeren? 
 
De heer Meij: Voorzitter, de CDA-fractie kan instemmen met de prestatieafspraken tussen 45 
Woonvisie en de gemeente Ridderkerk. De afspraken zijn in overeenstemming met de doelen 
die de raad gesteld heeft. Het is een goede zaak dat de prestatieafspraken in samenspraak 
met Woonvisie gemaakt worden. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de woningbouw 
eist onderling vertrouwen tussen gemeente en Woonvisie. En die is er duidelijk. We merken 
in de prestatieafspraken dat rekening is gehouden met de uitkomsten van het rapport van de 50 
Rekenkamercommissie. Een goede zaak.  
De CDA-fractie vindt het belangrijk dat ten aanzien van sociale huurwoningen een minimale 
ondergrens wordt aangehouden. Voor veel mensen is een koopwoning in deze tijd 
onhaalbaar. Huren wordt door de slechte woningmarkt sowieso steeds aantrekkelijker. Ook 
voor middeninkomens. Daar moet rekening mee worden gehouden. 55 
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Dank u wel. 5 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Stout. 
 
De heer Stout: Dank u wel, voorzitter. Gevraagd is in te stemmen met de genoemde 
prestatieafspraken 2010-2015 tussen Woonvisie en de gemeente Ridderkerk. Namens de 10 
fractie van Leefbaar Ridderkerk kan ik u meedelen dat onze fractie instemt met de 
voorliggende afspraak en dat we uitzien naar de jaarlijkse evaluatie. We zijn blij met de 
genoemde zorg voor de samenhang van de bevolkingsopbouw en de woningvoorraad. De 
ambitie van minder compact bouwen juichen we toe. Evenals de ambitie om van minder 
kwantiteit naar meer kwaliteit te gaan.  15 
Ik dank u. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Japenga. 
 
De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. 20 
De prestatieafspraken tussen Woonvisie en de gemeente zijn een stap in een omvangrijk en 
gecompliceerd proces. Structuurvisie, Woningbouwstrategie en een Werkboek 
woningbouwstrategie hebben ons steeds verder gebracht in dat wat we voor Ridderkerk aan 
woningen nodig hebben in de komende jaren en de daaraan gekoppelde bouwopgave. 
Binnen dit alles zijn nog andere ingewikkelde processen nodig om de uiteindelijke 25 
doelstellingen te behalen. De ChristenUnie wil hierbij specifiek de vinger leggen bij de 
herstructurering van woonbuurten.  
 
Onduidelijk is hoeveel woningen in de komende jaren gesloopt gaan worden en waar precies. 
In ieder geval weten we dat tweehonderd woningen (portiekwoningen zonder lift, verouderde 30 
eengezinswoningen en duplexwoningen) snel aan de beurt zijn: voor of rondom 2015. 
Gedwongen vertrek is een ingrijpend gebeuren. We hebben in Slikkerveer-Zuidoost gezien 
hoeveel erbij komt kijken en hoeveel het van alle partijen vergt. 
In het verleden was soms het idee dat alleen Woonvisie gaat over sloop en nieuwbouw. En 
zij gaat er in belangrijke mate over, maar niet uitsluitend. Het is ook een verantwoordelijkheid 35 
van de gemeente om in het totale proces aanwezig te zijn. Je zou kunnen zeggen dat 
Woonvisie verantwoordelijk is voor haar huurders en de gemeente voor haar inwoners. 
Daarom zijn we blij met het gebruik van het processchema Herstructurering. Hiermee lijken 
zaken als invloed, inspraak, al of niet terugkeren in de buurt, vergoedingen, zekerheid en 
communicatie goed geregeld. Ons verzoek aan de wethouder blijft desalniettemin om de 40 
vinger aan de pols te houden met het oog op de belangen van de betreffende inwoners. 
Hierdoor is het ook mogelijk om de raad goed op de hoogte te houden. 
We willen Woonvisie en het college succes wensen met het nakomen van de afspraken in dit 
document. 
Dank u wel. 45 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Houwelingen. 
 
Mevrouw Van Houwelingen: Dank u wel, voorzitter. 
De PvdA is blij met de prestatieafspraken met Woonvisie en de gemeente Ridderkerk. Dan 50 
vooral over de gezamenlijke ambities voor uitbreiding van de nultreden-woningen en de 
levensloopbestendige woningen. Deze ambities en de genoemde doelstellingen voor de 
prestatieafspraken sluiten aan op de behoefte en tendensen van de burgers van Ridderkerk 
en spelen in op de behoefte op de woningmarkt in onze gemeente.  
Verder wordt ook rekening gehouden met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. 55 
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Aandacht voor overleg, monitoring en evaluatie.  5 
De afstanden van de sociale woningraad blijft voor ons een punt van aandacht. De PvdA 
stemt in met dit voorstel en beschouwt de genoemde motie als afgedaan. 
Dank u wel. 
 
De voorzitter: De heer Kok. 10 
 
De heer Kok: Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen verheugt het de SGP dat de gemeente 
tegenwoordig zelfstandig met corporaties afspraken maakt over bestaande woningvoorraad, 
nieuwbouw en herstructurering. Het zal u niet onbekend in de oren klinken dat de SGP nooit 
veel opgehad heeft met de door de stadsregio gedomineerde verstedelijkingsafspraken. 15 
Uiteraard mag niemand buitengesloten worden, maar de grootste zorg moet toch liggen bij 
het op de juiste wijze huisvesten van de huidige inwoners. Het college en Woonvisie nemen 
met het sluiten van dit convenant Ridderkerk in Balans een verantwoordelijkheid voor wonen 
en woonomgeving in Ridderkerk.  
Het geeft bij het doorlezen veel herkenning en sluit goed aan bij de woningbouwstrategie op 20 
het bijbehorende werkboek, maar ook op de aanbevelingen uit het rapport Woonbeleid van 
de Rekenkamercommissie. En niet onbelangrijk: de door de SGP ingediende moties tijdens 
de behandeling van de woningbouwstrategie in januari vorig jaar, mede ondertekend door de 
meeste anders fracties, zijn hierdoor uitgevoerd. De gezamenlijke inzet van gemeente en 
Woonvisie op het gebied van wijkontwikkeling zoals openbare ruimte, groenvoorziening en 25 
speelruimte, maar ook zorg en overlast draagt bij om de fysieke kwaliteit van de wijk op peil 
te houden. Het processchema herstructurering ziet er prima uit. Ook hier blijkt maar weer dat 
je van je fouten het meeste leert. Laat dit schema altijd als leidraad gebruikt worden bij het 
starten van zo’n ingrijpend proces als herontwikkeling. 
 30 
Verder heb ik nog een vraag aan de wethouder. Ter vervanging van een bedrijfspand zou 
Woonvisie volgens het werkboek Woningbouwstrategie in 2012 starten met de bouw van 
twaalf appartementen met lift op de hoek Fresiastraat/Burgemeester De Zeeuwstraat. Wij 
hebben begrepen dat dit project geen doorgang vindt. Kan de wethouder aangeven wat 
hiervan de reden is? 35 
 
Ten slotte nog even dit. Zoals bekend maken veel tuinders en agf-bedrijven gebruik van 
Poolse seizoenmedewerkers. Het huisvesten van deze medewerkers is een punt van zorg. 
Deze mensen hebben vaak maar een doel: zoveel mogelijk geld verdienen in het seizoen. 
Vandaar dat zij er geen problemen mee hebben om eenvoudige woonruimte te betrekken. 40 
Daar komt nog bij dat zij deze woonruimte vaak delen met vele andere collega’s c.q. 
huisgenoten. Om te voorkomen dat dit overlast gaat veroorzaken, willen wij dit punt graag aan 
de wethouder meegeven. Mede gelet op de ontwikkelingen in Nieuw Reijerwaard zullen we 
hier in de toekomst meer mee te maken krijgen. Ook deze mensen hebben recht op 
fatsoenlijke huisvesting. Graag een toezegging van de wethouder op dit punt. 45 
Tot slot, voorzitter. De SGP kan instemmen met de overeenkomst prestatieafspraken 
2110-2015. 
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Mijnheer Ros. 50 
 
De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. 
Voor ons ligt het formele contract dat de gemeente gaat afsluiten met Woonvisie plus 
aanbevelingen van het rapport Woonbeleid van de Rekenkamer. Op een aantal punten zien 
wij duidelijk de door de raad vastgestelde woningbouwstrategie terug in deze afspraken, 55 
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maar lang niet overal, voorzitter. 5 
Zo wordt op een aantal punten teruggegrepen naar het doorstroombeleid. Deze strategie 
gaat ervan uit dat, wanneer je duurdere woningen bouwt, de hele verhuisketen in gang gezet 
wordt. Al tien jaar lang hebben wij dit als een soort mantra door de colleges keer op keer 
gehoord en het heeft nog nooit in Ridderkerk gewerkt. In tegendeel. Een vastzittende 
woningmarkt. Geen woningen voor starters en jonge gezinnen. Een uitstroom van jongeren 10 
en zelfs een instroom van senioren door een overschot aan duurdere woningen. Daardoor is 
een nog sterker vergrijzende en ontgroenende gemeente ontstaan. Dit was al duidelijk voor 
de nu geldende huizencrisis. De raad heeft zich middels de geamendeerde 
woningbouwstrategie duidelijk voor een andere koers uitgesproken, gericht op betaalbare 
woningen voor jongeren en jonge gezinnen. Dit is gesteund door het college. Zou de 15 
wethouder hierop kunnen reageren? 
 
In 2009 is motie 2009-120 van onze fractie aangenomen. De strekking was ongeveer: bij 
herstructurering eerst onderzoeken wat de mogelijkheid is van renovatie voordat er een 
besluit genomen kan worden tot sloop. Deze motie heeft brede steun van de gemeenteraad 20 
gekregen. Leefbaar Ridderkerk, CDA, SGP en ChristenUnie. De motie is nog niet afgedaan, 
voorzitter. Zou de wethouder kunnen aangeven waar we deze motie terugzien in de 
woningbouwafspraak? 
 
Daarnaast maken wij ons serieus zorgen over de woonkansen van lage en middeninkomens. 25 
De lage inkomens door de teruggang van sociale huurwoningen en de middeninkomens 
omdat deze groep niet meer mag huren en kan kopen. 
 
Een opmerking over de milieuparagraaf. Voor Woonvisie worden harde doelen gesteld over 
de CO2-uitstoot.  30 
20% minder gasverbruik in 2018 en 70% van de woningen een A- of B-label in 2020.  
Voor de gemeente blijven deze afspraken vaag. D66/GroenLinks zou willen dat ook de 
gemeente haar verantwoordelijkheid neemt in de verlaging van het energieverbruik en net als 
Woonvisie daar heldere SMART-doelstellingen over durft af te spreken.  
 35 
Dank u wel, voorzitter. 
 
De voorzitter: Het woord is aan wethouder Stout. 
 
Wethouder Stout: Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk niet zo veel meer toe te voegen aan 40 
de bemoedigende woorden. Ik denk dat er mooie afspraken liggen. Ik bedank Woonvisie voor 
de inbreng hierin. 
 
De heer Japenga sprak over de herstructurering. Er is natuurlijk een grondige evaluatie 
geweest na de herstructurering van Slikkerveer-Zuidoost. Toen is het schema tot stand 45 
gekomen. Ik ben blij dat dat de leidraad is voor de volgende herstructurering.  
De vinger aan de pols: dat zullen we zeker doen. Dat is belangrijk. In de commissie is 
gevraagd hoe het precies zat met slopen van woningen. Eind 2011 zou er al iets gebeuren. 
Tweeduizend woningen voor 2015 is al snel. Wij hebben van Woonvisie begrepen dat de 
informatiestroom en communicatie en participatie in ieder geval altijd leidend zijn. Mensen 50 
worden op een fatsoenlijke manier geïnformeerd.  
 
De heer Kok had een vraag over een bedrijfspand, geloof ik. Hoe ver het staat met een 
woningbouwplan. Daar gaat het geloof ik om. Daar is Woonvisie naar aan het kijken of het 
anders moet. Dat heeft alles te maken met de markt. Ik kan er nog niet veel over melden. We 55 
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zijn erover in overleg. Het loopt vertraging op. 5 
Over de MOE-landers. Het kan inderdaad dat met de realisatie van bedrijventerrein Nieuw 
Reijerwaard mogelijk meer vraag naar huisvesting van werknemers komt. In Rotterdam staat 
ook veel te gebeuren. 35.000 woningen worden mogelijk gesloopt. Dit wordt ook gekoppeld 
aan werk. We hebben hier in Ridderkerk ook een aantal werklozen. Het is goed dat we daar 
ook naar kijken. Ik denk dat het in ieder geval goed is om straks met ondernemers van Nieuw 10 
Reijerwaard te kijken of het probleem optreedt, hoe groot het is en wat we er met elkaar aan 
kunnen doen. Dit moeten we later oppakken. 
 
Dan de vragen van de heer Ros. Volgens mij hebben ze te maken met de 
woningbouwstrategie. Denk ik. Die hebben we al behandeld. Ik zal proberen erop in te gaan.  15 
Over herstructurering heb ik al iets gezegd. Daar is een grondige evaluatie over geweest. We 
handelen daarnaar.  
Over niet alles terugzien. De prestatieafspraken …, sorry … 
 
De heer Ros bij interruptie: Herstructurering ging ons iets te snel. Wij hebben gevraagd 20 
waar onze motie is gebleven. Die is bijna raadsbreed aangenomen, waarin gevraagd wordt 
eerst renovatie te onderzoeken en pas dan te slopen. In deze prestatieafspraken gaat het 
telkens over sloop. 
 
Wethouder Stout: Volgens mij is het altijd zo dat je, voordat je gaat herstructureren eerst een 25 
opmaat maakt om te kijken wat we exact gaan doen: renoveren of slopen. Als de keuze 
genomen is om te slopen, zal dit het traject zijn. 
 
De heer Ros: De motie was heel helder. Eerst zouden we een overzicht krijgen waar en of 
renovatie mogelijk is. Dan zou gemotiveerd worden waarom gesloopt wordt.  30 
Ik kan u de motie nog wel een keer doen toekomen. 
 
De voorzitter: Mijnheer Ros, ik denk dat u mij helder hebt gemaakt wat u bedoelt. De 
wethouder. 
 35 
Wethouder Stout: Ik stel voor om de motie dan erbij te pakken en te kijken of die goed 
verwerkt is. En er later op terug te komen. 
 
Dan de milieuparagraaf. A- en B-labels. Ook de gemeente heeft de ambitie om in het 
bijzonder CO2 terug te dringen. Veel zaken zijn in de woningbouwstrategie al bepaald. Ik weet 40 
niet of we daar nu op in moeten breken. 
 
De heer Ros: Dit zou juist de uitwerking van de woningbouwstrategie zijn die door de raad is 
vastgesteld en geamendeerd op bepaalde punten, onder andere woningen voor jongeren en 
jonge gezinnen. Hier moet dat concreet tot acties leiden. Tot meer woningen.  45 
Een voorbeeld: op pagina 6 van het convenant staat dat de prioriteit door de raad wordt 
gegeven aan woningen voor gezinnen en starters en daaronder wordt doodleuk gezegd dat 
de laatste uitbreidingslocaties benut moeten worden voor de draagkrachtige huishoudens. 
Dit klopt niet met de afspraken in de woningbouwstrategie. 
 50 
De voorzitter: Is dit in de commissie ook behandeld? 
 
Wethouder Den Ouden: Knikt instemmend. 
 
De heer Kok: Volgens mij is dit wat we vanavond bespreken een onderdeel van het 55 
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werkboek. Waar u het over hebt, staat in het werkboek. Wat per wijk wordt gedaan aan 5 
kwantiteit en kwaliteit. 
 
Wethouder Stout: In het werkboek hebben we de woningbouwplannen tot 2020 vastgelegd. 
Ook de verdeling. Door prestatieafspraken met Woonvisie te maken, hebben we dat geborgd. 
 10 
De heer Ros: Omdat het in de woningbouwstrategie en in het werkboek staat, moet het hier 
ook terugkomen, 
 
Wethouder Stout: Ik stel voor om het te bekijken en zal er later op terugkomen, indien nodig. 
 15 
De voorzitter: Tweede termijn. Niemand.  
Ik stel vast om in te stemmen met de prestatieafspraken 2010 – 2015 Woonvisie gemeente 
Ridderkerk.  
De moties 2011-44 en 2011- 45 zijn als afgedaan beschouwd. 
U hebt ingestemd om kennis te nemen van de aanbevelingen van het rapport Woonbeleid 20 
van de Rekenkamercommissie Ridderkerk. 
Dan is dat vastgesteld. 
 
 
 25 
 

10. Nagezonden voorstel tot vaststelling van de verordening Gemeentelijke 
basisregistratie  

 
De voorzitter: Dit is niet in de commissie behandeld, het gaat om een zeer minieme 30 
technische aanpassing. We regelen ook dat zulke minieme technische aanpassingen niet 
meer door de raad hoeven te worden vastgesteld. Iemand daartegen? Niemand. 
 
Dit is vastgesteld.  
 35 

11. Sluiting 
 
De voorzitter: Ik wens u wel thuis. 
 
De vergadering wordt om 23.50 uur gesloten. 40 
 


