
 
 

  
 

  

 
 

BESLUITENLIJST 
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 

27 FEBRUARI 2012 
 
 
 
Aanwezig: burgemeester mevrouw A. Attema, voorzitter  
De raadsleden: de heren T.J. Alderliesten (SGP), P. Boertje (VVD), C.A. van der Duijn Schouten 
(SGP), mevrouw T. Duman-Sirin (PvdA), mevrouw F. Fräser (D66/GroenLinks), mevrouw M. van 
Gink (PvdA), mevrouw A.B. van Houwelingen-Saugerud (PvdA), de heren J. Ipskamp (LR),  
M. Japenga (ChristenUnie), B. Kok (SGP), P. Kranendonk (SGP), C.J. Louter (ChristenUnie), 
mevrouw E. Mans-Los (LR), de heren P.W.J. Meij (CDA), A.C. van Nes (LR), G.J. van Nes (LR), 
mevrouw P.J. van Nes-de Man (LR), de heren, B. Neuschwander (LR), A.H. Nugteren (LR),   
W.P. Onderdelinden (CDA), mevrouw I. Parren-Leutscher (LR), mevrouw A.P.S. Ripmeester 
(PvdA), de heren B. Ros (D66/GroenLinks), V.A. Smit (SGP) en L. van der Spoel (VVD). 
De wethouders: de heren H. Dokter, A. den Ouden en M.A. Vroegindeweij 
 
Griffier: De heer mr. J.G. van Straalen 
 
Afwezig: de heren H.J.A. Koppes (LR), A. Stout (LR) en J. Stout (wethouder) 
 
Notulist: Mevrouw I.J.H. Lit  
 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter heropent de vergadering om 20.00 uur. 
 
Hedenavond worden behandeld de agendapunten 3, 4, 5, 8, 10 en 11. 
 
Ten aanzien van agendapunt 5 hebben de raadsleden een aangepast concept-raadsbesluit 151D 
ontvangen. 
 
Deze agenda is vastgesteld. 
 
 
2. Vragenuur voor raadsleden 
 
Is behandeld in de raadsvergadering van 23 februari 2012.  
 
 
3. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van 15 december 2011 en  
26 januari 2012 
 
De notulen van 15 december 2011 en 26 januari 2012 zijn zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
 
 
 



 
 

  

4. Lijst van ingekomen stukken, nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke 
beantwoording en stemming over eventueel ingekomen verzoeken om een interpellatie. 
 
Met de voorgestelde procedure voor behandeling van de ingekomen stukken is ingestemd. 
 
 
5. Voorstel om de Verordeningen wetswijzigingen Wwb 2012 vast te stellen 
 
Raadsbesluit 151A, Raadsbesluit tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand. 
Stemverklaring PvdA: inhoudelijk tegen het besluit in de Wwb, maar we kunnen van de gemeente 
niet verwachten dat zij met haar beleid tegen rijksbeleid ingaat. Stemmen in met het voorstel omdat 
het alleen het noodzakelijke betreft. 
 
Is na discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
Raadsbesluit 151B, Verordening langdurigheidstoeslag samenwerkingsverband Ridderkerk en 
Albrandswaard 2012. 
Amendement 2012-57 inzake langdurigheidstoeslag (bijgevoegd) is verworpen. Tegen 17 (SGP, 
LR, VVD, CDA). Voor 8 (PvdA, CU, D66GL). 
Stemverklaring PvdA: de fractie stemt tegen omdat in deze verordening het juist wel mogelijk was 
om maatregelen te verzachten, zie ons amendement, en daar geen gebruik van is gemaakt. 
Is na discussie vastgesteld met 21 stemmen voor en 4 tegen (PvdA). 
 
Raadsbesluit 151C: Verordening maatschappelijke participatie samenwerkingsverband Ridderkerk 
en Albrandswaard 2012. 
Amendement 2012-58 inzake vergoeding schoolkosten (bijgevoegd) is aangenomen. Voor 23 
(PvdA, CU, D66GL, LR, SGP, CDA). Tegen 2 (VVD). 
Amemdement 2012-59 inzake vergoeding internet en computer (bijgevoegd) is verworpen. Tegen 
17(LR, SGP, VVD, CDA).Voor 8 (PvdA, CU, D66GL). 
Stemverklaring PvdA: stemmen tegen omdat er meer wordt bezuinigd op de laagste inkomens dan 
door het Rijk wordt gevraagd. 
Is na discussie vastgesteld met 21 stemmen voor en 4 tegen (PvdA). 
 
Raadsbesluit 151D (aangepast): 3e wijziging van de Programmabegroting 2012. 
Amendement 2012-60 inzake begrotingswijziging gelden (bijgevoegd) is verworpen. Tegen 
17(SGP, VVD, LR, CDA). Voor 8 (PvdA, CU, D66GL). 
Stemverklaring PvdA: de fractie stemt tegen omdat het geld bestemd wordt voor een beperkte 
groep minima (<110%) en opgehaald is bij de groep laagste inkomens. Zie ook het door de PvdA 
ingediende amendement.  
Is na discussie vastgesteld met 21 stemmen voor en 4 tegen (PvdA). 
 
Motie 2012-87 inzake beleidsregels Wwb 2012 (bijgevoegd) is verworpen. Tegen 17 (SGP, VVD, 
LR, CDA). Voor 8 (CU, PvdA, D66GL) 
 
Het voorstel is voor het overige (zie voorstel onder 1 tot en met 6) aangenomen. 
 
 
6. Voorstel om de nota Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 vast te stellen 
 
Is behandeld in de raadsvergadering van 23 februari 2012. 
 
 
 



 
 

  
 

   Volgnr. 3 van 4 
 

7. Voorstel om de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 vast te stellen 
 
Is behandeld in de raadsvergadering van 23 februari 2012. 
 
 
8. Voorstel om in te stemmen met de ontwerp brief aan de Stadsregio met betrekking tot de 
Ridderkerklijn 
 
Stemverklaring D66/GL: Met deze brief jagen we wederom de hogere overheden in het harnas. 
Klip en klaar hebben Stadsregio en provincie gezegd Ridderkerk te houden aan de eerder 
genomen democratische raadsbesluiten. Daarnaast is een tram een kans voor Ridderkerk om het 
steeds afbrokkelende OV-netwerk voor de lange termijn impuls te geven. Goed voor OV-reizigers 
zoals studenten en ouderen, maar zeker ook een stapje in de goede richting in de strijd tegen 
luchtverontreiniging en filedruk. Daarom stemt D66/GroenLinks niet in met deze brief.  
 
Stemverklaring VVD: De provincie heeft tot tweemaal toe aangegeven dat zij “in overleg met de 
stadsregio het hen ter beschikking staande wettelijke instrumentarium zullen inzetten om de 
ruimtelijke reservering in stand te houden”. Het college riskeert door de voorliggende brief willens 
en wetens opnieuw ingrijpen door de provincie; dit risico heeft hij ook genomen bij Nieuw 
Reijerwaard met als resultaat dat de gemeente Ridderkerk nagenoeg geen enkele grip meer heeft 
op die ontwikkeling. De VVD vindt dat we als gemeente zoveel mogelijk zelf de regie in handen 
moeten blijven houden en de provincie niet moeten uitdagen in te grijpen. Derhalve zal de VVD niet 
instemmen met de voorliggende ontwerpreactie. 
 
Stemverklaring CU: We hebben vanavond geen behoefte aan discussie, niet over wel of niet een 
tram, niet over wel of geen geld. We pleiten alleen voor een andere opstelling van dit college 
richting stadsregio en provincie. De besluiten die over de tram zijn genomen in Ridderkerk zijn voor 
de stadsregio / metropoolregio en de provincie, naast hun eigen moverende redenen, maatgevend 
geweest. De provincie en stadsregio achten de Ridderkerklijn van regionaal belang. Daar kun je 
het als politieke partij wel of niet mee eens zijn. Dat is ieders democratisch recht. Opnieuw maken 
we ons als Ridderkerk belachelijk als we deze brief versturen. Herhaling van Nieuw Reijerwaard is 
aanstaande. Dit college wil graag de mythe in stand houden dat ze gelijk hebben en gelijk krijgen.   
De ChristenUnie wil dus niet mede verantwoordelijk zijn voor dit antwoord van het college. Wij 
dringen er sterk bij u op aan om een constructieve opstelling in te nemen. Dit antwoord kan er toe 
leiden dat we straks niets meer te zeggen hebben over de daadwerkelijke invulling van de lijn. 
Natuurlijk, u kunt roepen dat u tegen was. Maar het lijkt ons beter dat we als gemeente blijven 
meepraten. Daarom is ons dringend advies aan dit college om per omgaande het overleg te starten 
met de stadregio - en waar nodig de provincie - om voor Ridderkerk een naar omstandigheden 
acceptabele oplossing te vinden voor de aanleg van de tram en hoe om te gaan met bouwkundige 
opgaven vanaf heden. Wij zullen derhalve tegen de brief stemmen. 
 
Na discussie is ingestemd met de ontwerpbrief. De fracties van PvdA, D66/GL, VVD en CU hebben 
tegen instemming gestemd. 
 
 
9. Voorstel om:  
 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 
 
 
Is behandeld in de raadsvergadering van 23 februari 2012. 



 
 

  

 
 
10. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 13 januari 
2012 over de Programmabegroting 2012 
 
 
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
 
11. Voorstel om de Startnotitie Doelmatig beheer in de afvalwaterketen in BAR-verband en 
met het waterschap Hollandse Delta vast te stellen 
 
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
 
12. Voorstel tot wijziging van de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen 2012 
 
Is behandeld in de raadsvergadering van 23 februari 2012. 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering tegen 22.00 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 april 2012, 
 
de griffier,         de voorzitter, 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen        mw. A. Attema 
 


