
 
 

  
 

  

 
 

BESLUITENLIJST 
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 

29 MAART 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), H.J.A. Koppes (LR), P. Kranendonk (SGP), C.J. Louter 
(ChristenUnie), mevrouw E. Mans-Los (LR), de heren 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), de heren  
B. Ros (D66/GroenLinks), V.A. Smit (SGP), L. van der Spoel (VVD) en A. Stout (LR) 
De wethouders: de heren H. Dokter, A. den Ouden, J. Stout en M.A. Vroegindeweij 
 
Griffier: De heer mr. J.G. van Straalen 
 
Afwezig: Mevrouw A.P.S. Ripmeester (PvdA) 
 
Notulist: Mevrouw I.J.H. Lit  
 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 
 
Als agendapunt 10 is aan de agenda toegevoegd: ‘Speerpunten/prioriteiten economisch beleid van 
elk van de fracties’. 
 
Als agendapunt 11 is aan de agenda toegevoegd: ‘motie 2012 - 88 inzake voorgenomen 
afschaffing statiegeldregeling’. 
 
Deze gewijzigde agenda is vastgesteld.  
 
2. Vragenuur voor raadsleden 
 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
 

1. Mw. P.J. van Nes-de Man (LR) over het schoolmeestershuis te Rijsoord. 
2. Dhr. G.J. van Nes over de verkeerssituatie in de directe omgeving van de milieustraat 

Crezéepolder/hoek Noordeinde. 
3. Mw. P.J. van Nes-de Man (LR) over het voorontwerp Inpassingsplan Nieuw Reijerwaard 

en de MER-rapportage. 
4. Dhr. P.W.J. Meij (CDA) over de afronding van het Centrum. 
5. Dhr. P.W.J. Meij (CDA) over het standpunt verder geen rekening te houden met een 

mogelijk toekomstig tramtracé. 
6. Dhr. P.W.J. Meij (CDA) over de voorgevel van de Dr. Kuyperschool. 

 



 
 

  

 
3. 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. 
 
4. Voorstel om de coördinatieregeling op het project Driehoek t ’Zand van toepassing te 
verklaren (raadsvoorstel nr. 157) 
 
Stemverklaring VVD: In de recente commissie Samen Wonen heeft de wethouder bevestigd dat de 
coördinatieregeling niet betekent dat de raad beslisbevoegdheden heeft overgeheveld aan het 
college. De VVD zal voor de regeling stemmen omdat nadrukkelijk is toegezegd dat er niets wordt 
gedelegeerd aan het college. 
 
Is zonder discussie vastgesteld.  
 
5. Voorstel om het normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2011 vast 
te stellen (raadsvoorstel nr. 160) 
 
Het mondelinge amendement van het CDA om ‘Vervangen persleiding van gemaal P01 tot de 
zuiveringsinstallatie’ bij het accountantsonderzoek naar de financiële rechtmatigheid wel te laten 
toetsen, is verworpen. Tegen 15 (LR, SGP). Voor 11 (CDA, CU, D66/GL, VVD, PvdA). 
 
Is na een debat vastgesteld met 24 (LR, SGP, PvdA, D66/GL, CDA, CU) voor en 2 (VVD) tegen. 
 
6. Voorstel om de Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2012 vast te stellen 
(raadsvoorstel nr. 162) 
 
Stemverklaring PvdA: Wij stemmen vóór met de volgende stemverklaring. De PvdA juicht het in 
beginsel toe indien de gemeente, door een andere berekeningswijze van de grondprijs, in staat is 
om haar gronden voor meer geld aan projectontwikkelaars te verkopen. Een herziene berekening 
van de grondprijs mag echter in de ogen van de PvdA niet leiden tot verdere stijging van de toch al 
hoge huizenprijzen in Ridderkerk, die niet alleen leiden tot een uittocht van Ridderkerkse jongeren 
naar omringende gemeenten, maar die het ook onaantrekkelijk maken voor jongeren uit 
omliggende gemeenten om zich in Ridderkerk te vestigen. In een moeilijke economische situatie 
mag er niet te veel op doorstroming worden ingezet, nu huizen juist steeds langer te koop staan. 
Ook mag het in de ogen van de PvdA niet leiden tot minder sociale woningbouw. Ridderkerk moet 
een voor mensen uit alle lagen van de bevolking aantrekkelijke en toegankelijke gemeente blijven, 
van iedereen vóór iedereen. 
 
Is na een debat met algemene stemmen vastgesteld. 
 
7. Voorstel om de geactualiseerde exploitatieopzet voor het grondbedrijfcomplex 
Cornelisland vast te stellen, onder vaststelling van de begrotingswijziging 2012-2015 
(raadsvoorstel nr. 158) 
 
Stemverklaring D66/GroenLinks: Wij vertrouwen erop dat deze cijfers dit keer wel realistisch zijn. 
De verwachte opbrengst ten opzichte van de investering is vele malen gunstiger dan in 2011. 
Daarom kunnen wij, in tegenstelling tot in 2011, nu wel instemmen met dit voorstel. 
 
Is na een debat met algemene stemmen vastgesteld. 
 



 
 

  
 

   Volgnr. 3 van 3 
 

 
8. Voorstel om de 2e wijziging van de Tarieventabel Leges 2012 vast te stellen (raadsvoorstel 
nr. 156) 
 
 
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
9. Voorstel om ontheffing van het woonplaatsvereiste te verlenen aan wethouder J. Stout tot 
en met 20 april 2013 (raadsvoorstel nr. 163) 
 
 
Stemverklaring PvdA: Hoewel de PvdA-fractie begrip heeft voor de situatie van wethouder Stout – 
dat hij zijn huis in Oosterhout niet verkocht krijgt vanwege de slechte huizenmarkt - willen wij erop 
wijzen dat onze fractie het zeer wenselijk vindt dat een wethouder zich in Ridderkerk vestigt. 
Immers van een wethouder mag verwacht worden dat hij woont in de gemeente waar hij werkt. 
Wij verwachten van het college daarom om een oplossing te vinden voor de ontstane situatie. De 
wethouder zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om woonruimte te huren, zoals de voormalige 
PvdA-wethouder Ted Blesgraaf wél heeft gedaan.       
    
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
10. Speerpunten/prioriteiten economisch beleid van elk van de fracties 
 
Onlangs zijn onderzoeken verricht naar het ondernemingsklimaat in Ridderkerk. De resultaten 
leveren nuttige informatie op over het te voeren gemeentelijke economische beleid. De zeven 
fracties in de raad geven aan wat volgens hen de speerpunten en prioriteiten moeten zijn van het 
door de gemeente te voeren economische beleid. Het college neemt deze uitspraken ter harte. 
 
11. Motie 2012 – 88 inzake voorgenomen afschaffing statiegeldregeling 
 
Motie 2012 – 88 inzake voorgenomen afschaffing statiegeldregeling (bijgevoegd) is, na wijziging, 
aangenomen. Voor 19 (CU, PvdA, CDA, LR, D66/GL). Tegen 7 (VVD, SGP). 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering tegen 22.00 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 mei 2012, 
 
de griffier,         de voorzitter, 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen        mw. A. Attema 
 


