
 
 

  
 

  

 
 

BESLUITENLIJST 
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 

26 APRIL 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), mevrouw 
A.P.S. Ripmeester (PvdA), 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: Geen 
 
Notulist: Mevrouw I.J.H. Lit  
 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 
 
Op advies van het Presidium wordt besloten agendapunt 6. Voorstel heroverweging behoud 
Kuyperschool aan te houden. Burgemeester en wethouders krijgen gelegenheid om een architect 
naar alternatieven te laten kijken. Aan de hand van de resultaten zullen burgemeester en 
wethouders een nieuw voorstel aan de raad kunnen doen. 
 
Deze gewijzigde agenda is vastgesteld.  
 
2. Vragenuur voor raadsleden 
 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
 

1. Mw. A.P.S. Ripmeester (PvdA) over de ontwikkeling rondom sporthal Drievliet. 
2. Dhr. B. Kok (SGP) over de planning van de restauratie boerderij Westeinde. 
3. Mw. A. van Houwelingen (PvdA) over de wachtlijst bij de voedselbank. 
4. Dhr. W.P. Onderdelinden (CDA) over het uitblijven van bewegwijzering naar de 

Wereldwinkel. 
5. Mw. F. Fräser over de val van het kabinet en de gevolgen voor de decentralisaties. 
6. Dhr. M. Japenga over het cluster van tuinders in Nieuw Reijerwaard. 
7. Dhr. M. Japenga over de mogelijkheid tot aankoop van woningen Rijksstraatweg. 
 

 



 
 

  

3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 23 en 27 februari 2012 
 
Beide besluitenlijsten zijn vastgesteld, inclusief de toevoeging van raadsvoorstelnummers bij de 
agendapunten. 
 
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. Advies voorontwerp Inpassingsplan Nieuw Reijerwaard (raadsvoorstel nr. 167) 
 
Amendement 2012-61 over het advies inpassingsplan Nieuw Reijerwaard, onderdeel bufferzone 
(bijgevoegd) is aangenomen. Voor 27 (VVD, CU, PvdA, SGP, LR, D66GL, CDA). Tegen 0. 
Amendement 2012-62 over het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard en de derde ontsluiting 
(bijgevoegd) is verworpen. Over de amendement is hoofdelijk gestemd. Tegen 14 (Alderliesten, 
Van der Duijn Schouten, Ipskamp, Kok, Koppes, Kranendonk, Mans-Los, A.C. van Nes, G.J. van 
Nes, Van Nes-de Man, Neuschwander, Nugteren, Parren-Leutscher, Smit). Voor 13 (Boertje, 
Duman-Sirin, Fräser, Van Gink, Van Houwelingen, Japenga, Louter, Meij, Onderdelinden, 
Ripmeester, Ros, Van der Spoel, Stout). 
Amendement 2012-63 over inpassingsplan Nieuw Reijerwaard en de bouwhoogte (bijgevoegd) is 
aangenomen. Voor 22 (PvdA, CU, VVD, CDA, D66GL, LR). Tegen 5 (SGP). 
Amendement 2012-64 over inpassingsplan Nieuw Reijerwaard en de MER (bijgevoegd) is 
aangenomen. Voor 27 (PvdA, CU, VVD, CDA, D66GL, LR, SGP). Tegen 0. 
Amendement 2012-65 over inpassingsplan Nieuw Reijerwaard en aftakking A 15/A 16 (bijgevoegd) 
is verworpen. Tegen 15 (SGP, LR). Voor 12 (CU, PvdA, VVD, D66GL, CDA). 
Amendement 2012-66 over inpassingsplan Nieuw Reijerwaard en windmolens (bijgevoegd) is 
aangenomen. Voor 25 (LR, VVD, PvdA, CDA, CU, SGP). Tegen 2 (D66GL). 
Mondeling ingebracht Amendement 2012-67 over tekstaanpassing advies inpassingsplan Nieuw 
Reijerwaard (bijgevoegd) is aangenomen. Voor 27 (LR, SGP, PvdA, VVD, D66GL, CDA, CU). 
Tegen 0. 
 
Is na discussie vastgesteld. De fracties van VVD, PvdA, CU, D66GL en CDA stemmen tegen het 
gestelde onder 6. van het advies. 
 
6. Voorstel heroverweging behoud Kuyperschool (raadsvoorstel nr. 169) 
 
Is aangehouden, zie agendapunt 1. 
 
7. Voorstel om de uitvoering van de renovatie wedstrijdbad en instructiebaden De Fakkel 
naar voren te halen en een aanvullend krediet van € 200.000,-- beschikbaar te stellen 
(raadsvoorstel nr. 166)  
 
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
8. Voorstel om in te stemmen met de tekst van de Convenanten participatieplatforms 
(raadsvoorstel nr. 164) 
 
Zonder discussie, met in achtneming van het advies van de Commissie Samen leven, is met 
algemene stemmen ingestemd met de inhoud van de convenanten. 
 
De commissie heeft geadviseerd rekening te houden met de gewijzigde naamgeving 
‘Klantenplatform voor de Minima’. Daarnaast heeft zij geadviseerd om in elk convenant (zoals bij 



 
 

  
 

   Volgnr. 3 van 3 
 

het convenant Wijkoverleg) in artikel 1 een omschrijving op te nemen van het Gemeentebestuur, te 
weten: ‘het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Ridderkerk (hierna 
te noemen het Gemeentebestuur)”. 
 
9. Voorstel om de Brandbeveiligingsverordening 2012 vast te stellen (raadsvoorstel nr. 161) 
 
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
10. Voorstel om de 14e serie wijzigingen op de bouwverordening 1992, met inbegrip van het 
reglement van orde voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit als bijlage 9, vast te stellen 
(raadsvoorstel nr. 152) 
 
   Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
11. Voorstel om de Coördinatieverordening gemeente Ridderkerk 2012 vast te stellen 
(raadsvoorstel nr. 165) 
 
In een stemverklaring hebben de fracties van VVD, PvdA en D66GL laten weten dat zij voor het 
voorstel stemmen, omdat de wethouder in de commissievergadering heeft laten weten dat er geen 
sprake is van delegatie aan het college. 
Stemverklaring SGP: De SGP was en is in zijn algemeenheid tegen het delegeren van 
bevoegdheden die de vaststelling van bestemmingsplannen betreffen. Wij constateren dat de 
coördinatieregeling zuiver procedureel van aard is. Verder bundelt de regeling weliswaar de 
beroepsrechten van belanghebbenden, maar laat die rechten inhoudelijk onverlet. Tot slot behoudt 
de raad in volle omvang de bevoegdheid om ruimtelijke voorstellen inhoudelijk te beoordelen en 
daarover besluiten te nemen. Gelet daarop kan de SGP met de voorgestelde coördinatieregeling 
instemmen. 
Stemverklaring PvdA: De PvdA zal instemmen met het voorstel, maar vraagt aan het college zich 
nadrukkelijk in te zetten voor de participatie, evenals voor de uitleg van deze verordening aan de 
burgers van Ridderkerk, zodat de beoogde transparantie voor de burger is gewaarborgd. 
 
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering tegen 23.30 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 juni 2012, 
 
de griffier,        de voorzitter, 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen        mw. A. Attema 
 


