
 
 

  
 

  

 
 

BESLUITENLIJST 
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 

31 MEI 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: Tot rond 20.20 uur de heer H.J.A. Koppes en na rond 22.30 uur mevrouw A.P.S. 
Ripmeester 
 
Notulist: Mevrouw I.J.H. Lit  
 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 
 
De agenda is vastgesteld.  
 
2. Vragenuur voor raadsleden 
 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
 

1. Mw. A.P.S. Ripmeester (PvdA) over de reactie van de Gemeenschappelijke Regeling 
Nieuw Reijerwaard op het voorontwerp-Inpassingsplan en de inzet van de Ridderkerkse 
leden van het algemeen bestuur. 

2. Mw. P.J. van Nes – de Man (Leefbaar Ridderkerk) over de kap van bomen aan de 
Rijnsingel. 

 
3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 29 maart 2012 
 
De besluitenlijst is 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. Samenwerking gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 

a) Rapport “HaalBARe kaart” van de Rekenkamer Barendrecht, Rekenkamercommissie                             
Albrandswaard en Rekenkamercommissie Ridderkerk (raadsvoorstel nr. 182) 

b) Voorstel tot het vaststellen van Koersdocument BAR-beter! (raadsvoorstel nr. 172) 
 
 

a) Is besproken en voor kennisgeving aangenomen. De fracties van de VVD en SGP hebben 
expliciet aangegeven welke aanbevelingen zij overnemen en welke niet.  

b) Stemverklaring D66/GroenLinks: Stemmen in, behalve met het voorstel om “Beter te 
kunnen inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt” vast te stellen als doelstelling voor 
de BAR-samenwerking. 
Stemverklaring PvdA: Stemmen in met het Koersdocument, behalve met het algemene 
uitgangspunt dat wanneer een marktpartij onder gunstiger condities de uitvoering kan 
realiseren, het dan altijd moet gebeuren. 
Is na discussie vastgesteld. 

 
6. Ontwerpbegroting Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (raadsvoorstel nr. 
180) 
 
Na discussie wordt met algemene stemmen een gewijzigde reactie vastgesteld. Als tekst in de brief 
wordt opgenomen: “Hierbij delen wij u mede dat wij kennis hebben genomen van de ons 
voorgelegde ontwerpbegroting 2012-2013 in onze vergadering van 31 mei 2012.” 
 
In een stemverklaring geeft de CU aan in te stemmen met deze cosmetische verandering van de 
tekst. 
 
7. Voorstel om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het vestigen 
van een hoveniersbedrijf aan de Oudelande 7 met bijbehorende nieuwbouw (raadsvoorstel 
nr. 175)  
 
Stemverklaring PvdA: Wij zullen met het voorliggende voorstel instemmen, maar, de PvdA ziet 
deze 'ontwerpverklaring van geen bedenkingen'  als een zeldzaam instrument, dat slechts in 
urgentie mag worden ingezet. Deze uitzondering mag niet leiden tot precedentwerking voor andere 
vergelijkbare kleine projecten. 
Stemverklaring VVD: De VVD gaat akkoord maar benadrukt dat we hebben afgesproken dat deze 
delegatie alleen wordt toegestaan voor dit concrete geval. 
Zonder discussie met algemene stemmen is ingestemd met het voorstel. 
 
8. Voorstel om de Uitgangspuntennotitie Erfgoedbeleid Ridderkerk 2012-2016 vast te stellen 
(raadsvoorstel nr. 176) 
 
Amendement 2012 – 68 Uitgangspuntennotitie Erfgoedbeleid Ridderkerk 2012-2016 (bijgevoegd) 
is aangenomen. Voor 21 (CDA, CU, LR, SGP, D66/GL). Tegen 5 (VVD, PvdA). 
 
Stemverklaring VVD: De VVD gaat akkoord met hetgeen behoort tot de wettelijke taken en hetgeen 
waarvoor al budget is opgenomen in de begroting (voor de bedragen van € 12.500,- en € 5.000,-). 



 
 

  
 

   Volgnr. 3 van 4 
 

Stemverklaring SGP: De SGP stemt in met voorliggende uitgangspuntennotitie. Maar kan niet 
instemmen met de alinea op pagina 9 van de notitie met betrekking tot de zogenoemde “IJstijden” 
en de genoemde 2,4 miljoen jaar. Daar geloven we namelijk niet in!  
 
Na discussie is, inclusief het amendement, ingestemd met het voorstel. 
 
9. Voorstel om krediet beschikbaar te stellen voor de reparatie van de damwand aan De 
Schans op het Transferium Slikkerveer en de exploitatieopzet van het grondbedrijfcomplex 
Transferium Slikkerveer vast te stellen (raadsvoorstel nr. 174) 
 
Na discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
10. Voorstel tot uitbreiding Farelcollege in combinatie met parkeren Reijerpark 
(raadsvoorstel nr. 179) 
 
Per mail van 31 mei 2012 hebben de raadsleden een aanvullend voorstel gehad. 
 
In een stemverklaring geven VVD en D66/GL aan alleen in te stemmen met de uitbreiding van het 
Farelcollege. 
 
Na discussie is ingestemd met het voorstel, inclusief de aanvulling. 
 
11. Voorstel om de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2012 vast te stellen (raadsvoorstel 
nr. 171) 
 
In een stemverklaring geeft de PvdA aan in te zullen stemmen met deze herziening Verordening 
Lijkbezorgingsrechten, maar dat zij graag over twee jaar over een evaluatie wil beschikken. 
 
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
12. Voorstel om het Beleidsplan openbare verlichting gemeente Ridderkerk 2012-2021 vast 
te stellen (raadsvoorstel nr. 181) 
 
Stemverklaringen D66/GL: Kunnen instemmen, maar vinden het jammer dat voor de keuze om 
geen LED-verlichting in te zetten alleen economische aspecten een rol spelen en niet de milieu 
voordelen. 
Stemverklaring CU: De CU kan zich vinden in de conclusie van het college dat LED nog aan de 
dure kant is. Wel is het zo dat de ontwikkelingen razend snel gaan. Wij hebben in de commissie de 
wens uitgesproken om bij de inrichting van Nieuw Reijerwaard met LED te werken. De wethouder 
heeft in de commissie aangegeven de vinger voortdurend aan de pols te houden. Immers het 
beleidsplan is voor de periode 2012-2021. Er kan snel een moment komen dat LED-verlichting te 
verkiezen is boven conventionele verlichting. Met die insteek kan de fractie instemmen met het 
voorstel.  
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
 
13. Afdoening motie 201-29 inzake instellen prijs sociaal maatschappelijke ondernemer 
 
Na discussie is besloten dat de motie is afgedaan. In tegenstelling tot de SGP, de VVD en LR, zijn 
PvdA, CU, CDA en D66/GL van mening dat dit niet het geval is. 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering tegen 23.55 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 september 2012, 
 
de griffier,         de voorzitter, 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen        mw. A. Attema 
 


