
 
 

  
 

  

 
 

BESLUITENLIJST 
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 

21 JUNI 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), 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 en M.A. Vroegindeweij 
 
Griffier: De heer mr. J.G. van Straalen 
 
Afwezig: De heer G.J. van Nes (LR), wethouder de heer J. Stout en tot rond 20.45 uur de heer  
J. Ipskamp (LR) 
 
Notulist: niet aanwezig 
 
 
 
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. P.J. van Nes – de Man (Leefbaar Ridderkerk) over het uitblijven van extra 
maatregelen ter compensatie van de verslechtering van de luchtkwaliteit, als gevolg van de 
vestiging van bedrijven in Nieuw Reijerwaard. 

2. Mw. E. Mans – Los (Leefbaar Ridderkerk) over het beschikbaar stellen van plastic bandjes 
ten behoeve van de inzameling van plastic afval. 

3. Dhr. P.W.J. Meij (CDA) over de ondertekening van het 'Convenant realisatie windenergie 
stadsregio Rotterdam’ en de plaatsing van windturbines in Ridderkerk. 

 
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. A. Voorstel om de Programmarekening 2011 vast te stellen (raadsvoorstel nr. 185) 
    B. Voorstel om de 1e Progammamonitor 2012 voor kennisgeving aan te nemen en de  
         financiële gevolgen middels een begrotingswijziging vast te stellen (raadsvoorstel nr. 
        177) 
 
Amendement 2012 – 69 Nieuw in te stellen reserve Groene Compensatie (bijgevoegd) is 
verworpen. Tegen 14 (LR, SGP). Voor 12 (PvdA, CDA, VVD, CU, D66/GL). 
Mondeling amendement 2012 – 70 van D66/GL Nieuw in te stellen reserve Groene Compensatie 
(bijgevoegd) is verworpen. Tegen 22 ( LR, SGP, CU, VVD, PvdA). Voor 4 (D66/GL, CDA). 
Amendement 2012 – 71 Verruiming geoormerkt frictiebudget (bijgevoegd) is aangenomen. Voor 15 
(PvdA, CDA, D66/GL, CU, SGP). Tegen 11 (LR, VVD). 
 
Na discussie is, inclusief het amendement 2012 - 71, ingestemd met beide voorstellen. 
 
5. Voorstel om de Gebiedsvisie Deltapoort vast te stellen (raadsvoorstel nr. 178) 
 
Amendement 2012 – 72 Gebiedsvisie Deltapoort (bijgevoegd) is, na hoofdelijke stemming, 
aangenomen. Voor 14 (SGP, VVD, CU, Ipskamp, Neuschwander, Nugteren, Parren, Stout). Tegen 
12 (D66/GL, CDA, PvdA, Koppes, Mans, A.C. van Nes, P.J. van Nes). 
 
Aangezien het amendement het voorstel van het college in zijn geheel wijzigt, is met het 
amendement het besluit genomen en is het voorstel van het college niet meer aan de orde. 
 
6. Voorstel om de Verordening toeristenbelasting in te trekken (raadsvoorstel nr. 187) 
 
Besloten is dit voorstel in deze vergadering niet te behandelen, maar toe te voegen aan de agenda 
voor de raadsvergadering van 28 juni 2012. 
 
7. Zienswijze ontwerpbegroting 2013 van de Openbare Gezondheidszorg Rotterdam- 
   Rijnmond (raadsvoorstel nr. 194) 
 
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
8. Nieuw raadsprogramma bedrijfsvoering (raadsvoorstel nr. 193) 
 
Zonder discussie is met algemene stemmen ingestemd met het voorstel. 
 
9. Brief aan provincie over taakstellingen begroting 2012 (raadsvoorstel nr. 192) 
 
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld, met inachtneming van het advies van de 
commissie Samen leven om in de brief, in de tweede alinea, het begin van de eerste zin te wijzigen 
in : ‘In een overleg op 17 januari jl. hebben raadsfracties met het college gesproken…..’. 
 
10. Voorstel om mevrouw D. van Dongen te benoemen als lid van de Raad van Toezicht 
stichting 3Primair (raadsvoorstel nr. 183) 
 
Zonder discussie en met algemene stemmen is mevrouw D. van Dongen benoemd als lid van de 
Raad van Toezicht van de Stichting 3Primair. 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

   Volgnr. 3 van 3 
 

 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering tegen 00.50 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 september 2012, 
 
de griffier,         de voorzitter, 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen        mw. A. Attema 
 


