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Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk  5 
donderdag 21 juni 2012 

 
(Met ingang van 23 februari 2012 stelt de raad de notulen niet meer vast maar de Besluitenlijst 

van de raad) 
  10 
 

Aanwezig: De burgemeester mevrouw A. Attema, voorzitter  
De raadsleden: de heer T.J. Alderliesten (SGP), de heren 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. 15 
Ipskamp (LR), M. Japenga (ChristenUnie), B. Kok (SGP), H.J.A. Koppes (LR), P. Kranendonk. 
(SGP), J. Louter (ChristenUnie), mevrouw E. Mans-Los (LR), de heren P.W.J. Meij (CDA), 
A.C. 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.A. Ros (D66/GroenLinks), V.A. Smit (SGP), L. van der 20 
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 
 25 
Afwezig: De heer G.J. van Nes (LR) 
 
Notulist: Mevrouw I.J.H. Lit  
 

1. Opening en vaststelling van de agenda  30 
 
De voorzitter: Goedenavond, welkom allemaal. Aan het begin van deze zomer. Het is 
vandaag 21 juni 2012. Op deze mooie dag vieren we ook de verjaardag van mevrouw 
Farahnaz Fräser. [De raadsleden beginnen mevrouw Fräser spontaan toe te zingen]. 
Er wordt vanavond slecht weer verwacht. Om die reden is de fietsvierdaagse geannuleerd. 35 
Zowel in Barendrecht als in Ridderkerk. Er is een gelegenheid om het zaterdag in te halen. 
Ik heb bericht van verhindering ontvangen van de heer Gert van Nes van Leefbaar Ridderkerk. 
De heer Ipskamp komt wat later. Wethouder Stout heeft zich ook afgemeld. 
 
Kunnen we de agenda vaststellen? Dat is het geval. 40 
 

2. Vragenuur voor raadsleden 
 
Mevrouw Van Nes: Voorzitter, wij hebben van u een brief gekregen, gedateerd 30 mei 2012, 
waarin u schrijft over Nieuw Reijerwaard en de luchtkwaliteit. In het rapport “Nationaal 45 
samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit” uit 2009 zijn de te nemen maatregelen opgenomen 
die de luchtkwaliteit in ons land verbeteren, maar ook omdat men overal en tijdig aan de 
Europese grenswaarden wil voldoen. 
In het NSL-rapport zijn gebieden omschreven en bij Ridderkerk staat onder andere dat er een 
nieuw groot bedrijventerrein bij Nieuw Reijerwaard is gepland van 50 ha groot. Daarop zijn 50 
maatregelen gebaseerd die leiden tot het plaatsen van extra schermen bij Ridderkerk-West 
om de uitstoot van fijnstof en stikstof tot onder de Europese norm terug te kunnen brengen. 
Echter, er komt meer bedrijventerrein: 94 ha.  
U geeft in uw brief aan dat men dit aangepast heeft in het NSL, maar dat de conclusie luidt dat 
geen extra maatregelen nodig zijn ter compensatie van de verslechtering van de luchtkwaliteit. 55 
Dit geeft ons het idee dat men niet verwacht dat door de toename van de activiteiten de 



21 juni 2012 
 

 1204 

luchtkwaliteit verslechtert. Graag horen wij van u hoe dit mogelijk is. Is er een nieuw onderzoek 5 
gedaan of zijn er nieuwe berekeningen gedaan? Dan nemen wij daar graag kennis van. 
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Wethouder Den Ouden. 
 10 
Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. Het NSL is een ingewikkeld ding. Het 
programma van een aantal jaren geleden waaraan u refereert, was een start. Daar is een 
programma in benoemd. Vervolgens is er een gereedschap om te monitoren gekomen. De 
bedoeling is om als er veranderingen zijn in een mate van betekenis, die ingevoerd worden in 
het basismateriaal, de database, van alles wat met het NSL te maken heeft. U zult het niet zo 15 
bedoeld hebben, maar als u achter elkaar leest en hoort alsof Nieuw Reijerwaard 50 ha en 
aanvullende schermen een op een met elkaar te maken hebben, dan is dat niet het geval. Het 
is het totale complex van luchtkwaliteit dat over een aantal jaren verwacht wordt. Daar is de 
monitoring voor bedoeld, rekening houdend met de bronbestrijdingsmaatregelen. De 
verschoning van het wagenpark op grond van Europese normen in combinatie met wellicht 20 
toename van bedrijvigheid. Dat toekomstperspectief blijkt niet tot aanvullende maatregelen te 
moeten leiden. Voor zover de inzichten nu zijn. 
Uw vraag of met de uitbreiding van Nieuw Reijerwaard is gerekend, kan ik met ja 
beantwoorden. Daar is mee gerekend omdat dat in de database is ingevoerd. 
 25 
Mevrouw Van Nes: Wordt dan, als Nieuw Reijerwaard ontwikkeld is, alsnog gekeken of die 
berekeningen kloppen? 
 
Wethouder Den Ouden: Daar kan ik noch ja noch nee op zeggen, omdat ik niet de beheerder 
van de NSL-monitor ben. Maar het is voor de hand liggend dat in de toekomst gemeten blijft 30 
worden. U weet ook dat dit een instrument is waarbij het gaat om modelmatige berekeningen. 
Het is de bedoeling om in de toekomst te kijken. Er worden aanvullende schermen geplaatst bij 
Ridderkerk-West omdat te voorzien is dat deze in 2015 niet aan de eisen van luchtkwaliteit 
voldoen. In de toekomst kijken, kan alleen modelmatig. Ongetwijfeld zal DCMR/het 
luchtmeetnet blijven bestaan. Dan kunnen we in de regio meten. 35 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Mans wil het woord over inzameling van plastic. 
 
Mevrouw Mans: Plastic afval wordt opgehaald, maar vaak waaien deze zakken weg en zo 
worden de zakken tot zwerfvuil. Daarvoor is een plastic bandje beschikbaar dat om een 40 
lantaarnpaal kan worden gehangen. Het college heeft ooit toegezegd dat deze bandjes 
beschikbaar zouden komen voor de bewoners van Ridderkerk. Kunnen de bewoners over 
deze bandjes beschikken voordat de eerste herfststormen losbarsten? 
 
De voorzitter: Wethouder Den Ouden. 45 
 
Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. Het bestaan van die bandjes is bekend. Ik 
heb wel eens een model gezien. We moeten even bezien of is toegezegd dat deze bandjes 
gekocht zullen gaan worden. Daar wil het college graag nog een keer op terugkomen. 
 50 
Mevrouw Mans: Graag wel voordat de herfststormen komen. 
 
De voorzitter: Anderen nog? De wethouder? Dat is niet het geval. 
De heer Meij over windturbines in Ridderkerk. 
 55 
De heer Meij: Dank u wel, voorzitter. Ik heb in het AD gelezen dat gemeenten in de stadsregio 



21 juni 2012 
 

 1205 

Rotterdam een akkoord hebben bereikt over plaatsing van minimaal 50 windturbines. De 5 
gemeenten verplichten zich voor het einde van het jaar een plan van aanpak op te stellen, 
zodat de windturbines er uiterlijk in 2020 zullen zijn. Vandaag zetten betrokken partijen hun 
handtekening onder het akkoord. Per locatie zullen één tot vijf turbines aangelegd worden.  
De vragen: 
 Heeft het Ridderkerkse college vandaag een handtekening gezet onder dit akkoord? 10 
 Waarom heeft het college dit niet vooraf gemeld aan de raad? 
 Het college heeft, vinden wij, een actieve informatieplicht. 
 Hoeveel windturbines gaat het college plaatsen in Ridderkerk? 
 Worden de windturbines in Nieuw Reijerwaard (Rijsoord) geplaatst? 
 Hebt u nog andere locaties in gedachte? 15 
 Wanneer kunnen we het plan van aanpak verwachten? 
 Kan de raad de plaatsing van windturbines nog tegenhouden? 
 Verwacht u niet veel weerstand tegen de plaatsing van windturbines? 

Dank u wel. 
 20 
De voorzitter: Wethouder Den Ouden. 
 
Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. Ik ga beginnen met een compliment aan de 
vraagsteller. Volgens mij was het vragenuur destijds juist hiervoor bedoeld. Voor actuele 
dingen. 25 
U moet er verder geen waardeoordeel aan ontlenen. Om vanavond een vraag te stellen over 
iets wat vandaag gebeurd is, vind ik een compliment waard. 
 
Ik wil dit eerst inkaderen, voordat ik op uw vragen inga. Ik sluit aan bij de actieve 
informatieplicht. De commissie van 24 mei 2012, waarbij u helaas verhinderd was, heeft 30 
uitgebreid over de windenergie gesproken. Ik neem aan dat die informatie in uw fractie is 
gewisseld. Wat toen besproken is, is niet onbelangrijk om nu als kader te hebben.  
Windenergie speelt al heel lang in deze provincie. Sinds de eeuwwisseling zijn hierover nota’s 
verschenen. Op 24 mei heb ik met u gedeeld dat dit een steeds minder vrijblijvend karakter 
heeft. De nota “Wervelender” is hier al meer gevallen en daarin stond Nieuw Reijerwaard als 35 
proeflocatie. 
Een paar jaar geleden is vanuit de stadsregio een aantal projecten opgestart. Een van de 
projecten is ruimte voor windenergie. De stadsregio heeft toen gezegd liever zelf als 
stadsregiogemeenten de locaties met elkaar te bepalen dan opgelegd te krijgen van de 
provincie. Daar heeft de provincie in principe ja tegen gezegd, maar met daarachter de 40 
opmerking dat als we er met elkaar niet uitkomen, de provincie er een aanwijst. Als de 
gemeente moeite heeft met de aangewezen locatie in de nota “Wervelender”, hebben we ook 
nog eens de gelegenheid om ergens anders iets te zoeken binnen de eigen gemeente. Alle 
gemeenten blijken erg vindingrijk te zijn in het zoeken naar locaties voor windmolens. Die 
liggen dan toevallig net in andere gemeenten. Dat wil de provincie uitsluiten. Als je met een 45 
aangewezen locatie niet akkoord gaat, dan moet je binnen een bepaalde termijn wel zorgen 
dat je binnen je eigen bestemmingsplan er een plek voor hebt. Dat zijn de dingen die spelen. Ik 
heb op 24 mei jl. ook gezegd dat in 2008 met de ondertekening van de regionale 
klimaatagenda, Ridderkerk ook loyaal met het project Ruimte voor windenergie heeft 
ingestemd.  50 
 
Een aantal jaren geleden is door de raad van Ridderkerk gezegd dat de mogelijke opties 
mogelijk Nieuw Reijerwaard is. Daar wilden wij op insteken. Los van dit convenant: u weet dat 
voor dit jaar nog een nota Windenergie op de rol staat om met u te behandelen. Daar zijn 
denkbare locaties: Bolnes-Zuid, Cornelisland, Nieuw Reijerwaard, Oud Reijerwaard, 55 
Crezeepolder en Donkersloot. Dit zijn theoretisch denkbare opties, die verder worden 
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uitgewerkt. Daar hebben we na de zomervakantie hier een debat over.  5 
 
Het werk vanuit de nota ‘Wervelender” en het project Ruimte voor windenergie is door de 
stadsregio gewoon doorgegaan. Dat resulteerde nu in een plaatsingsmatrix, waar in 
overeenstemming met het ontwerp inpassingsplan Nieuw Reijerwaard als locatie is 
aangewezen. Met nadrukkelijk de kanttekening of voetnoot dat omdat de provincie zich met de 10 
inpassing bemoeit, daar overeenstemming is op het niveau van Gedeputeerde Staten met ook 
de nadrukkelijke voetnoot dat Ridderkerk niet instemt met die locatie. Dat vind ik een belangrijk 
gegeven in dat convenant. Het lijkt mij ook een reden, omdat dat er zo nadrukkelijk bij staat, 
om daar een handtekening onder te zetten. Dat was juist ook wat de raad aangaf. 
 15 
U sprak over een akkoord. Het is een convenant. Een wezenlijk verschil tussen een convenant 
en een akkoord is, ik citeer wat vanmorgen is vastgesteld (artikel 3 van het convenant): 
“Partijen beogen met de ondertekening van het onderhavige convenant geen rechtens 
afdwingbare verplichtingen in het leven te roepen. Dat is natuurlijk iets anders dan een 
akkoord. 20 
In de doelstellingen van het convenant zal iedereen zich kunnen vinden. Partijen wensen een 
gezamenlijke bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Rijk en de provincie aangaande 
de realisatie en opbrengst van duurzame energie door middel van windturbines. 
Een ander aspect: de gemeenteraad heeft altijd iets te zeggen. De ondertekening was door de 
bestuurders, maar in hetzelfde convenant staat letterlijk: “indien gemeenteraden of Provinciale 25 
Staten niet akkoord gaan met een of meerdere windenergielocaties, zullen partijen met elkaar 
in overleg treden, waarbij zij zullen trachten een aanvaardbare oplossing te vinden voor de 
gerezen problemen.” 
Dat is precies hetzelfde wat we hier eerder hebben gewisseld.  
Hiermee kan ik uw vragen beantwoorden. 30 
 
Ridderkerk heeft vandaag getekend. Waarom we dat niet vooraf hebben gemeld: ik heb 
gezegd dat we hier 24 mei uitvoerig over hebben gesproken. Het college plaatst geen 
windturbines: als ze geplaatst worden, is dat een private aangelegenheid waarvoor ruimtelijk 
wel gelegenheid wordt geboden. Wat betreft Nieuw Reijerwaard is nu in eerste instantie de 35 
provincie aan zet. 
Andere locaties zijn mogelijk de locaties die ik zojuist schetste die in de studie naar voren 
zullen komen. Het plan van aanpak: de studie die wij aan u zullen presenteren, is zo snel 
mogelijk na de zomervakantie aan de orde. Kan de raad plaatsing van windmolens 
tegenhouden? Wat betreft Nieuw Reijerwaard is de zienswijze helder en het is afwachten hoe 40 
de provincie dat weegt. Er zijn mensen die enthousiast zijn over alternatieve energiewinning, 
wij allemaal wel, maar er zijn mensen die denken dat dat op een andere plek beter uitkomt. Zo 
zit het ongeveer in elkaar.  
We hebben in de commissie wel eens gesproken over bomen, die vindt ook iedereen 
geweldig, maar er zijn ook mensen die daar last van hebben.  45 
 
Voorzitter, hier wilde ik het bij laten. 
 
De voorzitter: Dat hoopte ik ook al een beetje. Mijnheer Meij. 
 50 
De heer Meij: Nog twee punten, voorzitter. U sprak in de commissie ook al uit dat het er aan zit 
te komen: ik vind het wel zo chique dat als je een convenant gaat tekenen, dit expliciet wordt 
gemeld. De raad wordt dan serieus genomen. Net voor de raadsvergadering keek ik nog even 
naar Barendrecht: de wethouder die het convenant ook heeft getekend, gaf aan dat hij twee 
maanden geleden expliciet aan de raad toestemming voor windturbines heeft gevraagd. Dus 55 
daar is een discussie geweest. Hij is er heel open over. Had u niet kunnen melden dat er een 
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convenant kwam? 5 
 
De voorzitter: Nog anderen over dit onderwerp? Mevrouw Van Gink. 
 
Mevrouw Van Gink: Dank u wel, voorzitter. Is het mogelijk, nu het convenant toch getekend 
is, dat verder gekeken wordt naar kleine windturbines die op daken geplaatst worden zoals je 10 
ziet langs de A16 op het politiebureau naar het noorden? 
 
De voorzitter: Anderen nog? Mevrouw Van Nes. 
 
Mevrouw Van Nes: Dank u wel, voorzitter. In de richting van de heer Meij. Ik heb 24 mei jl. een 15 
notitie neergelegd over het bespreken van windturbines in de raad. Ik vond het toen jammer 
dat niemand daarop heeft gereageerd en ik heb de indruk dat daar wel behoefte aan is. 
 
De voorzitter: Geen debat, ook niet onderling. Dat staat het vragenuur niet toe. Anderen nog 
over dit onderwerp in de richting van de wethouder? 20 
 
Wethouder Den Ouden: Voorzitter, de kleine windmolens zullen een afzonderlijk traject 
vragen. Deze maken geen onderdeel uit van dit convenant, waarbij het gaat over windturbines 
van 2 tot 3 megawatt. 
Aan de heer Meij wil ik het volgende kwijt. U geeft de indruk dat hier niet in openheid over is 25 
gecommuniceerd en dat wil ik wegnemen. Het enige verschil met Barendrecht zou kunnen zijn 
dat een vergelijkbare notitie, waar wij het na de zomervakantie over zullen hebben, eerder in 
Barendrecht is besproken. Ik heb hier ook nadrukkelijk gerefereerd aan het convenant. De 
datum voor de ondertekening is een paar keer verschoven. Ik weet pas sinds kort dat het 
vandaag zou gebeuren. Ik hoop dat u er niets achter zoekt. Ik ben er nooit onduidelijk over 30 
geweest. 
 

3. Lijst van ingekomen stukken en verzoeken om interpellatie 
 
De voorzitter: Voor kennisgeving aan te nemen de brieven 1 t/m 10. Categorie 2 is niet van 35 
toepassing. Voor preadvies: een brief van Stichting Oude Kern Rijsoord. Categorie 4 en 5 zijn 
niet van toepassing. 
Kunnen we de lijst vaststellen? Dat is het geval. 
 

4. Voorstel om de Programmarekening 2011 vast te stellen (raadsvoorstel nr. 185) 40 
Voorstel om de 1e Programmamonitor 2012 voor kennisgeving aan te nemen en 
de financiële gevolgen middels een begrotingswijziging vast te stellen 
(raadsvoorstel nr. 177) 

 
De voorzitter: U wordt ook verzocht om het voorstel, om de eerste Programmamonitor 2012 45 
voor kennisgeving aan te nemen, en de financiële gevolgen middels een begrotingswijziging 
vast te stellen. Instemming met de afdoening van raadstoezeggingen zoals opgenomen in de 
brief van de griffier die u op uw tafel hebt aangetroffen. We hebben geen sprekersvolgorde 
afgesproken, wel een spreektijd. 90 minuten voor het debat. De volgorde die ik voorstel, is de 
volgorde van grootte en de tweemansfracties op alfabetische volgorde. Kunt u zich daarin 50 
vinden? Mevrouw Ripmeester. 
 
Mevrouw Ripmeester: Ik wil graag spreken na het CDA. 
 
De heer Onderdelinden: Mijn buurman maakt mij erop opmerkzaam dat degenen die een 55 
amendement indienen voorrang hebben. 
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 5 
De voorzitter: Dat is een goede suggestie. Het is overigens geen wet van Meden en Perzen. 
Ik wil Leefbaar Ridderkerk het woord geven. 
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, allereerst wil ik beginnen met het maken van een 
compliment aan de ambtelijke organisatie voor al het werk en alle tijd die de afgelopen 10 
maanden gestoken is in de voorbereidingen voor de Programmarekening en de eerste 
monitor. 
 
Vervolgens voorzitter, wil ik beginnen met de goedgekeurde accountantsverklaring die is 
afgegeven door Deloitte. Het is goed om vast te stellen dat Deloitte ook dit jaar weer een 15 
positieve verklaring heeft afgegeven op het gebied van betrouwbaarheid en rechtmatigheid 
van de jaarrekening. Woord van dank aan de heren Van Vught en De Winter van Deloitte voor 
hun heldere toelichting.  
 
Dan inhoudelijk een paar opmerkingen. De kwaliteit van de bedrijfsvoering is goed op orde. Er 20 
is een kwaliteitsslag gemaakt, waarvoor onze complimenten aan de verantwoordelijk 
wethouder Financiën en de ambtelijke organisatie. De financiële positie van Ridderkerk is 
solide. Er wordt zelfs gesproken over een forse reservepositie.  
 
Dit is een belangrijke constatering, temeer omdat in economisch barre tijden wat extra vlees op 25 
de botten geen overbodige luxe is. Ook de schuldenpositie is solide en ligt ver boven het 
landelijk gemiddelde. De stresstest geeft nog steeds een vertrouwd beeld en ook hier rolt 
Ridderkerk er goed uit. 
 
Bij de grondexploitaties moet ook Ridderkerk in de toekomst alert blijven. Cornelisland en ’t 30 
Zand blijven om aandacht vragen en zullen ook in de toekomst de nodige aandacht vragen. Er 
is sprake van een winstbijstelling, maar gelukkig geen verliezen, zoals in veel andere 
gemeentes in Nederland wel het geval is. Nu ook Nieuw Reijerwaard aan het lijstje wordt 
toegevoegd, is het zaak dat we de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en bijsturen 
waar nodig. Wij realiseren ons dat ook voor Ridderkerk hier risico’s schuilen. Kortom de 35 
accountant vraagt extra aandacht voor ontwikkeling van de grondexploitatie. Deze zorg delen 
wij. Wij gaan ervan uit dat de wethouder Financiën dit signaal al heeft opgepakt 
 
Voorzitter, 2011 was voor Nederland een ingrijpend jaar in vele opzichten. Nauwelijks of geen 
economische groei en veel gezinnen ondervonden de directe gevolgen van de recessie waarin 40 
we zijn terechtgekomen. 
In 2012 werd daar nog een schepje bovenop gedaan. We moeten rekening houden met een 
dalende algemene uitkering van het Rijk. Het Lenteakkoord - de accountant gaf het al aan - 
maakt melding van een bezuinigingsoperatie van nog eens € 365 miljoen: gevolgen die we 
allemaal in het dagelijks leven zullen gaan merken. Daarbij komt dat het Lenteakkoord nu al 45 
gaten schiet in de Ridderkerkse Kadernota, oftewel hoogstwaarschijnlijk zullen we 
rekening moeten houden met nog meer tegenvallers.  
Recente cijfers van het CPB geven aan dat ook de komende jaren forse bezuinigingen ons 
boven het hoofd hangen. Kortom een somber beeld, waarbij voorlopig nog weinig zicht is op 
economisch herstel. Wat gaat er gebeuren na de verkiezingen in september? Gaan we verder 50 
op de huidige koers? Of worden er nog meer ingrijpende veranderingen aangebracht? 
Voorzitter, wij weten het niet. 
 
Concluderend voorzitter, grote onzekerheid. In dat kader is het belangrijk dat Ridderkerk een 
solide en behoudend financieel beleid voert, waarbij overschotten gereserveerd dienen te 55 
worden voor het opvangen van nog negatievere scenario’s. 
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De komende maanden zullen we de voorstellen genoemd in de Kadernota stuk voor stuk 5 
beoordelen. De uitslag hiervan hoort u bij de behandeling van de Begroting in november. 
Afsluitend voorzitter voor de eerste termijn wil ik het college de komende maanden veel 
wijsheid toewensen bij de voorbereidingen van de begrotingsbehandeling in november. 
 
Ik dank u wel. 10 
 
De voorzitter: De heer Van der Duyn Schouten, SGP. 
 
De heer Smit: Dank u, voorzitter. 
De gemeente Ridderkerk sluit het jaar 2011 af met een resultaat voor bestemming van 15 
€ 5.339.000,--. Dat is, in tijden waarin in ons land zowel landelijk als plaatselijk fors bezuinigd 
moet worden, op zijn minst bijzonder te noemen. Nadere analyse van de cijfers doet het 
enthousiasme wel enigszins verminderen. Van het positieve resultaat blijkt maar een fractie 
een structureel karakter te hebben. Dat het grondcomplex Veren Ambacht met een positief 
resultaat van bijna € 2.000.000,-- wordt afgesloten, is uiteraard bijzonder prettig. Maar behalve 20 
een hogere reservepositie (welke reserve dit ook wordt) levert dit voor de komende jaren 
verder weinig tot niets op.  
 
Wat dat betreft doet het meerjarenperspectief van de eerste programmamonitor 2012 het 
positieve resultaat over 2011 snel vergeten. Waar de vooruitzichten voor 2013 en 2014 25 
(dankzij de al gerealiseerde bezuinigingen) nog mee lijken te vallen, is het beeld voor 2015 
ronduit somber. Bij ongewijzigd beleid steven we af op een tekort van ruim € 1.500.000,--. Voor 
de jaren 2013 en 2014 zeggen we bewust: "mee lijken te vallen". Want de Kadernota, die we 
volgende week hopen te behandelen, schetst ook voor 2013 en 2014 een aanzienlijk minder 
rooskleurig beeld. In deze context zal er ook voor de komende jaren weinig (financiële) ruimte 30 
zijn voor plannen en ambities. En waar die plannen of ambities er wel zijn, zal de zoektocht 
naar structurele dekking bijzonder lastig worden. Het aanwenden van reserves kan wel enig 
soelaas bieden, maar is geen structurele dekking. Dat besef lijkt onder druk van bezuinigingen 
wat te tanen. 
 35 
Met al een deel van de taakstelling gerealiseerd, is het opvallend dat over het algemeen het 
oordeel van de burger op de verschillende prestatie-indicatoren gelijk blijft of zelfs verbetert, 
een uitzondering daargelaten. Waar bijvoorbeeld het onderhoud aan de buitenruimte naar een 
lager plan is gebracht en de gevolgen hiervan ook zichtbaar zijn, is het oordeel van de 
Ridderkerkse burger over het onderhoud aan de groenvoorziening in de buurt verbeterd. 40 
Wellicht leeft momenteel een breed besef dat het nu en de komende tijd met iets minder toe 
moet, worden verwachtingen daarop aangepast en weegt de gemiddelde burger bij zijn 
oordeel de economische omstandigheden mee, en wachten ook zij in spanning af wat ons van 
rijkswege nog te wachten staat. 
 45 
Als we het toch hebben over wat ons van Rijkswege te wachten staat, gaan de gedachten al 
gauw uit naar de drie decentralisaties die nog op ons afkomen, te weten AWBZ, werken naar 
vermogen en jeugdzorg. Hoewel sinds de val van het kabinet een aantal zaken onzeker zijn 
geworden, lijkt het in dit geval toch meer een vraag van wanneer het doorgaat dan van of het 
doorgaat. De SGP is dan ook blij dat het college de voorbereidingen voor deze 50 
decentralisaties continueert, ook nu ingangsdata wellicht zullen verschuiven. Recent is de 
commissie Samen Leven door het CJG bijgepraat over de ontwikkelingen aldaar. Het was 
goed om te horen dat men ook daar zaken voortvarend oppakt. De gevolgen van deze drie 
decentralisaties zullen voor gemeenten zowel organisatorisch als financieel enorm zijn. 
Nogmaals willen wij erop wijzen dat de SGP het van het grootste belang vindt dat met de taken 55 
ook voldoende beleidsvrijheid wordt geboden, zowel financieel als inhoudelijk. 
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De SGP waardeert de inspanning van het college om de WSW-wachtlijsten verder te 
verkorten. Toch zien wij ook op het gebied van de WSW een verdergaande verschraling die 
ons zorgen baart. Voor 2012 wordt de gemeente opnieuw geconfronteerd met een 
taakstelling, de uitstroom naar een SW-bedrijf is nihil en de wachtlijst wordt niet korter. Dat 
personen vier jaar of langer op de wachtlijst staan, is ronduit schrijnend. Hoewel wij weten dat 10 
deze groep de nadrukkelijke aandacht van het college heeft, willen we nogmaals vragen er 
binnen de beschikbare middelen alles aan te doen de wachtlijsten verder te bekorten. En de 
aandacht voor deze groep niet te laten verslappen, zeker niet nu de Wet werken naar 
vermogen en daarmee de ontschotting in de regelingen WWB, WIJ, Wajong en WSW niet 
meer per 1 januari 2013 zal plaatsvinden. 15 
 
In het licht van aspecten als de vergrijzing, langer zelfstandig wonen en het bieden van 
adequate zorg heeft de SGP bij de behandeling van het Werkboek woningbouwstrategie 
gevraagd om met Woonvisie en De Riederborgh in gesprek te gaan om te bezien hoe de 
appartementen aan het Goudenregenplantsoen meer verbonden kunnen worden met De 20 
Riederborgh. Hoewel het college na de toezegging voor zebrapaden in Drievliet nu blijkbaar 
ook elders zaken door middel van een zebrapad wil oplossen, is dit wat de SGP betreft niet in 
de eerste plaats een fysiek punt, maar vooral ingegeven door gedachten aan wat wel wordt 
genoemd een woonzorgzone. Juist omdat in het Goudenregenplantsoen al veel ouderen 
wonen, kan een beleidsrijke zorginhoudelijke verbinding van het Goudenregenplantsoen met 25 
De Riederborgh naar ons gevoel van meerwaarde zijn voor dit gebied. Ons verzoek was er 
dan ook op gericht om te onderzoeken of die zorginhoudelijke meerwaarde inderdaad te 
realiseren is en zo ja, hoe dan precies. Ingrepen in de fysieke infrastructuur zijn daarin een 
ondergeschikt aspect, terwijl het in de toelichting van het college erop lijkt dat het alleen om de 
vraag naar wel of geen overkapte verbinding en wel of geen verbetering van 30 
oversteekmogelijkheden zou gaan. Dat is wat ons betreft een veel te beperkte insteek omdat 
het de SGP nu juist gaat om een visie op meerwaarde in zorg voor bewoners van het 
Goudenregenplantsoen, zodat daarmee een klein beetje gestalte wordt gegeven aan de 
aspecten waarmee ik begon: voortgaande vergrijzing en het langer zelfstandig laten wonen 
van ouderen, maar dan wel op een verantwoorde manier natuurlijk. 35 
 
Wij vragen het college juist over de zorgcomponent en de fysieke aspecten, integraal beleid 
dus, in contact te treden met Woonvisie en De Riederborgh.  
 
Nog een paar korte opmerkingen. 40 
 
Momenteel lijkt qua winkelovervallen de rust in Ridderkerk weergekeerd. Dat is op zich 
uiteraard bijzonder positief. Toch vindt de SGP dat er ten minste in de St. Jorisstraat en in het 
winkelgebied in Ridderkerk-Centrum permanent cameratoezicht moet zijn en dat mobiel 
cameratoezicht op strategische plaatsen en momenten inzetbaar moet zijn. Hiermee kunnen 45 
we de kans dat deze relatieve rust ook als de dagen weer korter worden aanwezig blijft, 
aanzienlijk vergroten. 
 
De verkoop van bouwkavels aan de Lagendijk schiet op zijn Hollands gezegd niet erg op. Eind 
2010 waren zeven kavels verkocht, eind 2011 zijn dat er tien, en medio 2012 nog steeds tien. 50 
Nu begrijpen wij dat het momenteel het economisch tij niet meewerkt, maar wellicht dat het 
college de marketingactiviteiten voor deze bouwkavels wat kan opschroeven. 
 
Naast de economische malaise die al snel de boventoon dreigt te voeren, zijn er ook zeker 
positieve zaken te duiden. Een plan van aanpak voor Bolnes-Zuid is gereed. Bijzonder goed 55 
dat hier nu vooruitgang wordt gerealiseerd.  
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 5 
Nadat wij begin van dit jaar spraken over ondernemersklimaat en economisch beleid is het 
goed om te constateren dat het college van de aandachtspunten werk heeft gemaakt, door 
verbeteracties op het gebied van klantvriendelijkheid, vergunningverlening en dergelijke op te 
pakken met extra personele capaciteit. Ook het overleg met centrumondernemers wat door 
deze ondernemers bijzonder wordt gewaardeerd, is hier een voorbeeld van. 10 
 
Ten slotte. 
Met raadsbesluit 185 wordt het jaar 2011 min of meer formeel afgesloten. Een jaar waarin veel 
gebeurde, in zowel politiek, financieel als maatschappelijk opzicht. Maar als we terugkijken 
ook een jaar waarin er veel was om dankbaar voor te zijn. 15 
 
De voorzitter: Dank u wel. PvdA? U wilt niet? Wie van u? Of wil het CDA eerst. Dat mag voor 
mij. Mevrouw Ripmeester, PvdA. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dames en heren, gaat u er even goed voor zitten: we hebben zeven 20 
uur spreektijd aangevraagd. Er liggen weer kloeke boeken om voor de zomervakantie te 
worden voorzien van een passend raadsbesluit. 
 
Om met de deur in huis te vallen. Reserves: de reserve onderhoud scholen stijgt met 30%, 
zeer opmerkelijk voor een solide reserve. Waarom?  25 
Er wordt voorgesteld om gelden vanuit Veren Ambacht te reserveren voor een reserve 
toeristisch overstappunt. Los van de discussie wat de achterliggende reden is waarom eerst 
relevante reserves voor de duidelijkheid zijn afgeschaft en er nu weer nieuwe reserves voor de 
duidelijkheid moeten worden opgevoerd, is er de vraag of Groene Compensatie en Toeristisch 
Opstap Punt (TOP) een gelijke waarde hebben of dat de doelbesteding van deze gelden wordt 30 
veranderd.  
In de ogen van de PvdA fractie is er niet voor niets ooit bepaald dat er gelden moesten komen 
voor Groene Compensatie en dat is iets anders dan een overstappunt met parkeervoorziening 
en horeca. De PvdA-fractie dient dan ook samen met het CDA en de VVD een amendement in 
om de doelbesteding en dit bedrag te reserveren. 35 
 
Een andere reserve kreeg de volle aandacht van de heer Onderdelinden van het CDA. In de 
huishoudknip van de gemeente vond hij € 3 miljoen en nog beweert de wethouder dat dit de 
situatie ten aanzien van bezuinigingen niet verandert. Dat is een politieke keuze in een 
politieke werkelijkheid. 40 
Bezuinigen zullen we, want de toekomst is onzeker, ook al is de gemeente rijk en durft zelfs de 
voorzichtige en behoudende accountant te spreken over een zeer goede uitgangspositie.  
Een vermogenstoets geldt voor bijstandontvangers, maar niet voor Ridderkerk, daar kunnen 
we het nagenoeg buiten beschouwing laten. Zo wordt bezuinigen een doel en niet een middel. 
 45 
De SGP constateert in vraag 38 dat ‘de dekkingsreserve een omvang lijkt te krijgen die op 
basis van de huidige vooruitzichten de noodzaak ver overstijgt’. 
De heer Onderdelinden verzocht om een nieuw reëel vertrekpunt, een nieuwe pagina 7.  
Dat kwam niet bij dit agendapunt. Misschien wel volgende week op basis van de 
mei/junicirculaire waarover het college en de beleidsambtenaren nu al druk spreken. 50 
 
Zijn de financiën op orde en is de lucht eruit? Of is er een bubbel van 1,1 miljoen opgenomen, 
een bubbel in de berekening van de bespaarde rente (SGP K46), een bubbel met het in de 
knip gevonden briefje van € 3 miljoen dat we nu even niet bekijken en een bubbel in het 
afdekken van risico’s met meer dan volgens de accountantsgroep nodig is. Zijn er nog meer 55 
bubbels? 
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Zelfs het positief saldo stemt niet mild. We moeten door met bezuinigen, is het collegedevies. 5 
Of is dit het zuur en volgt volgend jaar het zoet? 
 
Opmerkelijk is dat alle maatschappelijke partners 12% moesten bezuinigen, maar de 
bibliotheek niet. Onduidelijk is nog wat de directe gevolgen zijn van deze bezuinigingen of 
wordt het langzaam slechter? Net als bij het onderhoud van het groen. 10 
 
Er zijn verschillende besloten bijeenkomsten geweest met raadsleden over de bezuinigingen. 
Uiteindelijk is er een inventarisatie gemaakt op basis van schriftelijk input van de fracties. Deze 
input is nooit fundamenteel in de raad en in de openbaarheid besproken, terwijl fracties toch 
echt wezenlijk verschillende keuzes maken bijvoorbeeld ten aanzien van versoberen van 15 
minimabeleid. 
Het college besloot om de input te gebruiken, meerderheden op te tellen en versluierd 
openbaar te maken in de Kadernota. Al met al een opmerkelijke gang van zaken. 
 
Sociale zaken. Er is veel bezuinigd op welzijn en zorg, daarover spraken wij al eerder onze 20 
teleurstelling uit. Onduidelijk blijft of de bezuinigingen noodzakelijke bouwstenen voor een 
fatsoenlijk en integraal Minimabeleid hebben verwijderd. Na de zomer komt er een voorstel tot 
een minimabeleid, het is de vraag of daarin dan de uitkomsten van de gevraagde 
Armoedemonitor zijn opgenomen. Opmerkelijk is ook dat voorgesteld wordt om de 
Armoedeconferentie input achteraf te laten geven, dus wanneer het beleid is vastgesteld. Bij 25 
doorontwikkeling participatie heb ik andere ideeën over regie. 
Er komt veel af op de gemeente als gevolg van de decentralisaties door het Rijk opgelegd. 
Onbegrijpelijk is het dat er nog geen datum is voor de jaarlijkse Wmo-conferentie, juist nu de 
dynamiek van de processen bekend is en ook met de input uit de conferentie veel kan worden 
gedaan.  30 
De Wijzerplaats moet een verdergaande belangrijke rol gaan vervullen. De vraag is of dat 
verwacht kan en mag worden. Een vraag aan het college is wanneer de Wijzerplaats wordt 
geëvalueerd. Daar wil ik graag een antwoord op. 
 
Begin dit jaar is ook de Huishoudelijke Hulp geëvalueerd. Deze informatie is waardevolle input 35 
voor de Kadernota. Waarom heeft de raad deze nog niet ontvangen? (SGBO Benchmark).  
Dat er zaken moeten worden voorbereid is duidelijk. Dat er zo nodig geld naartoe moet ook, 
maar de PvdA vindt het niet transparant om lopende de bezuinigingsoperatie het frictiebudget 
dat is bedoeld voor het zorgvuldig en fatsoenlijk implementeren van bezuinigingen, ook 
beschikbaar te maken voor het betalen van kosten voor decentralisaties. 40 
Wij dienen met het CDA, D66/GroenLinks en de ChristenUnie een amendement in om dat 
potje helder voor deze doelbesteding te houden. 
 
De decentralisaties worden opgepakt in BAR-verband en door het Rijk opgelegd, en het is 
naar de mening van de PvdA dan ook een uitgelezen kans om de kosten van de verschillende 45 
gemeenten voor deze voorbereiding inzichtelijk te maken en te houden.  
De nu gemaakte kosten en de in Albrandswaard gemaakte kosten kunnen wellicht nu al 
meegenomen worden. 
 
Minimabeleid. De PvdA betreurt het dat het minimabeleid in Ridderkerk is versoberd. De voor 50 
participatie en sollicitatie noodzakelijke computer en internetverbinding is bijvoorbeeld 
afgeschaft. Helaas heeft harmonisatie van het minimabeleid ten gunste van de minima niet 
plaatsgevonden. Bijvoorbeeld in Barendrecht en Albrandswaard ontvangt men al 
langdurigheidtoeslag na 36 maanden, alleen in Ridderkerk is het 60 maanden. Na de zomer 
ontvangt de raad een voorstel tot nieuw minimabeleid en kunnen we vaststellen of er een 55 
sociaal integraal en fatsoenlijk beleid uitgewerkt is.  
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 5 
Er zijn naast tekenen van zorg ook tekenen van hoop. Gezien het antwoord van het college is 
de PvdA-fractie blij met het handhaven van de niet wettelijke regelingen voor het 
minimabeleid. Blijkbaar geeft het college ook de mogelijkheden om meer het gewenste 
maatwerk te leveren. Vooralsnog lijkt het budget nog steeds afdoende.  
Wel hebben wij vragen bij het niet besteden van de reguliere gelden voor schuldhulpverlening. 10 
De vraag is of er goed, te goed, met geld wordt omgegaan, of dat er te weinig mensen of 
mensen te laat worden bereikt.  
Het bereik van de voorzieningen blijft immers een aandachtspunt, ook omdat uit verschillende 
onderzoeken is gebleken dat zonder die zelf aan te vragen extra ondersteuning gezinnen 
genadeloos en onbereikbaar afglijden. Graag spreken wij op een later tijdstip daarover door 15 
met het college. 
 
De PvdA-fractie is verbaasd dat bijna een op de vijf aanvragen voor een minimaregeling wordt 
ingetrokken of buiten behandeling wordt gesteld. Dat is naast de 13% die wordt afgewezen. 
Bijna een op de drie aanvragen wordt dus niet toegekend. Graag ontvangt de PvdA meer 20 
informatie en achtergronden over de ruim 30% van niet toegekende aanvragen zodat zij dit bij 
de beoordeling van het Minimabeleid kan betrekken. Graag een toezegging van de wethouder. 
 
De PvdA is sinds 16.00 uur vanmiddag verbaasd en ontstemd dat de vijf schriftelijke vragen 
die de fractie heeft gesteld op 15 mei over schuldhulpverlening, nog niet beantwoord kunnen 25 
worden en dat voorgesteld wordt om deze zelfs na de vergadering van de Kadernota op de 
laatste dag van het zomerreces toe te sturen. Dat moment is ongelooflijk ongelukkig gekozen. 
 
Voor het goed uitwerken van de decentralisaties, met name de Wet werken naar vermogen, is 
de steun van het bedrijfsleven hard nodig. De PvdA verbaast zich erover dat er zo weinig wordt 30 
meegedeeld over de mening van de ondernemers. De PvdA steunt de conclusie van de 
aanwezigen op een bijeenkomst niet dat alle of op zijn minst veel ondernemers tevreden zijn. 
Er is een prestatieladder ontwikkeld om sociaal ondernemen objectief te kunnen meten. Wij 
stellen het college voor om deze door de landelijke cliëntenraad ontwikkelde prestatieladder 
mee te nemen in het beleid. 35 
 
In aansluiting op SGP vraag 9: De buurtbus zou prima kunnen rijden op basis van een Publiek 
Private Samenwerking. Een al ingeboekte bezuiniging en ingeboekte structurele subsidie 
zouden dan nivelleren. Van der Valk heeft een mobiele reclamezuil voor minder dan € 
50.000,-- en Ridderkerk een onafhankelijke buurtbus.  40 
 
Fietspad Brucknerstraat. Er staat de aanleg van een fietspad gepland voor € 23.000,-- op de 
Brucknerstraat. Onduidelijk is hoe dit kan bijdragen aan een veiliger schoolomgeving. 
Onduidelijk is ook door hoeveel mensen dit wordt gewenst. De leden van het wijkoverleg en de 
school zijn wel gepolst, maar de overige inwoners van de wijk niet. Er is dan ook bezwaar 45 
gekomen. Wat gaat er gebeuren met het fietspad? 
 
Ook zijn er plannen voor de Donckse Velden. Ook hier is het wijkoverleg gepolst en 
omwonenden en gebruikers van de velden niet. Er is geld, dus wil het college dat besteden, 
maar de vraag is of het aansluit bij de behoefte van de inwoners in de wijk of bij de voorkeuren 50 
van een selecte groep.  
Mocht het college besluiten tot herinrichting van de Donckse Velden met extra waterberging, 
natuurlijke speelvoorziening voor kinderen, ruimte voor loslopende honden, kijk dan ook naar 
dubbelgebruik van de extra waterberging in de winter. De PvdA is voorstander van 
mogelijkheden tot een natuurlijke ondiepe openbare schaatsbaan op de Donckse Velden.  55 
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Met vele fracties delen wij de aandacht voor het stijgende aantal bezwaarschriften. De 5 
antwoorden van het college vinden wij niet voldoende verhelderend. Graag ontvangen wij voor 
de Kadernota nog een overzicht van de zaken met vermelding van het beleidsgebied. 
 
De gemeente krijgt meer en meer taken en wordt meer en meer eerste aanspreekpunt. Over 
het beantwoorden van post komen nog steeds veel klachten. Nu wordt er geen energie meer 10 
gestoken in verbetering omdat op afzienbare termijn over wordt gegaan in BAR-verband op 
een beter systeem. Graag een datum van het college zodat de raad weet over welke 
afzienbare termijn we het hebben.  
 
Ook de raad van Ridderkerk staat weer aan de vooravond van een grote herstructurering. Het 15 
gebied tussen Koninginneweg en Rotterdamse weg wordt grondig aangepakt. Onduidelijk is 
hoe Woonvisie de uitgesproken mening van de gemeenteraad over renovatie voor nieuwbouw 
meeneemt in de plannen. Woonkeur wordt meegenomen in de nieuwbouw, en in de 
renovatie? Het college geeft aan door op te trekken met Woonvisie dat de gemeente op de 
hoogte is van wat er bij bewoners leeft. Werkelijk? Of is daar een actievere en uitreikende 20 
houding voor nodig? De sociale consequenties zijn immers hoog. De PvdA-fractie roept de 
gemeenteraad op om een stevige rol te willen gaan vervullen in dit voor mensen zeer 
ingrijpende proces. De PvdA-fractie kijkt dan ook met belangstelling en urgentie uit naar de 
startnotitie over dit sociaal ingrijpende punt. 
 25 
De jeugdwerkloosheid is in Ridderkerk hoog. Het vroegtijdig schoolverlatingspercentage was 
14,2%. Een van de crisismaatregelen is of was om jongeren langer te laten doorleren, ook zij 
komen nu op de arbeidsmarkt.  
Uit de antwoorden van het college blijkt niet dat zij in actie zijn gekomen. Graag word ik op dit 
punt weersproken.  30 
Gezien de reservepositie en de impact die de bezuinigingen hebben op de Ridderkerkse 
samenleving, en de onduidelijkheden die er zijn voor het zorgvuldig implementeren, gaan wij 
de Kadernota in met het idee dat er nog veel ruimte is. 
 
De PvdA-fractie gaat met hetzelfde kader van vorig jaar naar de Kadernota toe, het kader van 35 
Professor Heertje: 
“Waar het werkelijk om gaat, is een beter bestaan nu en straks. Daarbij zou wat we willen de 
doorslag moeten geven. En niet wat uit een kille rekensom rolt. We moeten hoofd- en bijzaken 
goed uit elkaar houden. Geld is in veel gevallen bijzaak.” 
 40 
Dank u wel voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel. CDA. 
 
De heer Onderdelinden: Na deze algemene beschouwingen van de PvdA een felicitatie aan 45 
het college, raad en alle Ridderkerkers. Een overschot van ruim € 2,6 miljoen over 2011! 
De periodieke overschotten worden al sinds decennia geheel of grotendeels aan de reserves 
toegevoegd. Dat bepaalt mede onze sterke financiële positie. Met een eigen vermogen 
inclusief de bestemmingsreserves van € 50 miljoen meer dan bijvoorbeeld Zwijndrecht. Voeg 
daarbij een gemiddelde schuld per inwoner van € 1.398,-- die op bijna de helft uitkomt van het 50 
landelijk gemiddelde.  
Het doel is uiteraard niet het toewerken naar overschotten, maar het onder meer uitkomen op 
de begrote nullijn. Dus evenveel uitgeven als er binnenkomt. Deze periodieke overschotten 
maken het dan ook moeilijk te kijken naar alle mogelijke en noodzakelijk geachte 
bezuinigingen van miljoenen. Daarover bij de Kadernota meer. Tussen het moment dat de 55 
tweede monitor wordt vervaardigd en het moment waarop de jaarrekening gereed is, verstrijkt 



21 juni 2012 
 

 1215 

een hele tijd. Ook een tijd waarin de verschillen met de begroting zich nog volop voordoen. De 5 
realiteitswaarde van de primaire begroting blijft wat het CDA betreft een topprioriteit waar nog 
vele uitdagingen liggen. 
Ook door de steeds maar weer doorgeschoven prestaties worden de resultaten van het 
afgelopen en lopende jaar steeds bovenmatig beïnvloed. In onze eerdere schriftelijke 
vragenronde hebt u het ook bevestigd. Dat stemt ons dus niet vrolijk. 10 
 
Wij vragen bijzondere aandacht voor de vele miljoenen waar de gemeente Ridderkerk sinds 
kortere of langere tijd borg voor staat. Het periodiek doorlichten hiervan gebeurt nu niet. Dat 
antwoordde u onlangs schriftelijk. Wij verzoeken u dat wel te doen. Zeker in crisistijd. Door 
berichten over Woonvisie is dit actueler dan ooit. Woonvisie zou, volgens krantenberichten, 15 
voor een miljoen zijn benadeeld wegens fraude door derden. Het woord garantie krijgt dan 
toch een andere lading.  
 
Uit pagina 216 van de rekening blijkt dat buiten de exploitatie om € 363.000,-- extra aan de 
algemene reserve is toegevoegd, wegens gevolgde verstedelijkingsafspraken. Te danken aan 20 
het ruim halen van de woningbouwafspraken. Zo staat in de schriftelijke beantwoording.  
 
De accountant sprak, het geheel overziende, niet over klotsen. Maar ik zag hem denken aan 
pootje baden toen het over reserves en toevoegingen daaraan ging. Het positieve beeld ten 
opzichte van begrotingen gaat ook in 2012 door. Het positieve saldo van de eerste monitor 25 
bedraagt maar liefst bijna € 2,8 miljoen. Over de periode 2012 tot en met 2016.  
 
Investeringsvolume. In de schriftelijke beantwoording spreekt u over “er staan geen 
investeringen onder druk”. In de monitor spreekt u op pagina 168 over “potentiële tekorten”. 
Wethouder, wij verzoeken u zich uit te spreken over de situatie per heden. Dreigen er 30 
voorziene investeringen om begrotingstechnische redenen te moeten worden opgeschort? 
 
Openbare bibliotheek. De geplande en geaccordeerde ingeboekte bezuinigingen voor 2013 
en 2014 zijn geannuleerd, vanwege mogelijke verhuizing. Wat is de een-op-een relatie met 
elkaar? Kunnen dit soort zaken vanuit de actieve informatieplicht ook tijdig in 35 
commissievergaderingen worden gecommuniceerd?  
 
Voorzitter, in de loop van het jaar nemen wij raadsbesluiten die gevolgen kunnen hebben voor 
de begroting. Even leek het erop dat dit soort zaken in de monitor weer om besluitvorming 
zouden vragen. Het is goed om vast te stellen dat de wethouder in de commissie heeft erkend 40 
dat het na de onderhavige raadsbesluiten nog slechts gaat over technische verwerking.  
Op pagina 116 van de monitor wordt gesproken over een tweede en derde ronde taakstelling 
rond de Kadernota 2012. Omdat wij na de schriftelijke vragenronde en de nog te behandelen 
Kadernota en de genoemde meevallers anders aankijken tegen de nog te formuleren 
taakstellingen, behouden wij ons het recht voor om de huidige genoemde uitgangspunten van 45 
andere bedragen te voorzien. 
 
Tot slot een opmaat naar de volgende raadsvergadering van volgende week. Ik heb u, 
wethouder, in de commissievergadering gevraagd een soort gemeenschappelijk financieel 
vertrekpunt neer te zetten voor de Kadernota. Dat kan op een A4. Naast het overschot 2011 50 
van € 2,6 miljoen. Naast de extra toevoeging aan de algemene reserve van € 3,1 miljoen en 
naast de binnenkort vervallende AVR-voorziening van € 1,8 miljoen en de vanuit de eerste 
monitor ontstane extra toevoeging aan de algemene reserve van € 2,8 miljoen staat er nog 
steeds die basisdekkingsreserve van € 3.595.000,--.  
Dat opgeteld, voorzitter, is € 14 miljoen. 55 
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Die moet toch garant kunnen staan om de veel mindere begrotingstekorten te dekken? 5 
 
Als u niet met dat bijgestelde vertrekpunt komt, zullen wij de Kadernota vrij simpel afdoen.  
 
Ten slotte nog twee dingen. Het amendement. Daarvoor verwijzen wij naar de inbrenger, zoals 
de PvdA die heeft verwoord. Dat kunnen wij op die manier ondersteunen.  10 
Natuurlijk willen wij danken: het financieel apparaat. Op alle niveaus en op allerlei momenten 
werden schriftelijke beantwoordingen gegeven en daar bedanken wij u zeer voor.  
 
Dank u wel. 
 15 
De voorzitter: Dank u wel. ChristenUnie. De heer Japenga. 
 
De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. 
Volgens mij zijn wij niet de een na grootste. Maar goed, dat is voor de statistieken. Het blijft 
waarschijnlijk ook niet zo in de toekomst. 20 
We leven in een periode die onzekerheid brengt. Met betrekking tot Europa en met betrekking 
tot ons eigen leven. Gaat het lukken om in Europa de zaak onder controle te krijgen? Of rollen 
de dominostenen nog steeds door? Gaat het lukken om het bedrijf door de moeilijke periode 
heen te loodsen en kunnen de medewerkers hun baan houden?  
Wie zorgt er voor oplossingen? Wie het weet, mag het zeggen. Mogelijk weten al die 25 
bestuurders in Europa het ook niet en zijn ze vooral bezig om hier gaten in de dijk te dichten 
terwijl het water 500 meter verderop inmiddels de polder inloopt. 
Er is onzekerheid, wantrouwen en boosheid. Er is letterlijk onbegrip over wat er precies aan de 
hand is en welke oplossingen er nodig zijn. Landelijk en in Europa nemen we dat waar. 
 30 
Als ChristenUnie weten we dat alles wat in deze wereld gebeurt, gezien wordt. Ook dat wat er 
achter de schermen en buiten ons blikveld gebeurt. In die zin kun je gerustgesteld en met een 
zekere nuchterheid de zaak tegemoet treden en datgene doen wat nodig is en in je vermogen 
ligt.  
Tegen deze achtergrond richten we onze blik op Ridderkerk met de stukken die nu voorliggen.  35 
De jaarstukken, de adviezen van de accountant en de 1e programmamonitor. 
 
Wat opvalt, is dat het financieel buiten stormt, maar dat we het in Ridderkerk nog redelijk rustig 
hebben kunnen houden. Het resultaat is positief. Dat wil zeggen dat de gemeente ‘in control’ 
is. Uiteraard zijn eerdere maatregelen daar debet aan. Vorige colleges hebben aan een solide 40 
basis bijgedragen en nu wordt er rentmeesterlijk met het geld omgesprongen. We willen het 
college met het resultaat complimenteren en willen tegelijkertijd ook onze dank uitspreken aan 
de ambtenaren die in de afgelopen weken steeds al onze vragen hebben beantwoord. Dat 
doet echt heel goed! 
Dat het financieel behoorlijk op orde is, wil niet zeggen dat wij het met alle voorstellen eens 45 
zijn. Of dat wij niet tot andere keuzes zouden komen. Op een aantal zaken willen we de vinger 
leggen. 
 
Het risicoprofiel van Nieuw Reijerwaard, de reservering voor het knooppunt Deltapoort en de 
storting in de grondexploitatie van het centrumplan, waarop de berekeningen van de 50 
voorstellen rond de Kuyperschool zijn gebaseerd.  
 
Eerst de grondexploitatie van het Centrumplan dan maar.  
De voorziening wordt met € 194.200,-- verhoogd naar € 1,9 miljoen. Daarbij staat op pagina 
162 van de jaarrekening dat de exploitatieopzet in 2012 zal worden herzien.  55 
Volgende week spreken we over de Kuyperschool en dan worden ons kosten voorgehouden 
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die gerelateerd zijn aan de grondexploitatie. Maar in feite moet bij deze bedragen de 5 
€ 194.200,-- worden opgeteld. En daarmee komt het voorstel dat we volgende week 
behandelen wel in een ander daglicht te staan. Het pleidooi in de commissie om het voorstel 
niet volgende week te behandelen, maar pas als er een behoorlijke financiële onderbouwing 
aan ten grondslag ligt, willen we hier herhalen. Sterker nog, onze fractie voelt er niets voor om 
een voorstel te behandelen dat financieel zo mistig is vormgegeven. We stellen ook aan de 10 
andere fracties voor om zich te keren tegen behandeling zonder dat je weet wat het allemaal 
gaat kosten. We vragen een solide en geactualiseerde grondexploitatie en een gedegen 
kostenraming van de drie varianten voor de Kuyperschool. Behandeling in september is dan 
niet meer dan logisch. 
 15 
Vanavond behandelen we ook de gebiedsvisie Deltapoort. Dat is na behandeling van deze 
stukken. Dan zijn we ook akkoord gegaan met een bedrag van bijna € 1,3 miljoen voor de 
vorming van een reserve ‘toeristische overstapplaats Deltapoort’. Maar wat doen we met dat 
geld? Wordt er grond voor aangekocht en welk grond? Worden er wegen voor aangelegd of 
mogelijk pleisterplaatsen voor vermoeide fietsers en wandelaars? En is dat bedrag van € 1,3 20 
miljoen het totaal van wat gerealiseerd moet worden of misschien een fractie? En kunnen we 
gezien de financieel moeilijke tijden ook toe met de helft van dit bedrag? Graag van het college 
meer onderbouwing van dit financiële punt. 
 
Met betrekking tot de 1e programmamonitor willen we stellen dat het bijgevoegde 25 
raadsvoorstel wel erg summier weergeeft waartoe we nu in feite besluiten. Als voorbeeld 
noem ik het voorstel om te komen tot de vorming van een reserve onderhoud speelterreinen. 
Wellicht kan het college dat in de stukken duidelijker naar voren laten komen. Of door bij het 
raadsvoorstel nadere toelichting te geven of door in de monitor zelf een markering van de tekst 
aan te brengen waar het gaat om een expliciete vraag of voorstel aan de raad. Nu moeten we 30 
de spelden in de hooiberg zelf vinden.  
Met betrekking tot de doelaanpassing van de frictiekosten is de informatie ook heel summier. 
Immers de Kadernota moet nog vastgesteld worden en mogelijk geeft dat bezuinigingen 
waarbij je het totaalbedrag aan frictiekosten nodig hebt. Dat in de eerste plaats. Daar weten we 
volgende week meer over.  35 
En verder vinden we het vreemd dat niet nader wordt toegelicht wat er nodig is voor de 
frictiekosten van voorbereidende werkzaamheden voor de decentralisaties. Dat gaat toch niet 
om frictiekosten, maar om reguliere kosten van bedrijfsvoering? En om hoeveel geld gaat het 
eigenlijk? Graag een nadere toelichting. 
 40 
De accountant bleek vorige week benieuwd naar het risicoprofiel van Nieuw Reijerwaard. Dat 
zijn wij ook. Ons verzoek aan het college is om dit punt mee te nemen bij het ontwerpen van de 
begroting voor 2013 en verder.  
Graag een toezegging. 
 45 
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. D66/GroenLinks. Mevrouw Fräser. 
 
Mevrouw Fräser: Dank u wel, voorzitter. 50 
De behandeling van de Programmarekening en de 1e programmamonitor 2012 tegelijk biedt 
veel stof tot debat. Maar, vandaag zullen wij ons beperken tot het benoemen van een aantal 
kernpunten uit de nu voorliggende stukken.  
 
Ten eerste is D66/GroenLinks erg content dat de accountant opnieuw oordeelt dat de 55 
financiële positie van onze gemeente over de gehele linie genomen solide is. Het jaar 2011 
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sluiten we af met positief saldo van ruim € 2,6 miljoen en dat is goed nieuws. Reden genoeg 5 
om de daarvoor verantwoordelijke mensen te complimenteren.  
 
Maar het minder goede nieuws is wel dat dit positieve saldo voor een belangrijk deel, 70%, is 
opgemaakt door een voordelig saldo op grondexploitaties. Dit toont nog eens het relatieve 
belang en daarmee ook de gevoeligheid voor grondexploitaties aan. Op dit moment is er een 10 
bedrag van ongeveer € 28 miljoen geïnvesteerd in grondexploitaties en met de 
bedrijfsontwikkeling van Nieuw Reijerwaard zal dit bedrag ruimschoots worden verdubbeld. En 
hoewel de accountant aangeeft dat de risico’s op de grondexploitaties binnen onze gemeente 
te overzien zijn, adviseert hij ons de frequentie van het actualiseren van 
grondexploitatieberekeningen te verhogen en de resultaatverwachtingen goed te monitoren 15 
daar grondexploitaties een belangrijke balanspost voor onze gemeente zijn. Dit advies op een 
dergelijk belangrijke en risicovolle activiteit neemt D66/GroenLinks ter harte en de fractie zou 
graag zien dat de grootste en meest risicovolle grondexploitaties frequenter worden 
geactualiseerd.  
 20 
Concreet heeft D66/GroenLinks grote zorgen over de tegenstrijdige signalen op de 
grondexploitatie Cornelisland. In de rekening op pagina 37 wordt gesproken over het niet 
verkopen van gronden in Cornelisland, terwijl dit wel de verwachting was voor 2011 en in de 
monitor wordt gesproken over moeizame verwerving van gronden. Maar op vragen van de 
SGP en D66/GroenLinks wordt een beeld van “geen vlekje aan de horizon” geschetst. Graag 25 
een reactie van het college hierop.  
 
Ook Het Zand waarvan inmiddels bekend is dat de verwachting naar beneden bijgesteld moet 
worden, is voor D66/GroenLinks een punt van zorgen. Kunt u alvast een tipje van deze 
bijgestelde verwachting oplichten, wethouder? 30 
 
Wmo blijft een zorgenkindje waarvan blijkt dat we de kosten en baten maar lastig kunnen 
inschatten. En evenals vorig jaar is er een overschrijding van het budget. Opvallend is het ook 
te noemen dat het dossier Wmo is, en dit heb ik vaker gezegd, waar voorstellen worden 
gedaan door het college en vervolgens vastgesteld door de raad die niet veel later niet 35 
haalbaar of realistisch blijken te zijn. Voorbeeld hiervan is het primaat op verhuizen waarbij de 
besparing niet reëel bleek vanwege onvoldoende aangepaste woningen in Ridderkerk. En een 
meer recent voorbeeld is de voorgestelde besparing door het afschaffen van collectief vervoer 
voor 65+ zonder indicatie. Ook dit bleek een irreële besparing omdat de doelgroep 65+ niet of 
nauwelijks gebruik maakt van collectief vervoer. Een volstrekt uit de lucht gegrepen voorstel 40 
dus: geen onderzoek naar gedaan. D66/GroenLinks wil alleen stukken en voorstellen 
behandelen die voor aanbieding aan de raad zijn getoetst op haalbaarheid. Dat lijkt mij een 
goed uitgangspunt. 
  
Als gevolg van de economische crisis neemt in 2011 het aantal Wet werk en bijstand-klanten 45 
gestaag toe. Deze ontwikkeling baart mijn fractie grote zorgen. Wij vragen het college hier in 
2012 attent op te blijven. 
 
Voorzitter, vorige maand hebben we de BAR-samenwerking uitgebreid behandeld in de raad 
en naast andere fracties heeft ook D66/GroenLinks uitgesproken dat de onderlinge 50 
kostentoerekening transparant en kostendekkend moet zijn. De opmerking in de jaarrekening 
dat bijdragen in uitvoeringskosten van Albrandswaard afhankelijk zijn van het resultaat van de 
jaarrekening van Albrandswaard, baart mijn fractie dan ook grote zorgen. Graag een reactie 
van de wethouder hierop. 
 55 
Verder voorzitter, wil ik ingaan op de meest belangrijke voorstellen. En dan wil ik me beperken 
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tot de punten waar wij een afwijkend standpunt hebben van het voorstel.  5 
 
Te beginnen bij besluit 185 behorend bij de programmarekening. Het vormen van een 
bestemmingsreserve voor de toeristenopstapplaats Deltapoort. U kunt zich voorstellen dat 
D66/GroenLinks erg verheugd is dat er nu een budget wordt vrijgemaakt om te compenseren 
voor groen. Groencompensatie. Dat budget kan wat ons betreft niet groot genoeg zijn. Een 10 
toeristische opstapplaats is geen compensatie voor groen. En deze redenering volgend 
steunen wij dan ook het amendement van de PvdA omdat wij het bedrag willen reserveren 
voor een echte nader te bepalen groenbestemming.  
 
Ten tweede raadsbesluit 177 behorend bij de monitor. Mijn fractie is op zich niet tegen een 15 
budget beschikbaar stellen voor eventuele frictiekosten die gepaard gaan met de invoering 
van de decentralisaties. Wel zijn wij van mening dat verbreden van het doel van het 
frictiebudget leidt tot een vertroebeling van inzicht in kosten van decentralisaties en 
bezuinigingen. Dit zijn zaken die je uit elkaar zou moeten willen houden om zo een beter 
inzicht in het kostenverloop te hebben. De twee operaties staan los van elkaar en moeten ook 20 
in financieel opzicht zo behandeld worden. D66/GroenLinks is daarom mede indiener van het 
amendement van de PVDA die tot doel heeft de organisatie frictiekosten uit het voorstel te 
schrappen.  
 
Hier wilde ik het bij laten voorzitter. 25 
Ik dank u wel 
 
De voorzitter: Dank u wel. Tot slot vanwege de alfabetische volgorde. De VVD.  
 
De heer Van der Spoel: Op alfabet als laatste van de tweemansfracties, maar van de 30 
tweemansfracties wel de grootste. Dus laten we maar houden op last best. [hilariteit]. 
Vorig jaar was er een rekening met rode cijfers. Dit jaar met zwarte cijfers, namelijk € 2,6 
miljoen in de plus. Echter, wel met de nodige nuanceringen, mijnheer Onderdelinden. Rekent 
u maar mee: 
€ 1,2 miljoen is een bedrag dat door een louter administratieve regel eerst bij de rekening 35 
wordt gevoegd en vervolgens - zoals eerder afgesproken- in een bestemmingsreserve komt. 
Dan schiet er nog € 1,4 miljoen over. Maar doordat prestaties van 2011 naar 2012 
doorgeschoven worden, dient daar nog ruim 5 ton van te worden afgetrokken. Daarom sluit de 
rekening uiteindelijk maar met zeer dunne zwarte cijfers. En ons is geleerd om - zeker in 
moeilijke tijden- geld achter de hand te houden, want dat spaargeld heb je keihard nodig bij de 40 
minste of geringste tegenvaller. “Op zijn Ridderkerks begroten” hebben we dat jaren achtereen 
genoemd. 
  
En laat nu juist dat “Ridderkerks begroten” zich dubbel en dwars hebben terugbetaald. Want 
juist daardoor hebben we in vergelijking met veel andere gemeenten tot nu toe ‘slechts’ 45 
geringe bezuinigingen hoeven door te voeren. Maar ondanks dat “Ridderkerks begroten” zijn 
we nu toch echt op het onontkoombare punt gekomen om lastige knopen door te hakken. Dat 
betekent dat het onvermijdelijk is dat we ook niet populaire beslissingen moeten nemen om de 
begroting op orde te krijgen in plaats van de rekening voor ons uit te schuiven. Onze inwoners 
hebben recht op die eerlijke boodschap ook al is het een vervelende boodschap. Laten we 50 
daarom vooral geen valse verwachtingen wekken dat er nog van alles aan nieuwe wensen 
mogelijk is. Het tegendeel is waar. 
  
We moeten structureel minimaal € 2,2 miljoen bezuinigen. Daarbij is nog geen rekening 
gehouden met extra kortingen voor de gemeenten die het Rijk ook ons nog gaat opleggen. 55 
Hoeveel dat zal zijn is nog niet bekend, maar vast staat al wel dat dit forse bedragen zullen zijn. 
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En aangezien in 2017 er ook op landelijk niveau geen begrotingstekort meer mag zijn, zal de 5 
rijksoverheid nog verder moeten bezuinigen en dat zal ontegenzeggelijk verdere forse 
gevolgen hebben voor de algemene uitkering aan de gemeenten. 
  
Dat is geen negativisme, maar heet realiteitszin. Laten we ons vooral niet rijker rekenen dan 
we zijn. Wij kennen een land dat dat wel deed en we hoeven u niet te vertellen welke gevolgen 10 
daar uit voort zijn gekomen. 
  
Sommige partijen menen geld gevonden te hebben in de begroting, maar dat is onzin. De 
uitkomst van de rekening is en blijft zoals hij is. Sommige partijen menen dat door die 
zogenaamde “extra” reserves er minder bezuinigd hoeft te worden. Maar als je € 3 miljoen met 15 
een renteclaim vastzet, zal dat structureel hooguit enige tienduizenden euro’s opleveren. Dan 
kun je hooguit de scherpe kanten van de bezuinigingen af halen, maar niets meer. En als 
partijen, de heer Onderdelinden, al menen dat er te veel reserves zijn, dan is het voor de VVD 
duidelijk dat dit onmiddellijk via lastenverlaging aan de inwoners en bedrijven wordt 
teruggegeven middels de ozb-verlaging. Zij hebben dit geld namelijk ook via de belastingen 20 
betaald en hebben het op dit moment ook niet makkelijk. Wij zien het voorstel bij de begroting 
daarvoor graag tegemoet. Wij zullen mede-indiener daarvan zijn. 
  
Veel wensen die de raad al heeft aangenomen, worden ten laste gebracht van het 
investeringsvolume. Echter de wensen zijn groter dan het budget en dus zullen er binnen al die 25 
wensen prioriteiten gesteld moeten worden. Dat betekent dus dat we aan een deel van onze 
inwoners ‘nee’ moeten gaan verkopen. Inwoners die nu wellicht in de veronderstelling 
verkeren dat hun wensen nog gehonoreerd zullen worden. 
  
Er is een goedkeurende verklaring gegeven met betrekking tot de rechtmatigheid. Echter: de 30 
raad heeft eerder besloten om een begrotingswijziging van € 780.000,-- die de raad niet tijdig 
was voorgelegd, hierbij buiten beschouwing te laten. Als dit wel meegerekend wordt, dan is het 
met betrekking tot de rechtmatigheid echt net met de hakken over de sloot. Hier heeft het 
college dus nog het nodige te verbeteren. 
  35 
Regelmatig komt het ook voor dat werkzaamheden vergeten zijn mee te nemen in het bestek 
of het krediet. Slordig. Welke maatregelen neemt het college om dergelijke uitglijders te 
voorkomen? 
Wij willen ook geen rare afspraken zien – D66/GroenLinks heeft er ook al aan gerefereerd - 
zoals die met bijvoorbeeld met Albrandswaard gemaakt is. Als de uitkomst van de rekening 40 
daar negatief is, hoeft Albrandswaard minder aan het tekort bij te dragen en dus draait 
Ridderkerk voor het tekort op. Zulke afspraken zijn op zijn zachtst gezegd nogal vreemd. In 
BAR-verband samenwerken is prima, maar de rekening moet wel in balans zijn. 
  
Een kleine, slagvaardige overheid die efficiënt werkt, is en moet het uitgangspunt blijven. We 45 
hebben onlangs over een verdergaande BAR-samenwerking gesproken, mede om ook hier 
vorm en inhoud aan te geven. We zien uit naar de uitkomsten van het onderzoek, naar de 
diverse scenario’s en hopen hier wel op een gebalanceerde uitkomst. 
  
Een compliment aan de maatschappelijke organisaties die de hen opgelegde bezuiniging van 50 
12% hebben gerealiseerd, waarbij zij hun prestaties gewoon leveren. Meer doen met minder is 
hen gelukt. College, laat dit u tot voorbeeld zijn. 
Er ligt een uitdaging om in het kader van beleidsgestuurde contractfinanciering helder de te 
realiseren maatschappelijke doelen te benoemen. Dit is lastig, maar noodzakelijk om de 
organisaties af te rekenen op hun prestaties en schept naar iedereen duidelijkheid. En ten 55 
overvloede: afrekenen kan heel positief zijn. Openeinderegelingen zijn wat ons betreft uit den 
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boze. 5 
  
Nadrukkelijk willen we als VVD nogmaals benadrukken dat in de richting van alle 
gemeenschappelijke regelingen klip en klaar moet worden aangegeven dat ook zij hun 
bijdrage zullen moeten leveren in het opvangen van het financiële zware weer waarmee 
gemeenten worden geconfronteerd en dat dus bezuinigingen daar niet zijn uit te sluiten. 10 
  
We zouden hier graag over diverse onderwerpen de nodige opmerkingen willen maken, maar 
omdat we volgende week de Kadernota bespreken, zal de VVD op dat moment nader ingaan 
op de kerntaken van de overheid en welke keuzes met betrekking tot de bezuinigingen daaruit 
voortvloeien. 15 
 
Met betrekking tot het amendement van de groene compensatie - onder aspecten kunt u lezen 
waarom - zullen wij steunen. Het amendement betreffende het frictiebudget zullen wij niet 
steunen. Wij denken dat het goed is om een frictiebudget te hebben en ik neem zomaar aan – 
maar de wethouder kan er vast een antwoord op geven – dat er niet gezegd kan worden dat dit 20 
ten laste van het frictiebudget valt, maar dat hij tot achter de komma wil zien welk bedrag van 
de decentralisaties van het frictiebudget wordt afgeschreven. Dus, dat lijkt mij geen enkel 
probleem. 
 
Tot zover, voorzitter. 25 
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van der Spoel. Gewoontegetrouw krijgt als eerste vanuit 
het college het woord, de wethouder Middelen. Daar wilde ik ook maar niets aan veranderen. 
Wethouder Vroegindeweij: 
 30 
Wethouder Vroegindeweij: Dank u wel, voorzitter. 
Er zijn natuurlijk opmerkingen gemaakt en vragen gesteld die niet binnen mijn portefeuille 
vallen. Daar zal ik niet op reageren. Ik hoop dat een van mijn collega’s die opneemt. Aan het 
einde van de rit kunnen we dan inventariseren of we alles gehad hebben. 
 35 
Als ik de bijdragen van de verschillende fracties hoor, voel ik vooral een gemeenschappelijk 
gevoel van ‘hoe kunnen we nu als rijke gemeente straks onze inwoners confronteren met forse 
bezuinigingen?’ Dat is een dilemma. In zoverre dat het uitgangspunt dat daarbij gehanteerd 
wordt – ik loop een beetje vooruit op volgende week – moet zijn dat je op termijn niet meer geld 
uitgeeft dan je hebt. Elk jaar moeten de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Dat is niet een 40 
soort rare wens, dat is in feite wat van ons geëist wordt. Gelukkig als we dat eens een keer niet 
kunnen of als we dat misschien nog even niet kunnen of als we een onverwachte tegenvaller 
krijgen, waardoor dat in een jaar misgaat, dan hebben we reserves. Gelukkig. Die zijn ervoor. 
 
Er zijn bedragen gepasseerd van € 3 miljoen en € 2 miljoen en veel nauwkeuriger dan ik ze kan 45 
noemen. Maar, zo staan er heel veel bedragen in de rekening en in de monitor. Als je die 
allemaal bij elkaar optelt, kom je tot gigantische bedragen.  
Strikt genomen, hoe je er ook tegenaan kijkt: onze reservepositie is in het 
meerjarenperspectief niet hoger dan € 38 miljoen. Daarvan hebben we met elkaar gezegd dat 
we van € 20 miljoen moeten afblijven. Dat betekent dat er € 18 miljoen reserve is om gekke 50 
dingen op te vangen. 
 
Het tegen de plinten klotsende geld. De gemeente Ridderkerk is rijk. En dat is de rijkdom van 
iemand die een huis heeft van € 350.000,-- en een hypotheek van € 250.000,--. Zo iemand 
bezit zomaar een ton. En als zijn portemonnee leeg is, kan hij geen brood kopen. Daar zal hij 55 
voor moeten lenen. In die situatie zit de gemeente Ridderkerk. Wij moeten elk jaar geld lenen. 
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Dat geeft niet, want we hebben onderpand. Maar, we hebben geen liggende gelden. 5 
 
Ik bedank alle fracties voor de impliciete of expliciete waardering voor het werk van de 
organisatie dat in de rekening en de vragenmonitor is gestoken. Ik zal dat graag overbrengen. 
 
Waar ik op moet reageren, zijn de zorgen over grondexploitatie. Die delen we met elkaar. Ik 10 
ben me daar zeer van bewust. De waarschuwingen van de accountant zijn ook niet tegen 
dovemansoren van het college gezegd.  
 
De reserve toeristisch overstappunt. Er was in het grondbedrijf Veren Ambacht een bedrag 
gereserveerd voor groene compensatie. Nu we Veren Ambacht afsluiten, zou dat bedrag 15 
zomaar in de reserve vallen. Dat willen we niet, dat vinden we niet elegant. Als de raad 
gelukkiger is met een andere benaming, is dat voor het college geen enkel punt, want dat geld 
is niet bestemd. Het is in zoverre bestemd dat het voor groene compensatie is. Maar wat we 
daarmee gaan doen, zullen we een keer in deze raad met elkaar moeten vaststellen. 
Dus, het is wat mij betreft een naamwisseling die aan de bedoeling van deze reserve niets 20 
verandert. 
 
Het andere amendement, het frictiebudget: het frictiebudget is ingesteld omdat we in de 
begroting uitgaan van een aantal bezuinigingen die we denken te gaan halen. Zo was het 
frictiebudget ooit € 500.000,--. Aan de huidige stand van het frictiebudget kunt u zien dat het 25 
college er niet volledig in is geslaagd om al die bezuinigingen te realiseren, want het 
frictiebudget is nog maar € 476.000,--. Dat betekent dat we op het bezuinigingspakket van 
pakweg € 23.000,-- niet hebben gerealiseerd. Dat zal in de toekomst ook nog wel eens 
voorkomen. Een van de redenen waarom dat voorkomt, is het gesprek met de 
maatschappelijke organisaties. Daaraan werd ook door de VVD gerefereerd. De 30 
maatschappelijke organisaties verdienen alle lof voor de wijze waarop zij deze noodzakelijke 
bezuinigingen hebben opgepakt. Ze hebben zich als partner van de gemeente opgesteld en 
we hebben gezamenlijk gezocht naar een oplossing om de 12% te realiseren. Dat betekent 
voor die organisaties dat ze ook in hun eigen organisatie het een en ander moeten 
veranderen. Daar is soms tijd voor nodig. En soms meer.  35 
Dat is ook een van de redenen waarom een bezuiniging die soms in het ene jaar is gepland in 
gesprek met die organisaties pas een jaar later gerealiseerd wordt. U vindt in de monitor dat 
verhaal van de bibliotheek waarin de zaak een jaar doorschuift. Natuurlijk geven wij die 
organisaties graag ruimte daarvoor. Daarvoor hebben we het frictiebudget opgesteld om dat 
beetje speelruimte te hebben om met elkaar op een goede manier te bereiken wat we willen, 40 
zonder zaken af te breken door rigide financieel getinte eisen te stellen. 
Ik ben het wat dat betreft hartgrondig eens met het citaat van professor Heertje dat door de 
PvdA werd aangehaald. Het gaat nooit om geld; het gaat altijd om mensen. Dat we daar geld 
voor nodig hebben, snappen we. Het is niet de bedoeling van het college om de rijkste 
gemeente te worden. De bedoeling is om een gezonde gemeente te zijn en ons door de crisis 45 
heen te loodsen, zonder dat onze bewoners daar al te veel van merken. 
 
Een opmerking over bezwaarschriften heb ik genoteerd: ik kan het niet beloven, maar we gaan 
onze best doen om dat voor de behandeling van de Kadernota te doen. We hebben dat in ons 
systeem opgeslagen. 50 
 
Er zijn opmerkingen gemaakt over onderdelen. Het postregistratiesysteem bijvoorbeeld. Ik 
snap dat het onbevredigend is als we met elkaar ervaren dat er met de post wel eens wat 
misgaat. We gaan aan het werk met het systeem, want we hebben ontdekt dat het met dit 
systeem niet lukt. Wetende dat we met Albrandswaard naar hetzelfde postsysteem gaan, is 55 
het niet zinnig om in het oude systeem veel energie te stoppen. Ik kan u nog niet zeggen 
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wanneer het systeem operationeel zal zijn, maar u hoort dat van mij. 5 
 
Ik maak mij de meeste zorgen over de opmerking van het CDA dat zij de handen vrij houden 
wat betreft de taakstelling, omdat we zoveel reserves hebben.  
Natuurlijk heeft het CDA de handen vrij. We praten pas volgende week over de taakstelling. 
Maar ik hoop dat ik in de dingen die ik tot nu toe heb gezegd, duidelijk heb gemaakt dat wij 10 
ondanks het feit dat we een behoorlijke reserve hebben, niet ontslagen zijn van de noodzaak 
om te bezuinigen. Het voorstel wat daarvoor straks voorligt, daar mag de fractie alles van 
vinden. 
 
Zorgen over het investeringsvolume begrijp ik. Als we de lijst met investeringen voor de 15 
komende jaren bekijken en we tellen al die bedragen bij elkaar op, dan is dat meer dan we in 
de meerjarenbegroting beschikbaar hebben voor investeringen. Dus er vallen investeringen 
buiten de boot. 
We hebben al eerder gezegd dat dat beeld zo is en dat we daar de vinger voor aan de pols 
houden.  20 
Voor dit lopende jaar verwachten we geen problemen. Dat betekent dus dat alle investeringen 
in categorie 1 uitgevoerd kunnen worden en dat nog een flink deel in de categorie 2 ook 
uitgevoerd kan worden. 
We schatten nu in dat we in 2012 geen probleem krijgen. In 2013 hebben we een soortgelijke 
situatie en we komen bij de begroting 2013 opnieuw met een voorstel voor de omvang van het 25 
investeringsvolume. Op dit moment denken we dat we hetzelfde niveau houden. We zullen 
kijken of we dat voor 2013 en 2014 en zo voort ook nog vol kunnen houden. Het vervelende 
met investeringen is dat het ene jaar een krediet wordt vastgesteld dat een of twee jaar later 
plaatsvindt. De werkelijkheid is vaak dat het vijf jaar later plaatsvindt. Dat is een probleem dat 
we al heel wat jaren kennen. Soms als boeggolf. Soms als anderszins. We hebben nu de 30 
boeggolf met het investeringsbudget eruit gehaald. Als wij noodzakelijke investeringen moeten 
doen, komen wij vast en zeker bij de raad terug om te kijken of wij het investeringsvolume niet 
moeten verhogen. Het verhogen van het investeringsvolume betekent dat we elders geld 
moeten sparen of lasten moeten verhogen. Wij moeten daar met elkaar een keuze in maken. 
 35 
Ik denk dat ik in grote lijnen overal op heb gereageerd. 
 
De voorzitter: Mevrouw Fräser. 
 
Mevrouw Fräser bij interruptie: Misschien is het wat voorbarig, misschien betreft het een 40 
andere wethouder. Ik heb gevraagd om een reactie over de grondexploitatie Cornelisland. Ook 
Het Zand heb ik genoemd.  
 
De heer Van der Spoel bij interruptie: Voorzitter, ik heb een vraag gesteld aan de wethouder 
over dat werkzaamheden ‘vergeten zijn’ mee te nemen in het bestek of krediet en welke 45 
maatregelen u gaat treffen om die uitglijders te voorkomen.  
 
De heer Japenga bij interruptie: Voorzitter, ik heb aan de wethouder gevraagd om richting 
begroting met een risicoprofiel Nieuw Reijerwaard te komen. Daar heb ik nog geen antwoord 
op. 50 
 
De voorzitter: De wethouder. 
 
Wethouder Vroegindeweij: Ik ben vandaag in de stemming om van alles toe te zeggen. Dat 
komt vooral doordat de opmerkingen heel erg ter zake doen. 55 
Een opmerking over wat er gedaan wordt aan vergeten mee te nemen werk. Daar wordt alles 
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aan gedaan om zo goed mogelijk te begroten. Op het moment dat er afwijkingen blijken, is een 5 
standaardreactie “hoe kan dat en hoe kunnen we het de volgende keer voorkomen?” 
U kunt ervan op aan dat de organisatie er attent op is om dit te voorkomen. Ik hoop dat dat 
straks merkbaar wordt. 
 
Het risicoprofiel Nieuw Reijerwaard. Bij de begrotingsbehandeling 2013 zullen wij vast en 10 
zeker terugkomen op de positie Nieuw Reijerwaard. Die grondexploitatie doen we niet zelf. 
Maar we participeren er wel in. Ons aandeel is fors. Belangrijke informatie voor de risico’s en 
de bufferreserve die we daarvoor moeten aanhouden. Dat komt vast en zeker. 
 
Cornelisland. De huidige exploitatie past nog binnen de bestaande grondexploitatie. Er is geen 15 
aanleiding om daar iets over te melden. Voor Het Zand wordt aan een grondexploitatie 
gewerkt. Maar het gaat natuurlijk ook over de stedenbouwkundige invulling. Zodra die er is, 
komt die naar de raad. Het moet een sluitende grondexploitatie worden.  
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Ik had nog gevraagd of er een nieuw financieel 20 
vertrekpunt komt voor de Kadernota. 
 
De voorzitter: 
De wethouder. 
 25 
Wethouder Vroegindeweij: Het vertrekpunt voor de Kadernota zoals u is toegestuurd, is 
zoals dat wat we op dit moment kunnen leveren. De Junicirculaire is wel bekend, maar nog niet 
exact doorgerekend voor de gemeente Ridderkerk. Als we die uitkomst hebben, dan krijgt u 
hem. Het betreft essentiële informatie. 
 30 
De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Dokter. 
 
Wethouder Dokter: Dank u wel, voorzitter. 
Ik deel de zorg van enkele partijen voor de minima en zwakkeren in onze samenleving. Zeker 
in deze roerige tijden. 35 
We zijn hard bezig met decentralisaties. Daar is veel tijd en energie in gegaan. Dat was een 
hele grote klus die voorlopig ‘on hold’ staat. Daarom zijn er ook behoorlijk wat dingen die we 
ook nog moesten doen. Tijdens de verbouwing gaat het werk gewoon door. Ook de dingen die 
we nog moesten doen zijn een klein beetje naar achteren geschoven, zoals het minimabeleid. 
Al die dingen hadden samenhang met decentralisaties. Die waren allemaal vertraagd. We 40 
moeten voor de decentralisatie op 1 januari 2013 het verhaal klaar hebben.  
 
Mevrouw Fräser bij interruptie: Voorzitter, ik heb tijdens een vragenuur vragen gesteld over 
de decentralisaties. Vrij kort na de Koenderscoalitie. Toen heb ik gevraagd of u doorging met 
het invoeren van decentralisatie. U gaf toen aan daarmee door te gaan. Nu hoor ik u zeggen 45 
dat alles ‘on hold’ staat. Klopt dat? 
 
Wethouder Dokter: Dan ben ik niet duidelijk geweest of u hebt niet goed geluisterd. De 
regering heeft de decentralisatie ‘on hold’ gezet. Doordat de regering dat heeft gedaan, zullen 
we met de voorbereiding nog wel gewoon door moeten gaan. Hoe het er precies uit gaat zien, 50 
weten we niet. We weten zeker dat de Wet werken naar vermogen voorlopig niet ingaat op 1 
januari 2013. Wij weten wel dat allerlei dingen nog gewoon doorgaan. Dus wij blijven wel 
doorgaan met de ontwikkeling en de afstemming. Wij hebben ook gezegd dat daar waar in 
BAR-verband gekeken wordt naar een sociale dienst, we die naar voren kunnen halen. We 
zullen alle voorzieningen goed afstemmen. Als de regering heeft geroepen dat iets ‘on hold’ 55 
staat, gaan wij niet stoppen en ons richten op andere dingen. We gaan met elkaar door met de 
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ontwikkelingen daarin. We hebben geen exacte einddatum: 1 januari 2013 of anders.  5 
Het minimabeleid: we waren bezig om dat na de zomer aan u te presenteren. Ook in 
samenhang met de hele decentralisatie. Nou, dat is nu weer even los. Dus, alles moet opnieuw 
geschakeld worden. Dat geeft binnen de afdelingen extra werk. 
 
Ik ben blij met de opmerkingen over de duidelijkheid CJG. We willen ook met de 10 
schuldhulpverlening hetzelfde doen. Ik heb vandaag overleg gehad met de organisatie 
PLANgroep die dat voor ons gaat doen. Daar hebben we de eerste cijfers van gekregen. Die 
zijn niet erg goed. Er blijkt op dit moment een toename bij schuldhulpverlening te zijn. Er was 
nog wat achterstallig onderhoud dat we proberen zo snel mogelijk weg te werken. Ik denk dat 
het goed is om op korte termijn in de commissie een en ander toe te lichten. 15 
 
De verschraling van de WSW. Wij waren in BAR-verband van plan om een nieuw plan te gaan 
maken. Ook dat is even ‘on hold’ gezet. Intussen zijn we wel in gesprek met de BAR en met 
Drechtwerk en Hendrik Ido Ambacht om te kijken hoe we – ondanks dat er geen duidelijkheid 
is – toch een volgende stap daarin kunnen zetten. 20 
 
Er is gesproken om met De Riederborgh en Woonvisie om tafel te gaan zitten. Dat is al 
gebeurd. We zijn druk in gesprek met deze organisaties om over de voorbeelden die u 
aanhaalde, de flats, te kijken waarom wij nog steeds zorgcomplexen moeten bouwen of 
zouden we beter zorg daar waar mensen zijn en zorginstellingen bij elkaar kunnen brengen. Er 25 
zijn op dit moment gesprekken gaande tussen Woonvisie, de gemeente en De Riederborgh. 
 
De opmerking van D66/GroenLinks over een bezuiniging die we dachten te vinden, met name 
de 65+: daar was ik ook niet blij mee. Dat geef ik ruiterlijk toe. Als wij denken door de 65+ uit 
het systeem te halen een bezuiniging kunnen inboeken, hebben we het mis. Uit een betere 30 
managementrapportage bleek al gauw dat we deze bezuiniging op deze manier niet zouden 
halen. U hebt gelijk: voordat je iets inboekt, zul je eerst terdege onderzoek moeten doen. 
 
Voorzitter, ik denk dat ik de vragen aan mij heb beantwoord. 
 35 
De voorzitter: Dank u. Wethouder Den Ouden, die tevens wethouder Stout vervangt. Gaat uw 
gang. 
 
Wethouder Den Ouden: Voorzitter, in de schriftelijke vragenronde zijn zoveel vragen gesteld 
die betrekking hebben op mijn portefeuille en die van wethouder Stout, dat ik al het vermoeden 40 
had dat er weinig meer te vragen was. Dat bleek vanavond ook.  
Zeker als ik – ik citeer de PvdA – hoofd- en bijzaken goed uit elkaar weet te halen. Een ding 
triggerde mij. De oproep om de fractievoorzitter van de PvdA ergens op tegen te spreken. Die 
uitdaging ga ik aan. Het ging over VSV. Een hoog percentage.  
 45 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Zou de wethouder de jeugdwerkloosheid ook mee 
kunnen nemen? Dat is een gecombineerd probleem bij de jongeren. 
 
De voorzitter: Ik snap uw vraag, maar ik stel voor dat de wethouder eerst antwoord geeft en 
dat dan uw vervolgvragen komen. Dat lijkt mij logisch. 50 
De wethouder. 
 
Wethouder Den Ouden: Dan even inhakend op het WSW-percentage van 14% Ongetwijfeld 
weet u hoe WSW gedefinieerd is. Dat zijn mensen die zonder startkwalificatie het onderwijs 
verlaten hebben. We weten dat gelukkig velen daarvan wel werk hebben. Als je dat 55 
percentage bekijkt voor de jongeren die echt zonder werk zijn, dan is dat gelukkig veel lager 
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dan 14%. Uit het vervolgonderzoek dat vorig jaar tot een afronding kwam, blijkt dat degenen 5 
die wij aan het opsporen waren een heel stuk lager was dan bleek uit het rapport van de 
rekenkamercommissie. De conclusie: het is beduidend lager dan wat toen werd aangegeven. 
Ik kan u het percentage doen toekomen. 
Voorzitter, volgens mij waren dat de vragen over mijn portefeuille. 
 10 
De heer Japenga: Voorzitter, ik had nog meer expliciet gevraagd om de invulling van het 
knelpunt in het kader van Deltapoort. Financieel weten we het wel, maar wat zou je met dat 
geld gaan doen, is het genoeg of is het slechts een fractie? Elk kader ontbreekt. 
 
De voorzitter: Ik zie zomaar aankomen dat wethouder Den Ouden wethouder Vroegindeweij 15 
vraagt om die vraag te beantwoorden. 
 
Wethouder Vroegindeweij: Dat is toch een financiële vraag. Er is alleen maar reserve. Wat 
we ermee gaan doen, moeten we nog bepalen. 
 20 
De voorzitter: Dan was ik nog een klein antwoord schuldig aan de SGP. Over de stand van 
zaken naar aanleiding van de overvallen. 
We hebben een aantal bijeenkomsten gehad en een werkgroep gevormd met 
vertegenwoordigers van Koningshof, Jorishof en Geerlaan. Toevallig zijn we vanmiddag bij 
elkaar geweest om na te denken over de vervolgstap. We hebben elkaar gevonden in het 25 
Hoofdbedrijfschap Detailhandel die zich daarvoor aanbiedt. De stadsmarinier Verbeek wordt 
ook door ons ingeschakeld. Belangrijk is om met elkaar aan tafel te zitten en veiligheid te 
bevorderen. We hebben afgesproken om in samenwerking met het Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel en de stadsmarinier meteen na de zomervakantie, voor de donkere dagen, iets te 
doen. We noemen dat ‘roadshow’, gericht op de medewerkers van de winkeliers om ze alert te 30 
maken, zelfvertrouwen te geven, te vertellen wat ze moeten doen als de nood aan de man is, 
maar ook zodat ze elkaar kennen en bij elkaar te rade kunnen gaan. Dat gaan we concreet 
doen. We verstaan ons met alle vormen van camerabewaking. Er is veel mogelijk. Het college 
houdt zich ermee bezig. Inzetten van de mobiele camera blijven we doen wanneer dat nodig 
en wenselijk is, maar ook op onverwachte momenten. Dat bevalt ons goed. Het richt zich meer 35 
op overlast van jeugd dan op overvallen, winkeldiefstallen. Maar je kunt er wat van zien zoals 
bij overvallen bij geldrijders, zoals bij de Rabobank. Die hebt u kunnen zien bij Opsporing 
Verzocht. Dat waren bewakingsbeelden van een bedrijf in de buurt.  
Dat zijn de concrete stappen. We hebben afgesproken elkaar op gezette tijden te ontmoeten. 
Met die vertegenwoordigers, onze mensen van openbare orde en veiligheid en mijzelf om 40 
goed de vinger aan de pols te kunnen houden. 
 
Mevrouw Fräser. 
 
Mevrouw Fräser: Ik had een opmerking gemaakt over de BAR-samenwerking. Over 45 
kostentoerekening en een bijdrage in de uitvoeringskosten Albrandswaard. Misschien zou u 
daarop nog kunnen reageren. 
 
De voorzitter: Bijdrage uitvoeringskosten heb ik niet paraat. Ik kijk even naar de wethouder 
Financiën. En over het toerekenen van de kosten, daarover hebben wij het vorige keer hier 50 
nadrukkelijk gehad. Dat wordt meegenomen in de uitwerking van de scenario’s. Dat hebben 
we toen met elkaar afgesproken en dat is precies wat er gebeurt.  
 
Moeten we schorsen? 
 55 
Wie gaat het beantwoorden? Wethouder Vroegindeweij. 
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 5 
Wethouder Vroegindeweij: Ik ga hem proberen te beantwoorden. De bijdrage van 
Albrandswaard aan de samenwerking staat vast, maar misschien moeten we er even op 
wachten als ze het geld niet hebben. Ik zeg het maar gewoon. 
 
Mevrouw Fräser: Dus het is een openstaande rekening? Oké.  10 
 
De voorzitter: Een voorzichtige hint: de 90 minuten zijn nu om. We beginnen aan de tweede 
termijn. We hebben nog meer punten op de agenda. 
De heer Neuschwander, Leefbaar Ridderkerk. 
 15 
De heer Neuschwander: Dank u voorzitter. Allereerst dank aan het college voor de heldere 
toelichting. Ik zal proberen de tweede termijn kort te houden. Ik heb een paar opmerkingen 
genoteerd. Ik vond de bijdragen van alle partijen constructief. Heel duidelijk. Daarmee kunnen 
we iets richting de Kadernota van volgende week. Een paar opmerkingen nog. Ik deel de zorg 
van de heer Onderdelinden wat betreft de borgstelling en garanties. Het is zaak dat we 20 
zorgvuldig naar die positie kijken. Een keer doorlichten lijkt mij een hele goede zaak.  
 
Een opmerking naar de PvdA. Ik hoor u veel vragen stellen. Het CDA bedankte u voor de 
algemene beschouwingen. Ik hoorde u opmerkingen maken in de zin van open vragen of er 
goed met geld wordt omgegaan of worden er te weinig mensen bereikt? Daarmee creëert u 25 
bepaalde twijfel. Ik zou zeggen: stelt u gewoon concreet een vraag. Dan krijgt u daar antwoord 
op. Ik kan u dat niet geven. Misschien het college ook niet. U creëert een probleem dat er in 
mijn ogen niet is. 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Dank u wel. Dat is het ook. Wat ik probeer, is antwoord 30 
te krijgen op vragen, maar dat lukt niet. Ik heb schriftelijke vragen gesteld. Daar hebben 
mensen vijf weken over na mogen denken, maar ik heb er geen antwoord op gekregen. Het 
minimabeleid komt eraan, dat is bemoeilijkt. Daar heb ik geen antwoord op gekregen. We 
hebben vragen over de armoedemeting gesteld, daar heb ik geen antwoord op gekregen. Dus, 
inderdaad ik ben op zoek naar informatie. Ik stel dat vragenderwijs. Ik word op dat punt graag 35 
beter geïnformeerd en op sommige punten graag tegengesproken. 
 
De voorzitter: De heer Neuschwander. 
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, dat begrijp ik, maar mevrouw Ripmeester is goed in alles 40 
SMART te maken: stel die vraag dan ook SMART, zodat u daar hopelijk een goed en duidelijk 
antwoord op krijgt, want ik kan er helemaal niets mee. 
 
Een tweede opmerking die u maakte, is over ondernemers. Ik hoorde als ik goed luister dat 
daar kennelijk een probleem is, maar als u mij vraagt wat het probleem met die ondernemers 45 
is, kan ik u daar geen antwoord op geven. Sterker nog: ik kan niet eens de vraag die u stelde 
duidelijk maken. Dus zou u daar heel helder in willen zijn? Als u dat niet kunt, zou u de vragen 
dan achterwege willen laten? 
 
Voorzitter, waar ik me in kan vinden, zijn de woorden die de heer Van der Spoel heeft 50 
uitgesproken over Ridderkerks begroten. Laten we ons zeker niet rijk rekenen en dat het 
onvermijdelijk is om niet-populaire bezuinigingen door te voeren, daar kunnen wij ons bij 
aansluiten. Dat is nooit prettig, maar wel noodzakelijk. 
 
Een reactie op de amendementen die zijn ingediend. Ik begin bij het amendement over de 55 
groene compensatie. Wat dat amendement betreft, sluiten wij ons aan bij dat wat wethouder 



21 juni 2012 
 

 1228 

Vroegindeweij heeft gezegd. De naam “reserve groencompensatie” of dat nu “toeristisch 5 
overstapplaats” moet zijn, is wat ons betreft totaal niet aan de orde. Het gaat over geld dat 
gereserveerd is voor groen in Veren Ambacht en wat ons betreft blijft dat ook zo staan en is het 
bestemd voor Veren Ambacht. Om daar via een omweg de boomgaard bij te halen; wij staan 
op het standpunt dat we zeggen “wat groen is in Nieuw Reijerwaard wordt gefinancierd vanuit 
de gemeenschappelijke regeling, en wat in Veren Ambacht ligt, wordt betaald uit de reserve 10 
zoals die is”. Wij hebben geen behoefte aan dat amendement.  
Dat geldt ook voor het amendement over het frictiebudget. Dat steunen wij niet. 
 
Dank u wel. 
 15 
De voorzitter: Dank u wel, de heer Van der Duyn Schouten, SGP. 
 
De heer Van der Duyn Schouten: Dank u wel, voorzitter. 
Ik pak de draad op waar de heer Neuschwander is gestopt.  
De amendementen: het amendement over het toeristisch overstappunt steunen wij niet. Tot en 20 
met punt 2 gaat het in principe prima met het amendement. In punt 3 wordt dit zo nadrukkelijk 
gekoppeld aan de boomgaard en ons standpunt met betrekking tot de boomgaard is duidelijk. 
Daarom steunen wij dit amendement niet. 
Het amendement over het frictiebudget vinden wij zeker met de decentralisaties die op ons 
afkomen goed. Dat helder blijft hoeveel geld wij daarmee kwijt zijn, met name vanwege de taak 25 
die ons van overheidswege wordt opgelegd, en met name de onderliggende gedachte om die 
stromen helder te houden, spreekt ons aan. Wellicht dat het ook op een andere manier kan, 
maar met die gedachte in het achterhoofd, steunen wij dit amendement.  
 
Overigens heb ik me zorgen gemaakt over de opmerking van de PvdA en heb ik me wat 30 
verbaasd over de instemming die vanuit het college hierop kwam. Dat wat we willen, is 
hoofdzaak en dat het geld bijzaak is. Ik denk dat dat de manier van economie bedrijven is, 
waarom er zoveel mensen bij de schuldhulpverlening op de stoep staan. Dat is ook de reden 
waarom bepaalde landen nu in zwaar weer komen. Dus als we blijven doen wat we leuk vinden 
en het geld regelen we later wel, dan roepen we problemen over ons af. 35 
In dat kader onderschrijven wij de opmerking van het CDA, namelijk dat op jaarbasis net 
zoveel moet binnenkomen als eruit gaat. Dat was het begin. Aan het einde hoorden we het 
CDA zeggen dat een reserve eventueel incidenteel ingezet zou kunnen worden en anders 
structureel gelden aan de Kadernota zou willen geven. Met zoveel ervaring verbaast het mij 
dat structurele en incidentele gelden op deze manier door elkaar gehaald worden. 40 
De opmerking van de VVD was dan ook zeer steekhoudend, dat eventuele gelden weggezet 
zouden kunnen worden voor de renteclaim. Dat daar eventueel een structurele dekking uit te 
halen valt.  
 
Nog een vraag aan de wethouder. We hebben van de accountant gehoord dat we op 45 
afzienbare termijn onze gelden alleen nog maar bij de overheid weg kunnen zetten en dat dat 
aanzienlijk lagere rente oplevert. Heeft dit eventuele consequenties voor rentedekking die wij 
uit reserves kunnen genereren? Misschien goed als we daar voor de bespreking van de 
Kadernota helderheid over hebben. 
 50 
De ChristenUnie: ik ben de draad een beetje kwijt over het uitstellen van het voorstel van De 
Kuyperschool. Volgens mij is het zo dat wij volgende week hier een besluit over kunnen nemen 
en daarmee komt er helderheid over de kosten die aan het besluit zijn gekoppeld. Er komt 
daarmee helderheid over de grondexploitatie van het centrum. De drie voorstellen die er 
liggen, zijn helder onderbouwd, de financiële consequenties zijn helder en het lijkt mij goed om 55 
daar volgende week duidelijkheid over te krijgen, zodat we ook een afsluiting kunnen maken 
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met de grondexploitatie Centrum. 5 
 
De heer Japenga bij interruptie: Voorzitter, weet de heer Van der Duyn Schouten dan exact 
wat optie 2 gaat kosten? Concreet: onderaan die streep. 
 
De heer Van der Duyn Schouten: U zult het mij niet kwalijk nemen dat ik dat niet uit mijn 10 
hoofd weet. Als ik het goed heb begrepen, blijft uit optie 1 geld over, optie 2, de huidige situatie 
is kostenneutraal en optie 3 kost veel geld. De opties zijn uitgewerkt en geven een helder 
beeld welke financiële consequenties aan de keuzes ten grondslag liggen. 
 
De voorzitter: Met het oog op de tijd: we gaan dit onderwerp volgende week bespreken. U 15 
neemt er alvast een voorschotje op. De heer Japenga. Maar dan voor de laatste keer over dit 
onderwerp. 
 
De heer Japenga: Dank u wel, ik houd het kort. Die € 194.200,-- is eerst toegevoegd aan het 
potje. Zodoende kan optie 2 dus budgettair neutraal uitgevoerd worden. Dat bent u met mij 20 
eens? 
 
De voorzitter: U schiet behoorlijk in de details. De luisteraar is inmiddels afgehaakt. Misschien 
wilt u er nog op reageren. Mijnheer Van der Duyn Schouten. 
 25 
De heer Van der Duyn Schouten: Willen, willen; ik kan het moeilijk niet doen. Ik ben het met 
de heer Japenga eens. Dat is inmiddels toegevoegd, dus dat is de huidige situatie. We hebben 
nu nog drie keuzes voorstaan die ieder een afzonderlijke financiële impact hebben.  
 
Wat betreft de VVD moet ik zeggen dat ik het beeld dat geschetst wordt over de € 2,2 miljoen 30 
en wat nog komt, volledig onderschrijf. We zullen er volgende week nog op terugkomen. 
Teruggeven via de ozb is misschien op dit moment een stapje te ver.  
 
Ik heb aan het college een vraag aan de heer Vroegindeweij gesteld. Ook naar de voorzitter: 
als u het antwoord dat u zojuist gaf op de vraag die wij ook in de monitor hadden gesteld of bij 35 
de vragenlijst over De Riederborgh had gegeven zoals u dat net deed, waren wij twee weken 
eerder gerust gesteld en had ik mijn bijdrage substantieel kunnen inkorten. Misschien iets voor 
de volgende keer. 
 
De voorzitter: Wat is mijn rol daarin? 40 
 
De heer Van der Duyn Schouten: U hamert op het zo kort mogelijk houden van de inbreng. 
 
De voorzitter: Dan is dat maar weer helder.  
Mevrouw Ripmeester, PvdA. 45 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel. 
Gezien de tweede termijn van Leefbaar Ridderkerk, die zich voornamelijk richt op de PvdA, 
heb ik het idee dat ik hier en daar een paar gevoelige punten heb geraakt. Maar daar ga ik nu 
niet verder op door. 50 
Ik deel met Leefbaar Ridderkerk de zorgen over de risico’s over Nieuw Reijerwaard en Het 
Zand, maar ook over de potentieel grote toename van de verbonden partijen, die we nu nog 
niet genoemd hebben. De decentralisaties gaan door, maar de ingangsdata gaan schuiven 
door de nieuwe kabinetvorming. Die kunnen dus uiterlijk bestuurlijk technisch pas op 1 juli 
volgend jaar ingaan. Dat heeft natuurlijk ook zijn effecten op de begroting. Dat geeft ook weer 55 
wat lucht. 
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Wij delen de zorgen van de SGP over de WSW-ers. Dat blijft een aandachtspunt, een groep 5 
die niet echt tussen wal en schip valt, dat is een verkeerde benoeming, maar we krijgen ze ook 
niet op een goede plek. 
 
Wij zijn blij met de aandacht die er nu is voor het Goudenregenplantsoen en De Riederborgh. 
De opmerkingen die gemaakt worden, sluiten heel goed aan bij wat wij al vaker hebben 10 
genoemd, het woonservicegebied. Het Humanitasconcept op wijkniveau waarin partijen, 
zowel op zorg- als welzijnsgebied aan elkaar worden verbonden, zodat je een gedegen sociaal 
kader krijgt voor een vergrijzende omgeving. Dus we zijn heel blij dat we nu toch – zij het met 
een omweg – stappen maken in die richting. 
 15 
We zijn het eens met de ChristenUnie dat de investeringen die gedaan worden in De 
Kuyperschool gedegen en zorgvuldig moeten worden afgewogen. Zeker omdat we in crisistijd 
veel gaan investeren in stenen.  
Dat de grondexploitatie Nieuw Reijerwaard vaker geactualiseerd moet worden, zouden we 
eigenlijk niet moeten hoeven benoemen.  20 
 
We delen de zorgen van D66/GroenLinks dat de bezuiniging op het primaat van verhuizen en 
de bezuiniging op collectief vervoer eerst is ingevoerd om vervolgens als onuitvoerbaar te 
worden bestempeld. Dit zou niet moeten mogen. Het effect dat dit op de inwoners heeft gehad, 
is er wel degelijk geweest. 25 
 
Natuurlijk zijn wij het met de VVD eens dat wij ons niet rijker hoeven rekenen dan we zijn, maar 
we hoeven ons ook zeker niet armer te rekenen. Dat vind ik ook een beetje onzin. 
We zijn het ook met jullie eens dat alle gemeenschappelijke regelingen moeten bijdragen en 
dat niet één kan zeggen dat het hen deze keer niet lukt. 30 
 
Wethouder Vroegindeweij formuleerde het treffend: “hoe gaan we als rijke gemeente onze 
inwoners confronteren met ingrijpende bezuinigingen?”. Dat is inderdaad de vraag voor 
volgende week.  
 35 
We hebben lof voor de ambtenaren die toch weer kloeke boeken hebben weten te produceren, 
met zo goed mogelijke informatie. Het is dan altijd weer grappig om te zien hoeveel vragen de 
PvdA toch nog heeft. 
 
We hebben lof voor de maatschappelijke organisaties. Zij hebben de bezuinigingen 40 
opgevangen. We weten ook dat het hier en daar knelt. Geld is weliswaar niet leidend, maar 
een ‘tool’. Pas wanneer je het “hoe” gaat bepalen, komt het budget naar voren.  
 
Vanaf 2006 stellen wij vragen over de postregistratie. We hebben er eerst een sport van 
gemaakt. Toen hadden we er nog lol in, maar ondertussen niet meer. We worden echt treurig. 45 
We begrijpen dat we naar een nieuw systeem gaan. In de teksten staat dat er binnen 
afzienbare tijd een nieuw systeem komt. De wethouder komt op korte termijn met meer info. 
Nou, ik ben op zich al blij als we dat in september hebben. 
Dus, als die gedegen vast en hard is, zou ik daar al heel gelukkig mee zijn. 
 50 
Over het investeringsvolume. Daar zitten ook een paar dingen in die op voorhand niet 
doorgaan, dus daar zit wat lucht.  
 
Over wethouder Dokter: hij spreekt over de dynamiek van het Rijk en alle kabinetsplannen die 
niet demissionair zijn, dat er opnieuw geschakeld moet worden. Dat geeft ook weer ruimte voor 55 
creativiteit. Dat betekent ook dat die conferentie Armoede nu voor het een en ander kan 
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plaatsvinden, zodat input geleverd kan worden. Er zijn ook dingen die niet afhankelijk zijn van 5 
de dynamiek van het Rijk. Bijvoorbeeld de armoedemeting. Die is voor Ridderkerk wel heel erg 
belangrijk. Dat we inzicht hebben in waar de kwetsbare groepen zitten. En inzicht in de 
veranderingen daarin. Dat heeft niet met Rijksbeleid te maken. Dat is gewoon een meting. Wij 
betreuren het dat die nog niet is uitgevoerd. Dat we die informatie nog niet hebben. 
 10 
We begrijpen dus dat de plangroepen een informatieavond verzorgen. Die komt op korte 
termijn in de commissie. Die korte termijn is wel pas over drie maanden, want we zitten 
natuurlijk voor het zomerreces. Dat vinden wij een gemiste kans. Dat is in onze ogen weer 
richting het einde van het jaar. We zouden heel graag de ontbrekende informatie willen 
hebben, we zouden het Ecorus willen hebben, SGBO, armoedemonitor. We hebben nog geen 15 
antwoord gekregen op onze vraag wanneer de Wijzerplaats wordt geëvalueerd. Wellicht horen 
we dat in tweede termijn. 
We hebben nog geen motivatie gekregen waarom onze schriftelijke vragen van vijf weken 
geleden niet beantwoord konden worden en waarom wordt voorgesteld om die op de laatste 
dag voor het zomerreces te beantwoorden.  20 
We hebben gesproken over de WSW, maar dat was in combinatie met de jeugdwerkloosheid. 
De jeugdwerkloosheid is in Ridderkerk hoog. Nog hoger dan in de regio. We weten allemaal 
dat kinderen die zonder startkwalificatie van school komen, ook al hebben ze nu werk, extra 
kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt als ze ouder worden. 
Wij dachten dat het college niet in is gekomen. Dat is niet weersproken. Dat vind ik een 25 
gemiste kans. Dat had ik niet van de wethouder verwacht. 
 
Ik ben blij dat er een toezegging van wethouder Vroegindeweij is over een overzicht van 
bezwaar en beroep en de beleidsterreinen en wij zijn ook blij met de toezegging van de 
wethouder dat hij zo snel mogelijk, naar verwachting volgende week, met een nieuw financieel 30 
vertrekpunt komt op basis van de mei/junicirculaire.  
 
Dank u wel, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Onderdelinden. CDA. 35 
 
De heer Onderdelinden: Ik wil mijn tweede termijn beginnen met de geweldige toezegging 
van wethouder Vroegindeweij. Hij begon met de opmerking dat hij vandaag alles gaat 
toezeggen. Althans, zo heb ik het begrepen. Die staat. 
 40 
De heer Van der Duyn Schouten sprak in het kader van veiligheid over de aanstaande donkere 
dagen. Misschien is het handig om dat straks nog even toe te lichten. 
 
De VVD sprak over doorgeschoven prestaties en legde de vinger op de zere plek. Wij 
onderschrijven dat. 45 
Het is goed om vast te stellen, mijnheer Van der Spoel, dat dit een probleem is van dit jaar, 
vorig jaar en volgend jaar en van het jaar daarna. Die zullen zich altijd voordoen. Niet alleen 
voor dit jaar. 
 
De heer Van der Spoel bij interruptie: Voorzitter, dan moet u het wel in de context plaatsen 50 
waarin ik het heb gezegd. U hebt gezegd € 2,6 miljoen in de plus, met een groot uitroepteken. 
Maar daar gaat onder andere die vijf ton van af. U rekent zich daar dus rijker dan we zijn. Daar 
wilde ik voor waarschuwen. 
 
De heer Onderdelinden: Maar ook in 2012 zullen er doorgeschoven prestaties zijn van nog 55 
weer eens vijf ton. Dus dat is een dynamisch gebeuren dat zich blijft voordoen.  
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 5 
Als het gaat om de ozb blijven wij uitkijken naar de voorstellen. In de Kadernota blijkt dat er nog 
9% ruimte is. Ik neem aan dat u die volop als partij gaat invullen. Dan zit daar ook weer een 
bezuinigingskans. 
 
Naar wethouder Vroegindeweij. U sprak over een algemene reserve van € 38 miljoen. Dan 10 
vergist u zich wel even € 10 miljoen. De algemene reserve is € 28 miljoen. Pagina 214. 
 
De hypotheek, daarover hebben wij vragen gesteld. Wij hebben gevraagd naar de relatie met 
de verhuizing. Wij zagen die relatie niet. 
 15 
Postregistratie. Ik kan onderschrijven wat eerder is gezegd. Er is zes jaar geleden door een 
interim, die mijnheer Louter heette, gesproken over de ontwikkelingen en ‘verbeteringen’.  
 
Investeringsvolume: ik begrijp uit de opmerking van wethouder Vroegindeweij dat u bij de 
begrotingsbehandeling 2013 komt met een verhoging als dan blijkt dat die nodig zou zijn. U 20 
gaat daar in november op in. 
 
Rond de borgstellingen heb ik geen antwoord gekregen. Ik heb gesteld, niet om flauw te zijn, 
dat ik helaas moet constateren dat het probleem ligt bij Woonvisie. Daarom hebben wij om een 
extra controle gevraagd, die door Leefbaar Ridderkerk en naar ik begreep D66/GroenLinks 25 
wordt onderschreven. 
 
Tot slot een opmerking naar wethouder Vroegindeweij, de heer Van der Duyn Schouten en de 
heer Van der Spoel. 
Over de reserves en “zo veel ervaring”. Decennia heeft het CDA bijdragen geleverd op het 30 
gebied van financiën. Daarbij hebben wij het op zijn Ridderkerks gedaan. Dat ben ik zelf 
geweest. Dus, ik begrijp wat u bedoelt. Daar mag u mij weer op aanspreken. Ook morgen mag 
u mij daarop aanspreken. Waar ik het over heb, is niet over reserves aanspreken van de 
afgelopen honderd jaar. Ook niet van tot en met 2010. Waar ik het over heb, is over € 14 
miljoen. Ik wil het herhalen, maar ik doe het niet. U hebt goed geluisterd. € 14 miljoen die vanaf 35 
2011 helder is geworden. Vanaf 2011 helder is geworden. Het gaat niet over oude reserves. 
Vanaf 2011. Dat zijn de bedragen die beschikbaar zijn voor de komende periode. Die wil ik 
alleen maar belichten. En daarom heb ik om die extra A4 gevraagd. Op zijn Ridderkerks 
begroten: jazeker! De woordvoerders weten ook als zij mij volgen, dat ik dat deed en doe. 
 40 
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Van der Duyn Schouten. 
 
De heer Van der Duyn Schouten: Er is mij nog een expliciete vraag gesteld, over wat ik 45 
bedoel met die donkere dagen. 
Dat moet u zien in het kader van de raadsagenda. We zijn volgende week nog bij elkaar en 
daarna komen wij pas weer in september bij elkaar. Dan worden de dagen alweer korter en 
wordt het vroeger donker. 
 50 
De voorzitter: Mooi, dan gaan we naar de heer Japenga. ChristenUnie. 
 
De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. Ik houd het voorlopig gewoon bij vandaag. Ik wil drie 
korte opmerkingen maken. 
Een over de toezegging van de wethouder over het risicoprofiel. Bedankt daarvoor. 55 
Verder over de frictiekosten decentralisaties. Wij steunen het amendement dat voorligt. 
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Tot slot rond het knooppunt: wij steunen het amendement over de groene compensatie, omdat 5 
alleen het geld een gegeven is. Wij willen daar een groen label aanhangen. 
 
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Fräser, D66/GroenLinks. 10 
 
Mevrouw Fräser: Dank u wel, voorzitter. Een aantal korte opmerkingen. 
De eerste over de grondexploitatie. Wij zijn blij dat het college de aanbevelingen en de zorgen 
die wij als D66/GroenLinks en als hele raad hebben, opnemen. Wij hopen dat dit tot concrete 
acties leidt en tot meer frequente grondexploitatie-actualisatie als het om risicovolle projecten 15 
gaat. 
 
De tweede opmerking heeft betrekking op de Kuyperschool. De ChristenUnie stelde voor om 
De Kuyperschool in september te behandelen omdat er wat onduidelijkheid is over de 
bedragen. Dat kunnen wij steunen. Beter een goed voorstel met heldere bedragen, zodat we 20 
de opties goed kunnen afwegen. 
 
Het CDA: wij delen de zorgen over borg- en garantiestellingen. Daar hebben wij vaker vragen 
over gesteld.  
 25 
Tenslotte een opmerking naar de PvdA, misschien dat Leefbaar Ridderkerk en de SGP dit ook 
kunnen overwegen: het amendement over de groencompensatie gaat mij zo aan het hart dat 
ik zou willen vragen om eventueel de tekst te veranderen, zodat er een meerderheid voor is. 
Ik weet niet hoe de fracties hierover denken. Het is een belangrijk amendement. De wethouder 
heeft al toegezegd dat dit in feite inhoudelijk een goed amendement is. Ik wil voorstellen om 30 
daar waar eventuele fricties zijn, deze glad te strijken. Ik wil het bij dit voorstel van mijn kant 
laten, voorzitter. 
 
De heer Neuschwander bij interruptie: Voorzitter, laat ik er duidelijk over zijn. Labelen voor 
groen vinden wij een prima zaak. Maar dan wel bij Veren Ambacht en niet bij Nieuw 35 
Reijerwaard, want dat komt uit de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard. Om dat te 
koppelen aan de boomgaard, zie ik niet. Om die reden steunen wij hem niet. Maar het 
uitgangspunt is hetzelfde. 
 
Mevrouw Fräser: Kunnen we misschien even schorsen om dit voorstel te bespreken? 40 
 
De voorzitter: Zijn er nog meer mensen die willen schorsen? 
 
De heer Onderdelinden: Mevrouw Fräser heeft in die zin gelijk dat de wethouder eigenlijk al 
toegezegd heeft. Dus het gaat om het ‘fine tunen’ . De wethouder was volstrekt helder. 45 
Misschien dat we het met twee woorden en twee komma’s kunnen afstemmen. 
 
Wethouder Vroegindeweij: Ik hoorde mevrouw Fräser net zeggen dat de wethouder het een 
goed amendement vond. Ik heb aangegeven dat ik met een andere benaming van die reserve 
geen enkele moeite heb, als we het maar eens zijn over de besteding van het geld. Volgens mij 50 
is uit deze ronde gebleken dat we het met elkaar roerend eens zijn over de besteding. Dus 
ergens hebben we het nergens over. En dan kunnen we het beste schorsen. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dan zou ik graag nog eens duidelijk willen hebben wat precies de 
besteding van het geld is. 55 
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De heer Van der Duyn Schouten: Het is inmiddels al duidelijk dat dat er nog niet is. Dat hoef 5 
ik niet opnieuw uitgelegd te hebben. Wat ons betreft hebben wij er geen enkele moeite mee - 
als we puntje 3 schrappen of leeg laten – om aan de bestemmingsreserve een andere naam te 
geven. 
 
De voorzitter: Het voorstel is nu heel punt 3 schrappen. 10 
De indiener: mevrouw Ripmeester. 
 
Mevrouw Ripmeester: Wij zijn niet bereid om heel punt 3 te schrappen.  
Ik ben wel bereid om even te schorsen voor een bespreking.  
 15 
De voorzitter: Dan moet dat zin hebben. Ik hoor van de tegenstemmers dat dit geen zin heeft. 
 
De heer Neuschwander: Ik kan er heel kort over zijn. Als er nu bij punt 3 een politiek spel 
gespeeld wordt door daar een boomgaard in op te voeren, dan komen we er niet uit. Dan is het 
voor ons heel simpel, dan blijft het amendement zoals het is en stemmen wij er niet mee in. Ik 20 
concludeer wel dat we allemaal tot dezelfde conclusie komen, dat we gaan voor de reserve 
zoals die is en dat die een groen label krijgt. Punt. 
 
De heer Van der Duyn Schouten: Daar zijn wij het helemaal mee eens. 
 25 
De voorzitter: Dan heeft het weinig zin om te schorsen. Bij wie waren we gebleven? Bij 
mevrouw Fräser. Gaat uw gang. 
 
Mevrouw Fräser: De PvdA wil dus niet schorsen op dit punt, begrijp ik. 
 30 
De voorzitter: Mevrouw Fräser, Leefbaar Ridderkerk en de SGP wensen in ieder geval niet te 
schorsen als … 
 
Mevrouw Fräser: Oké. Jammer. We zijn erg teleurgesteld. Dat mag duidelijk zijn. Het gaat 
echt om een futiliteit. De teleurstelling is groot. Hier wil ik het bij laten. 35 
 
De voorzitter: De heer Van der Duyn Schouten. 
 
De heer Van der Duyn Schouten: We zullen het maar aan het tijdstip toeschrijven. Ik ben 
toch benieuwd bij alles wat nu is uitgesproken, waar die enorme teleurstelling vandaan komt. 40 
Iedereen heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat dit bedrag weggezet wordt voor groen. 
Over het naampje zijn we het ook al eens. Bent u dan teleurgesteld dat u het niet aan de 
boomgaard kunt koppelen? 
 
Mevrouw Fräser: Dan hebt u echt niet goed geluisterd naar mijn bijdrage. We hebben in 45 
eerste termijn gezegd dat wij het belangrijk vinden dat er een groene compensatie komt. Daar 
gaat het ons om. Wij vinden de opstapplaats Deltapoort geen groencompensatie. Daar gaat 
het ons om. Wij willen die opstapplaats Deltapoort eruit halen: daar gaat het ons om. Vandaar 
dat we nu teleurgesteld zijn. We waren er heel dichtbij. Er waren mogelijkheden om dat te 
bewerkstelligen en nu is het voorbij. Het gaat ons niet om die boomgaard. Dat is voor ons een 50 
bijzaak in het hele stuk. 
 
De heer Van der Duyn Schouten: Dan moet ik toch helaas concluderen dat het niet luisteren 
meer bij u zit dan bij ons. Volgens mij hebben alle partijen aangegeven dat die het belangrijk 
vinden dat dit bedrag wordt toegezegd aan een groene bestemming. Wat het dan ook is. Dat 55 
onderschrijven we allemaal. Er is voor u geen enkele reden meer om teleurgesteld te zijn, want 
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we onderschrijven dit raadsbreed. 5 
 
Mevrouw Fräser: Ik ben heel erg blij met de toezegging dat dit raadsbreed wordt gedragen. 
Daar gaat het verder niet om. Wat er nu gebeurt, is dat op het moment dat het amendement 
niet wordt aangegeven het label opstapplaats Deltapoort blijft staan. Daar gaat het mij om. 
 10 
De voorzitter: Ik concludeer dat het helder is, over en weer. Er wordt niets nieuws meer 
toegevoegd. We zijn wel zwaar, heel zwaar over de tijd heen. We hebben nog een aantal 
belangrijke agendapunten. Ik ga me in toenemende mate zorgen maken. Het woord is aan de 
heer Van der Spoel, VVD. 
 15 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, de wethouder maakte net terecht de opmerking dat 
inkomsten en uitgaven met elkaar in balans dienen te zijn. Dat is ook zo, maar juist op langere 
termijn. Er is een denktank van economen in Den Haag die heeft aangegeven dat zodra het 
kabinet aantreedt dat het moment is om direct dan bezuinigingen door te voeren. Je moet niet 
wachten tot 2015 of 2016. Dat is ook hier het toekomstperspectief. Juist dat 2016 verslechtert. 20 
Dus dat betekent dat hier en nu besluiten genomen moeten worden en dat we zullen moeten 
bezuinigen. Ik heb bij Leefbaar Ridderkerk en de SGP ook gehoord dat juist vanwege die 
onzekerheden wij heel voorzichtig moeten zijn. De opmerking over de ozb-teruggave kwam 
louter voort uit de opmerking van het CDA alsof we pootjebaden in het geld. Dat is niet zo. Als 
dat het geval zou zijn, zou dat zeer zeker teruggegeven moeten worden. 25 
 
De heer Van der Duyn Schouten bij interruptie: Ik ben erg blij dat de heer Van der Spoel die 
onrust nog even wegneemt. 
 
De voorzitter: Wat eindigt dit debat toch mooi. 30 
 
De heer Van der Spoel: Ik hoop nog wat onrust bij mijzelf te kunnen wegnemen. Richting het 
CDA: ik snap dat de heer Onderdelinden wat in verwarring is over de reservepositie van de 
gemeente. Voorheen hadden we een algemene reserve, vrij veel reserves. Wij hadden zelfs 
een strategisch investeringsbudget. Maar er is door een meerderheid van deze raad besloten 35 
om daar een geheel van te maken. Dat vertroebelt blijkbaar uw beeld. Ik ken u niet anders dan 
dat u van Ridderkerks begroten bent. Ik ben nog niet zo heel lang in deze raad, misschien hebt 
u dat zelfs wel uitgevonden. Maar het is natuurlijk wel zo dat we zuinig moeten zijn op onze 
reserves. De wethouder heeft aangegeven dat we de luxe hebben dat als er een tegenvaller is, 
dat nog even opgevangen kan worden, zonder dat direct elders gesnoeid moet worden. Laten 40 
we ons vooral niet rijker rekenen. Ik dacht even dat de heer Onderdelinden een koerswijziging 
gemaakt had. Ik was even in de war met de nieuwe landelijke koers dat het beleid van het CDA 
lokaal finaal doormidden ging en dat blijkt gelukkig niet zo te zijn. 
 
De heer Onderdelinden: Vanuit het radicale midden gesproken: het is inderdaad zo dat het 45 
onveranderd is. Ik ga dat niet herhalen. Maar als je kijkt naar de algemene reserve van de 
afgelopen, tien, vijftien jaar, dat heb ik allemaal gedaan – die cijfers heb ik allemaal keurig op 
mijn nachtkastje liggen – zie je hoeveel de algemene reserve bedroeg/bedraagt. Als je naar 
die ontwikkeling kijkt, hebben wij dat in het verleden op zijn Ridderkerks genoemd. 
Het enige dat ik probeer te zeggen, is laten we kijken naar de realiteit. Ieder raadslid weet dat 50 
wij in 2011 € 14 miljoen – als u een specificatie wilt, kunt u mij mailen – in feite extra 
beschikbaar hebben. Daarmee zeg ik niet dat alle bezuinigingen niet nodig zijn. Maar we 
moeten dit er wel bij betrekken. We moeten als raad proberen uit te komen op die nulsituatie. 
Ieder jaar hebben we een overschot en we moeten terug naar nul, ongeveer. Dat is volgens mij 
een gemeenschappelijk uitgangspunt. 55 
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De heer Van der Spoel: Gesproken over de realiteit: dat is juist waarom wij zeggen: kijk nou 5 
uit en wees voorzichtig, reken je niet rijker dan je bent. Het neemt niet weg dat € 2,2 miljoen 
bezuinigd moet worden met alles wat nog uit de Rijksoverheid op ons afkomt. Laten we er 
voorzichtig mee omgaan en niet denken dat er geen bezuiniging meer nodig is. Die indruk hebt 
u in eerste termijn gewekt en die hebt u nu weggenomen. Het radicale midden heeft toch zo 
zijn voordelen, af en toe. 10 
 
Richting het college: complimenten aan de organisatie moeten zeker gemaakt worden. Juist zij 
laten zien dat zij meer voor minder kunnen doen.  
 
Het investeringsvolume. De wethouder heeft duidelijk laten zien dat tot 2012 de wensen 15 
waarschijnlijk wel gehonoreerd kunnen worden, maar naar de toekomst toe kan dat wel eens 
anders worden. We moeten uitkijken dat mensen niet denken dat bij voorbeeld de scouting in 
de knip is omdat er geld is ten laste van het investeringsbudget. Laten we dat klip en klaar 
duidelijk maken: dat er prioriteiten gesteld moeten worden. Er moeten straks keuzes gemaakt 
worden. Laten we inwoners niet het beeld geven dat het allemaal nogal mee valt. 20 
 
Ik ga afsluiten, voorzitter. Ons punt van de gemeenschappelijke regelingen. Daar blijf ik op 
hameren. Het kan niet zo zijn dat we roepen: “Oh, de gezondheid komt in gevaar, dus er kan 
niet bezuinigd worden; oh, de veiligheid komt in gevaar, dus er kan niet bezuinigd worden”. Het 
zal concreet onderbouwd moeten worden, dus ook zij zullen mee moeten doen met de 25 
bezuinigingen die ons te wachten staan. Laten we voorzichtigheid betrachten. Ridderkerks 
begroten wordt door de heer Onderdelinden, wordt door deze hele raad, breed gedragen. 
 
Dank u wel, voorzitter. 
 30 
De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel, ik mis uw verklaring nog over het amendement. Het 
frictiebudget. 
 
De heer Van der Spoel: In eerste termijn heb ik aangegeven dat de VVD-fractie daar tegen is. 
Niet tegen het frictiebudget, maar tegen het amendement. 35 
 
De voorzitter: Wethouder Vroegindeweij? 
 
Wethouder Vroegindeweij: Dank u wel, voorzitter. De vraag van de SGP over de plicht tot 
schatkistbankieren: of dit gevolgen voor de gemeente Ridderkerk heeft.  40 
De regel zou kunnen worden dat gemeenten die geld bij een bank te brengen hebben, dat 
voortaan bij de Rijksoverheid moeten doen en minder rente krijgen.  
Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij bij de bank geld halen. Het geld dat je bij de bank 
haalt, mag niet bij de Rijksoverheid. Dat moet bij de Bank Nederlandse Gemeenten. 
We hebben dus gewoon geen geld weg te zetten. 45 
 
De heer Van der Duyn Schouten: Dat was niet mijn vraag. Mijn vraag was dat wij op dit 
moment reserves hebben, waarvan wij reserves met een renteclaim kunnen maken. Dan 
brengen we geen geld weg, maar rekenen we met een fictieve renteopbrengst. 
Mijn vraag was of die fictieve renteopbrengst wellicht anders wordt omdat de rekenrente die wij 50 
mogen hanteren, verandert? 
 
Wethouder Vroegindeweij: Dat is niet het geval. Die rente wordt vooral gegenereerd door de 
rente die wij aan de diverse programma’s toerekenen. Dan blijft de toegerekende rente op het 
eigen vermogen over. Dat is de renteopbrengst die we genereren. 55 
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Ik ben heel erg gerustgesteld door het feit dat het CDA nog steeds voor Ridderkerks begroten 5 
is. Het college zal zijn uiterste best doen om met een Ridderkerkse begroting te komen.  
 
De vraag over het postregistratiesysteem. Ik zou mevrouw Ripmeester gelukkig kunnen 
maken. Ik doe niets liever dan dat, dat begrijpt u.  
Dat postregistratiesysteem zit nu in het inkooptraject. Dus in die zin is het een concrete stap. Ik 10 
kan u op dit moment niet concreet zeggen wanneer het ingevoerd zal worden, maar ik schat in 
dat ik u dat vast en zeker in september wel kan vertellen. Dat maakt niet alleen u blij, maar mij 
ook. 
 
Het CDA maakt mij erop attent dat ik – ondanks dat ik probeer zorgvuldig te formuleren – toch 15 
nog wel eens verkeerd word aangehaald. 
Ik heb niet gezegd dat ik alles zou toezeggen. Ik heb gezegd dat ik vanavond in een stemming 
ben om alles toe te zeggen. De heer Onderdelinden weet dat ik mijn best doe om mijn emoties 
geen rol te laten spelen. 
 20 
De opmerking over de borgstellingen, daar kom ik zeker op terug. Het is een reëel risico. Om te 
kijken hoe we dat kunnen monitoren, daar heb ik zo nog niet een concrete oplossing voor. Ik 
kom erop terug. 
 
In zijn algemeenheid heb ik van de fracties het gevoel gekregen dat ik niet een roepende in de 25 
woestijn ben, als ik vind dat we naar een gezonde begroting moeten. Daar ben ik heel erg blij 
mee. 
 
De zorgen over het investeringsvolume. Zorgen zijn denk ik niet nodig. Het zorgvuldig volgen 
wel. 2012 is geen probleem en als we op het moment van de begroting 2013 wel een probleem 30 
zien, zullen we daarvoor in de begroting met een voorstel komen. Dat kan twee kanten 
uitgaan. Het investeringsvolume verhogen, ofwel lasten verhogen of kritisch kijken naar 
investeringen en sommige dingen niet of later doen. Op dit moment is daar nog geen concrete 
aanleiding voor. Het is wel goed dat we weten dat dat speelt. 
 35 
Ik heb het in eerste termijn even over het frictiebudget gehad. Ik ben er inhoudelijk niet erg op 
ingegaan. Er is een frictiebudget van € 469.000,--. Op dit moment moet gewerkt worden aan 
de voorbereiding van decentralisatie. Dat betekent dat een aantal afdelingen extra werk heeft, 
zonder dat daar extra geld voor beschikbaar is. Men probeert uit alle macht om dat binnen de 
bestaande formatie met de bestaande middelen te doen. Het is niet ondenkbaar dat wij op enig 40 
moment daar wat extra kosten voor zouden moeten maken. Daar zouden we een bedrag 
speciaal voor kunnen benoemen. Als een soort frictiebudget decentralisaties. Maar dat 
betekent dat we dan weer een bedrag op de begroting opvoeren. We hebben het idee dat het 
bedrag van € 469.000,-- voldoende is om als frictiebudget te dienen voor de bezuinigingen en 
voor die decentralisatie. Vanzelfsprekend krijgt u de uitgebreide specificatie van de 45 
aanwending van het frictiebudget. U hoeft niet bang te zijn dat u niet weet welk geld waaraan 
wordt uitgegeven. 
Voor zover het amendement is ingegeven door angst om informatie te verliezen, zou ik u 
gerust willen stellen. Als er andere motieven zijn, zou ik u dat amendement willen ontraden. 
 50 
De voorzitter: Wethouder Dokter nog? 
 
Wethouder Dokter: Dank u wel, voorzitter. Graag. Even naar de PvdA. Ik begon mijn eerste 
termijn met het delen van mijn zorgen van diverse fracties over de zwakkeren in de 
samenleving. Ik vind het elke keer vervelend dat men aan het zoeken is waar bij ons beide de 55 
verschillen zitten. Ik denk dat de PvdA nu mag inzien dat ook wij het beste met de minima en 
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zwakkeren in de samenleving voor hebben. 5 
Ik heb graag vanuit de PvdA positieve signalen over hoe we daar gezamenlijk iets aan kunnen 
gaan doen. Als de PvdA vindt dat het procedureel soms slecht wordt gedaan, kom dan graag 
eens bij mij en attendeer mij er dan op. Probeert u niet elke keer in een raadsvergadering 
zinnen naar boven te brengen van “er zijn knelpunten bij maatschappelijke organisaties”. Ik 
praat bijna maandelijks met de maatschappelijke organisaties, ik weet wat er aan de hand is 10 
en wat er speelt. Ik weet ook dat de organisaties zeggen dat het buiten slecht weer is en weten 
dat er bezuinigd moet worden. Zij hebben er begrip voor. Zij denken en praten zelfs met ons 
mee. Ik breng ook de complimenten over, zoals de VVD vraagt. 
Om telkens met tussenzinnetjes te komen, vind ik echt heel vervelend. Vanmiddag heb ik met 
Plangroep gesproken en ik heb aangegeven dat op korte termijn daarover met de commissie 15 
zal worden gesproken. Dan is de opmerking dat het niet eerder dan september kan, lastig. Na 
vanmiddag, toen ik met hen heb gesproken, kon ik niet meer een commissievergadering 
bijeenroepen. U gaat zelf over de commissievergaderingen. U gaat niet eerder vergaderen 
dan in september. Dat moet u mij niet kwalijk nemen. Ik had dit overleg met Plangroep 
vanmiddag om drie uur. 20 
 
De jeugdwerkloosheid. Ik heb in de commissie duidelijk … 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Tja, sneu. Ik kan het niet anders zeggen.  
Ik ben blij dat u snel met informatie komt. Snel en niet snel zijn blijkbaar relatieve begrippen. 25 
We hebben vragen gesteld en daar geen antwoord op gekregen tot vanmiddag vier uur. Dat is 
een beetje na dato. Met als enige motivatie dat er wat vakantiedagen tussen zitten. Dat vind ik 
lastig. Als u het lastig vindt om deze vragen te beantwoorden, belt u mij dan gewoon op. Geen 
probleem. Ik heb er alle begrip voor. Liever zorgvuldigheid dan niet. Deze manier vind ik ook 
onprettig. Wij hebben gevraagd om concrete informatie, daarbij hebben wij netjes gebruik 30 
gemaakt van ons recht om schriftelijke vragen te stellen. Dan zou ik graag ook gewoon 
antwoord willen hebben. We hebben ook gevraagd, ongeveer drie keer, wanneer De 
Wijzerplaats geëvalueerd wordt. Dat is gewoon een vriendelijke, duidelijke vraag. En we 
hebben gevraagd waar de ontbrekende informatie blijft. Ik vind dit … 
 35 
De voorzitter bij interruptie: … maar de wethouder is nog aan het woord. U komt misschien 
nog wel aan uw trekken. De wethouder. 
 
Wethouder Dokter: Ja ik was bij de Plangroep van vanmiddag. Ik kom nu bij De Wijzerplaats. 
Ik heb uw vraag duidelijk gehoord. Wij hebben nog geen evaluatie doen plaatsvinden, omdat 40 
wij met de totale verbouwing van De Wijzerplaats bezig zijn. En door de kanteling van de Wmo 
en door de decentralisatie die eraan komt en door het verhaal van het zoeken naar een sociale 
dienst, hebben we gezegd dat we nu de hele Wijzerplaats kunnen evalueren, maar hij wordt 
toch verbouwd. Dus die nemen we in de totale verbouwing mee. We komen erop terug. 
 45 
Jeugdwerkloosheid. In de commissie heb ik duidelijk aangegeven dat wij ook geschrokken zijn 
van de eerste reacties en dat wij het heel vervelend vinden dat in Ridderkerk de 
jeugdwerkloosheid hoger ligt dan de omliggende gemeenten en in Zuid-Holland. Dat wij aan 
het werk zijn gegaan heb ik ook in diezelfde commissievergadering aangegeven. 
  50 
Wat betreft de vragen die u gesteld hebt, die we nog niet beantwoord hebben vanwege 
vakantie, daarvan maakt u alweer van “zeg nou de waarheid waarom u het niet kon 
beantwoorden”. Dit is de waarheid. Ik vertel geen onwaarheden. Op het moment dat wij vragen 
binnenkrijgen, zijn er wel eens mensen met vakantie. Die worden dan doorgeschoven. Het is 
wat laat, maar het komt door vakanties. Dat is inderdaad vervelend. Hier wil ik het bij laten. 55 
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De voorzitter: Wethouder Den Ouden. 5 
 
Wethouder Den Ouden: Voorzitter, ik zou van deze gelegenheid geen gebruik willen maken. 
 
De voorzitter: Ik val bijna van mijn stoel. 
Dan komen wij bij de besluitvorming. 10 
 
Mevrouw Ripmeester: Voorzitter, mijn excuus, ik dacht dat er nog iemand zou informeren 
naar de ontbrekende informatie. Wanneer we die zouden kunnen ontvangen. Dat 
Ecoris-onderzoek, SGBO en armoedemonitor. 
 15 
De voorzitter: Iemand? Wethouder Dokter. 
 
Wethouder Dokter: De armoedemonitor: na de vakantie. 
 
De heer Meij: Mag ik een opmerking van orde maken, voorzitter? Kunnen wij voortaan de 20 
tijdsindeling in de agenda weglaten? Dit heeft geen enkele zin. Elke vergadering heb ik de 
hoop dat we eraan vasthouden. We gaan er elke keer overheen. Dit is zinloos. 
 
De voorzitter: U hebt in deze vergadering in ieder geval een fan. Laten we hier in het 
presidium gestructureerd naar kijken.  25 
 
Aan de orde is het voorstel om de programmarekening 2011 vast te stellen. Daarop is 
geamendeerd. 
 
Mevrouw Fräser: Ik weet niet precies of dit het juiste moment is om dit te doen. Maar de 30 
fractie van D66/GroenLinks zou graag een mondeling amendement indienen. Is dit het juiste 
moment? 
 
De voorzitter: U probeert het. Het had eigenlijk in uw termijn gemoeten. We hebben de 
beraadslaging geëindigd, maar u dient een mondeling amendement in? Nou, goed. Een 35 
amendement moet kort zijn. Doet u het vooral kort. 
 
Mevrouw Fräser: Het is een amendement over het instellen van een reserve voor nieuwe 
groene compensatie. Het is op basis van het voorliggende amendement van de PvdA. We 
zouden graag … 40 
 
De voorzitter bij interruptie: Mevrouw Fräser, u maakt het nu wel ingewikkeld. Volgens mij 
gaat u nu een amendement amenderen dat … 
 
Mevrouw Fräser bij interruptie: Nee, nee, nee: het is een nieuw amendement. Ik gebruik het 45 
als basis om mijn verhaal uit te leggen. 
Dus we stellen voor om punt 1 en 2 daarvan over te nemen en het op die manier in te dienen. 
Punt 3 en 4 kunnen wat mij betreft… punt 4 wel. De vraag is of daar een meerderheid voor is. 
Punt 3 schrappen in ieder geval. Dit was het punt waarvan een meerderheid in de raad aangaf 
dat dit een pijnpunt was. Ik zou het vreemd vinden als hiervoor nu geen meerderheid zou zijn. 50 
 
De voorzitter: De realiteit gebiedt mij om eerst het meest verstrekkende amendement in 
stemming te brengen. 
Nietwaar? 
Dat is het amendement zoals ingediend door de PvdA en gesteund door CDA en VVD. Ik heb 55 
ook gezien dat de ChristenUnie daarvoor wil stemmen. Dat D66/GroenLinks daarvoor wil 
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stemmen en dat daartegen stemmen Leefbaar Ridderkerk en SGP. Dat zijn gezamenlijk 14 5 
stemmen. Als die stemming na dit mondelinge amendement veranderd is, hoor ik het graag. 
 
Mevrouw Ripmeester: Ik begrijp het streven van D66/GroenLinks om tot een meerderheid te 
komen. Wij zitten er wel anders in en niet zo rücksichtslos als D66/GroenLinks. 
Ik ga een tekstvoorstel doen. Als dat geaccepteerd wordt, prima. Anders breng ik het 10 
oorspronkelijke amendement in stemming. Mag dat? Het is een aanpassing van punt 3. Om 
daar zinnen uit te halen. 
Laten we dat even bespreken. Normaal doen we dat in een schorsing. Maar het kan nu. 
Onder punt 3 laten we staan, de zinnen: “door haar ligging is Ridderkerk al zwaar belast waar 
het de leefbaarheid betreft”. En dan schrappen we vanaf dan. En dan gaan we verder met “Nu 15 
er sprake is van een bebouwing van meer dan 90 ha is het belang groter dan ooit dat de 
gebieden die nog groen zijn, groen blijven”. En dan stoppen we weer. “Duidelijk moet blijven 
dat van verstening van deze gebieden geen sprake kan zijn. Groene compensatie na 
ontwikkeling van Veren Ambacht en bij de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard blijft dan ook 
leidraad”. 20 
 
De voorzitter: Heeft iedereen dat meegekregen of wilt u dat ik punt 3 nog even voorlees. Dat 
is overbodig. Overbodig.  
Dan breng ik nu het mondeling door mevrouw Ripmeester geamendeerde amendement in 
stemming.  25 
Stemverklaringen? De heer Van der Duyn Schouten. 
 
De heer Van der Duyn Schouten: We snappen wat er gebeurt, maar er staat nog steeds in 
dat gebieden die groen zijn, groen moeten blijven. Dat neemt wat ons betreft de angel niet 
weg. We zullen nog steeds tegen stemmen. 30 
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, dit amendement voegt wat ons betreft niets toe aan wat 
de wethouder heeft aangegeven. We willen het ook niet moeilijker maken dan het is. Het heeft 
geen toegevoegde waarde. Wij stemmen nog steeds tegen het amendement. 
 35 
De voorzitter: Wij concluderen dat tegen hebben gestemd 14 leden. Daarvoor zijn uitgebracht 
12 stemmen. Het geamendeerde amendement is verworpen. 
Daarmee komt het minder verstrekkende amendement niet in stemming. Zo werkt het toch? 
Oké, dan gaan we het amendement in stemming brengen waar heel punt 3 is geschrapt. Heel 
punt 3 is weg. Stemverklaringen? 40 
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, wij zijn tegen dit amendement. 
 
De heer Van der Duyn Schouten: Wij zullen ook het amendement niet steunen. Ik ben de 
kluts een beetje kwijt. Ik wil voorkomen dat we straks iets gesteund hebben waar we straks niet 45 
achterstaan. Dus we staan achter dat wat we vandaag hebben gezegd. We steunen het 
amendement niet. 
 
De voorzitter: Ik vind dat u het helder hebt verwoord. We hebben nu alleen stemverklaringen. 
We gaan geen debat meer voeren. Mevrouw Ripmeester. 50 
 
Mevrouw Ripmeester: Het valt mij tegen dat de handreikingen die we hebben gedaan, niet 
zijn geaccepteerd. Ik zou graag het oorspronkelijke, verstrekkende amendement, nogmaals in 
stemming brengen. 
 55 
De voorzitter: Nee, dat gaan we niet doen. 
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 5 
Mevrouw Ripmeester: Anders wil ik hoofdelijke stemming over het amendement. 
 
De voorzitter: Nee, we hebben er al over gestemd. De uitkomst was 14 tegen, 12 voor. We 
gaan het niet opnieuw doen. De heer Japenga. 
 10 
De heer Japenga: Voorzitter, als het hele derde aandachtstreepje eruit gaat, kunnen wij er 
niet mee instemmen. Als dit geamendeerd zou worden naar de groene compensatie, zouden 
wij dat zeker kunnen steunen.  
 
De voorzitter: Volgens mij hebben we nu aan de orde het mondelinge amendement van 15 
D66/GroenLinks waarbij heel punt 3 weg is gehaald en waarvan Leefbaar Ridderkerk en SGP 
hebben gezegd tegen te stemmen. Nu doet u weer een tussenvoorstel: dat gaan we niet goed 
vinden. 
 
De heer Japenga: We zijn dus tegen het helemaal weghalen van punt 3. 20 
 
De voorzitter: Helder. Duidelijk. Ik snap het. Dat is mooi. Andere stemverklaringen? 
 
De heer Van der Spoel: Ik ga niet amenderen. De VVD stemt om dezelfde reden als juist 
verwoord door de ChristenUnie tegen. 25 
 
De voorzitter: Het amendement zonder punt 3. CDA, is duidelijk wat u daarvan vindt? 
Ja, dat had ik ook. Ik heb genoteerd dat voor het mondelinge amendement van 
D66/GroenLinks (het oude amendement zonder punt 3) zijn: PvdA, nee. Tegen. Zonder punt 3 
tegen. 30 
 
Mevrouw Ripmeester: Wij zijn omdat zo duidelijk wordt uitgesproken dat we gebieden groen 
houden en toch niet doen, dat we zelfs de namen niet willen veranderen, tegen dit 
geamendeerde amendement. We vinden het heel bijzonder en weten waar de bewoners van 
Rijsoord staan. 35 
 
De voorzitter: Dat betekent dat alleen D66/GroenLinks en het CDA voor het mondelinge 
amendement zijn. Dat zijn 4 zetels. 22 zijn er tegen. Het amendement is verworpen. 
 
Dan brengen we nu de rekening zelf in stemming. Stemverklaringen? 40 
 
Geen stemverklaringen. Ik mag concluderen dat de raad deze rekening unaniem heeft 
vastgesteld. 
 
Punt B: Voorstel om de programmamonitor voor kennisgeving aan te nemen en de financiële 45 
gevolgen middels een begrotingswijziging vast te stellen. Dat is begrotingswijziging 7. Daarop 
is een amendement ingebracht. Ondersteund door PvdA, CDA en D66/GroenLinks, de 
verruiming van het geoormerkte frictiebudget. Zijn er stemverklaringen? 
Dat is niet het geval. Voor zijn PvdA, CDA, D66/GroenLinks, ChristenUnie en SGP. 15 zetels. 
Tegen zijn Leefbaar Ridderkerk en VVD. 11 zetels. Het amendement is aangenomen. 50 
 
De monitor zelf. Stemverklaringen? Unaniem aangenomen. 
 
Afdoening van de raadstoezeggingen zoals opgenomen in de brief van de griffier die u ook op 
uw desk hebt aangetroffen. Kunt u met deze afdoeningen instemmen? Dat is het geval.  55 
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5. Voorstel om de Gebiedsvisie Deltapoort vast te stellen (raadsvoorstel nr. 178) 5 
 
De voorzitter: Iemand een voorstel van orde? Ik zie geen voorstel van orde. Ik heb wel gezien 
dat er een amendement op deze gebiedsvisie is ingediend door de heer Smit van de SGP. Ik 
geef u als eerste het woord. 
 10 
De heer Smit: Dank u wel, voorzitter. 
Deltapoort wordt wel het versnipperde gebied tussen Rotterdam en Dordrecht genoemd. 
Wonen, werken en recreëren, het is er allemaal, maar het mist de benodigde samenhang. Ik 
las ergens over dit deel van Zuid-Holland: ‘nergens is de discrepantie tussen infrastructuur en 
het oude polderlandschap zo voelbaar en zichtbaar als in dit gebied’. 15 
De SGP heeft dan ook met veel belangstelling kennisgenomen van de Gebiedsvisie 
Deltapoort. Deze visie heeft onder meer tot doel het verbeteren van de leefbaarheid, door het 
gebied recreatief aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken. Vandaar de aandacht voor de 
ruimtelijke kwaliteit door verbeteringen aan het (recreatieve) routenetwerk, herstructurering 
bedrijventerreinen en glas- en grondtuinbouw. Wij gaan ervan uit dat deze projecten, die ons 20 
qua denkrichting aanspreken, waaronder het verbinden van de groengebieden, een positieve 
stimulans voor het gebied, de bewoners en de leefomgeving betekenen. 
Bekend is dat de sector van de glastuinbouw in dit gebied op slot zit. Uitbreiding is niet 
mogelijk, daarnaast liggen de glastuinbouwbedrijven te veel verspreid in het gebied. Terwijl 
concentratie met voldoende mogelijkheden voor herstructurering en investeringen cruciaal zijn 25 
voor deze sector. Voor de tuinders die willen stoppen, biedt de ruimte-voor-ruimte-regeling 
mogelijkheden, maar de speelruimte voor de tuinbouwbedrijven die door willen gaan is 
aanmerkelijk kleiner. Subsidie van de provincie is noodzakelijk om financieel rond te komen. 
Het faciliteren van deze doelgroep van ondernemers vindt de SGP van groot belang, maar 
gelet op de beperkte financiële middelen zijn we in toenemende mate afhankelijk van 30 
samenwerking tussen overheid en ondernemers. Gelet op deze achtergrond is het goed dat 
ontwikkelingsmogelijkheden richting verbrede landbouw gestimuleerd en nader onderzocht 
worden.  
Maar tegelijkertijd heeft de SGP ook zijn bedenkingen op sommige onderdelen van deze 
gebiedsvisie. Want als we wat inzoomen op het Ridderkerkse deel van dit gebied, dan zijn er 35 
ook wel wat bezwaren te noemen. Te denken valt aan wat op blz. 87 vermeld staat over Bolnes 
Zuid. Daar zou een grote P+R-voorziening moeten worden gerealiseerd die is bedoeld om 
automobilisten af te vangen die Rotterdam als eindbestemming hebben.  
Tijdens de commissiebehandeling gaf de wethouder aan dat deze parkeervoorziening al is 
gerealiseerd, namelijk in Rotterdam-Beverwaard. De SGP gaat er dan ook vanuit dat 40 
Bolnes-Zuid hiervan gevrijwaard blijft. En een grootstedelijke attractie bedoeld als regionale 
trekker om zo het visitekaartje voor Deltapoort te worden, wat wordt daar precies mee 
bedoeld? Wat gaat dat concreet worden? 
 
Zo zijn er wel meer onderdelen in deze visie, waarvan nu niet precies bekend is hoe dat er in 45 
detail uit gaat zien. Het zou vanavond te ver voeren om ze stuk voor stuk langs te lopen. En dat 
hoeft ook niet, want het is immers een visie, een denkrichting. De SGP vindt die denkrichting 
een goede, maar dat betekent nog niet dat wij nu ook al instemmen met de nu nog niet te 
overziene details van de feitelijke uitwerking van deze visie op hoofdlijnen, dat kan ook niet. 
Dat komt pas op het moment dat concrete voorstellen aan de raad worden aangeboden c.q. 50 
bestemmingsplannen worden gewijzigd. 
Gelijk daarop hebben wij dit amendement ingediend, waarin nog eens expliciet wordt 
uitgesproken dat de uitwerkingsvoorstellen aan de raad worden voorgelegd en dat de raad 
tenslotte een finaal besluit neemt. Degenen die de SGP langer kennen, weten dat we altijd 
gezegd hebben “als er geld is, en de bestemmingsplannen zijn gewijzigd, zitten we pas aan 55 
het einde van de besluitvormingsprocedure”.  
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 5 
Ik dank u wel. 
 
De voorzitter: De heer Meij, CDA. 
 
De heer Meij: Dank u wel, voorzitter.  10 
Ik ben een toekomstgericht mens. Maar ik werd niet vrolijk bij het lezen van de gebiedsvisie 
Deltapoort. Deltapoort heeft een dubbele doelstelling. Het versterken van de economie en het 
verbeteren van de leefbaarheid in de regio. Dat gaat niet gemakkelijk samen. Bij het 
versterken van de economie maak ik mij na Nieuw Reijerwaard geen illusies meer.  
Maar nu lees ik ook dat veel Ridderkerks buitengebied op de nominatie staat om een 15 
recreatieve bestemming te krijgen. Met als gevolg meer verkeersbewegingen en 
parkeerplaatsen. Is dat wat we in Ridderkerk willen?  
Ik noem een paar voorbeelden in de gebiedsvisie waar ik mij grote zorgen over maak.  

 Een hoog dynamische ‘leisure zone’ in Bolnes-Zuid; (de heer Smit noemde het al: een 
grootstedelijke attractie, een dependance van Diergaarde Blijdorp) 20 

 Een hoog dynamische ‘leisure zone’ in de Crezeepolder; 
 Aanleg van een horecagelegenheid bij Huys ten Donck; 
 De boomgaard wordt entree van de tuin met diverse recreatieve voorzieningen. Ik wist 

het niet, maar toen ik het dit weekend las – de Crezeepolder wordt zelfs in tweeën 
gesplitst – De Crezeepolder West krijgt ook vormen van actieve verblijfs- en 25 
recreatievormen. Er is zelfs sprake van een natuurcamping; 

 Het versterken van maritieme bedrijvigheid in de Ridderhaven; 
 Bij Donkersloot komt mogelijk een containerterminal: de Fresh Corridor. 

 
Ik heb opgezocht wat met ‘leisure zones’ wordt bedoeld. Er staat heel duidelijk dat het drukke 30 
gebieden zijn die bij voorkeur voor alle modaliteiten goed ontsloten moeten zijn. Dus ook voor 
de auto, want hoe kom je anders vanuit Rotterdam met het openbaar vervoer in het Waalbos? 
Of in de Crezeepolder? In de ‘leisure zones’ wordt ingezet op ontwikkeling van intensieve 
recreatie. Er staat achter dat het niet te veel herrie mag bevatten. Er is ook sprake van 
verhullend taalgebruik. In het stuk over Deltapoort staat bijvoorbeeld (ik noem een paar 35 
zinnetjes): 
 Een zone met kwalitatieve randen, met groene recreatie; 
 De Rijksstraatweg wordt vergroend waarbij een groen casco ontstaat dat als raamwerk 

voor ontwikkeling kan functioneren (na drie keer lezen weet ik eigenlijk nog niet wat er 
staat); 40 

 Leisuregebieden met een stoer groen jasje; 
 Landschappelijke inpassing van de bepading. 
Maar als lezer word je ook voor de gek gehouden. Door de prachtige foto’s van fietsers en 
wandelaars bij mooi weer. Ik heb nauwelijks auto’s op die foto’s gezien. Het geeft geen reëel 
beeld. Ik ben ook bang dat voor herstructurering waar veel over gesproken wordt, van oudere 45 
en bestaande bedrijventerreinen, helemaal geen geld beschikbaar is. Ik lees ook over plannen 
in dit stuk die alweer achterhaald zijn. Er wordt op pagina 97 gesteld dat het historische lint van 
de Rijksstraatweg wordt ontzien. En er komt in Nieuw Reijerwaard alleen een 
langzaamverkeersverbinding tussen Barendrecht en Ridderkerk. En in de boomgaard is in 
deze gebiedsvisie nog een recreatief fietspad opgenomen. Op deze tekening is nog geen 50 
sprake van een derde ontsluitingsweg.  
 
Ten slotte het Waalbos. Ik heb het advies gelezen van Erik Luijten over het Waalbos. Hij is 
provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteiten van de Provincie Zuid-Holland. Die meneer Luijten 
veegt de vloer aan met de kwaliteit van de inrichting van het Waalbos. Het artikel van zijn 55 
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rapport is Anoniem, monomaan, obligaat en onvast.  5 
In de oorspronkelijke opzet van twintig jaar geleden zou het Waalbos een veelzijdig, tijdloos en 
prachtig bos worden. Maar het Waalbos dreigt nu een obligaat natuurbeleidslandje te worden 
met saaie fiets- en wandelpaadjes. Door de veronachtzaming van de historisch topografische 
structuur. En dan het woordje anoniem. Het Waalbos ligt volledig afgekeerd van de Waal. Dit 
zijn zinnen uit het rapport. De boerderijen zijn allemaal uitgerasterd. Weggehaald. Als 10 
onwelkome verstoringen van de groene ambitie, in plaats van de plaatsbepalers van het 
gebied. Het Waalbos zal in deze opzet het gebied radicaal anonimiseren. Naamloos en 
plaatsloos maken en ontdoen van zijn geschiedenis. Het cultuurlandschap is totaal 
weggegumd en het natuurprogramma is eroverheen uitgestort.  
Obligaat. Het gebied krijgt een natuurijsbaan en een natuurdoolhof. Waarom een 15 
natuurijsbaantje als het oostelijk deel van het gebied permanent onder water staat? 
Waarom een natuurdoolhofje terwijl het hele gebied is uitgewerkt als een dwaal- en 
struinoord? 
 
Een vraag aan de wethouder. Had u dit rapport van de heer Luijten ook niet moeten sturen aan 20 
de raadsleden, in het kader van de informatieplicht? 
 
Ten slotte, voorzitter, zou ik graag de inrichting van het Waalbos nog een keer apart willen 
agenderen voor de commissie in september. 
 25 
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Boertje, VVD 
 
De heer Boertje: Dank u wel, voorzitter. De auteurs van het boekwerk hebben op een erg 30 
creatieve wijze getracht de diverse vraagstukken van algemeen belang aan elkaar te knopen. 
Zo zien we op bladzijde 87 de Akropolis ingetekend in Bolnes-Zuid. Het is te prijzen dat de 
opstellers van de gebiedsvisie hebben bedongen dat de Akropolis het onderpand is geworden 
voor de leningen aan Griekenland en in Bolnes-Zuid wordt neergezet, mocht de factuur aan de 
Grieken niet worden voldaan. Een mooie opsteker voor het toerisme in Ridderkerk ook. In dit 35 
licht bezien krijgt straks de discussie over het wel of niet heffen van toeristenbelasting 
waarschijnlijk ook weer ineens een geheel andere wending. Grappig om te zien hoe alles aan 
elkaar te knopen is. 
 
Even serieus: de fractie van de VVD heeft een realistischer ambitieniveau waar het 40 
samenhang betreft, maar vindt deze desalniettemin wel het vermelden waard. Het boekwerk 
Gebiedsvisie Deltapoort dient te worden gezien als een onderlegger te gebruiken om de 
diverse structuurvisies samenhangend aan elkaar te knopen. Juist door de overlappen tussen 
de diverse structuurvisies slim aan elkaar te knopen, kunnen kosten worden bespaard met als 
gevolg dat eigen wensen maximaal gerealiseerd kunnen worden op een efficiënte wijze. 45 
 
Punten van kritiek zijn er natuurlijk ook. Sommige zaken die wel in de Ridderkerkse 
structuurvisie zijn benoemd en waar de raad duidelijk over is geweest, worden in dit stuk niet 
opgenomen. Andere onderdelen zoals Bolnes-Zuid worden daarentegen wel benoemd. Over 
Bolnes-Zuid voor de volledigheid wel de opmerking dat de VVD er voorstander van was en is 50 
om dit stukje open groen ook zo te laten. 
 
Het amendement van de SGP steunt de VVD. 
 
Dank u. 55 
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De voorzitter: Dank u. Mevrouw Van Gink, PvdA. 5 
 
Mevrouw Van Gink: Dank u wel, voorzitter. 
Een kloeke visie op de regio. Begin juni heeft Provinciale Staten het vastgesteld. Er is in de 
regio al redelijk veel natuur- en recreatiegebied maar nu worden de gebieden aan elkaar 
geknoopt en wordt ernaar gestreefd fysiek en mentale barrières te slechten. (zie pagina 135). 10 
De doelstelling is tweeledig: het versterken van de economie en het verbeteren van de 
leefbaarheid door het recreatief aantrekkelijker te maken. Om met het laatste te beginnen. 
 
Deltapoort roept de herinnering op aan de eerste bijeenkomsten jaren geleden waarin plaatjes 
werden getoond van recreërende fietsers onder en langs een snelweg viaduct. Waarin blij 15 
lachende bejaarden genoten van het uitzicht over een rivier met op de achtergrond een niet 
voldoende groen ingepakt bedrijventerrein.  
De presentator sprak steeds met afschuw van verrommeling van groene gebieden en toonde 
daarbij foto’s van voor mij herkenbare en niet als storend ervaren open agrarisch gebied. 
Wanneer ik vroeg wat er nu precies mis was met het getoonde gebied, kwam er een antwoord 20 
dat het efficiënter en beter kon. Op mijn vraag op welke wijze Deltapoort rekening zou gaan 
houden of bijdragen aan de volksgezondheid werd opgemerkt dat dat zeker meegenomen zou 
worden in de visie. 
 
Het woord volksgezondheid ben ik overigens niet tegengekomen. Wat efficiënt groengebruik 25 
is, is blijkbaar toeristisch en recreatief waarbij voldoende rekening moet worden gehouden met 
de knooppunten waar regionale en lokale automobilisten kunnen overstappen van de auto op 
de fiets. 
 
Veel mooie foto’s, veel groene kaartjes waar de markante snelwegen niet goed op herkenbaar 30 
zijn.  
 
De gebieden worden bepaald wat op zich een goed gegeven is omdat verrommelde gebieden 
in sommige gedachten snel omgevormd worden tot bedrijventerreinen. Gebieden krijgen met 
deze visie een functie en bestemming, wat enigszins bescherming kan bieden tegen 35 
verdergaande bedrijventerreinen, echter niet tegen verstedelijking.  
 
In de visie van Deltapoort is er geen ruimte voor spontaan groen, als er groen is dan is het 
vooraf zo besproken, functioneel, onderhouden en met fietspad. Dat hoeft niet verkeerd te zijn, 
maar we krijgen wel een gevoel van aangeharktheid en regelzucht. 40 
Bolnes-Zuid wordt versteend met een grootstedelijke trekker. Op zich interessant voor de 
aantrekkelijkheid voor Ridderkerk, volgens de visie mogelijk aantrekkelijk voor jongeren maar 
betekent wel dat Ridderkerk zich ook in dat gebied vastbouwt aan de snelweg en de stad, met 
trekker, fietspaden en grote parkeerplaats. Einde open groen, op een plek waar voorheen zelfs 
geen disco mocht. 45 
 
De PvdA-fractie is blij dat het gebied rond de boomgaard en de boomgaard zelf behoort tot de 
Tuin van Deltapoort. In de visie is de boomgaard benoemd als boomgaard en op de kaartjes is 
hij steeds als open groengebied gehouden. 
In de visie wordt de boomgaard geen Top genoemd, maar een knooppunt. Op pagina 61 staat 50 
dat de Rijksstraatweg toegang geeft tot de Boomgaard (met hoofdletter, trouwens) die een 
belangrijke functie kan vervullen als groene entree, van de Tuin met diverse recreatieve 
voorzieningen. 
Het college spreekt bij de jaarrekening over een Top, wat volgens de visie inhoudt: een 
parkeer- en rustplaats, knooppunt met diverse fietspaden en een horecavoorziening. Nog wat 55 
lama’s erbij en ik heb een déjà vu van een oud plan voor de boomgaard. 
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Het Waalbos en Crezeepolder worden een groene kernvoorziening en dat is prachtig. Er komt 5 
een pontje naartoe, dat blijkbaar in de visie van de ontwikkelaars de waterrecreanten niet zal 
hinderen. Waarschijnlijk zal bij de uitwerking ook gekeken worden naar een brug. 
 
De doelstelling van de visie bestaat uit versterken van de economie en verbeteren van 
leefbaarheid. De opmerkingen op pagina 108 over het aantal vervoerbewegingen en 10 
knelpunten die een nadelig effect kunnen hebben op de economische groei van de haven, een 
van de drie prioritaire gebieden. Waarbij opgemerkt wordt dat de vraag kan worden gesteld 
wat eventuele oplossingen betekenen voor de houdbaarheid van de streefbeelden voor 
ruimtelijke kwaliteit in de gebiedsvisie. Op pagina 109 wordt gesproken over aanpassingen en 
lokale plannen.  15 
Ook pagina 108 wordt gesierd door een fraaie foto. Deze keer van een distributiecentrum bij 
de Ridderhaven. 
Kort door de bocht samengevat betekent dit dus ruim baan voor de haven en de economie.  
 
Opvallend is dat de tekeningen over de invulling van Nieuw Reijerwaard al in deze in februari 20 
uitgegeven visie staan. De visie is gebaseerd op de business case Nieuw Reijerwaard, zie 
pagina 134. Deze business case spreekt over multimodaliteit, dus vervoer over de weg, per 
trein en over water. Al eerder sprak de PvdA-fractie haar zorg hierover uit. 
 
Vervoer over de weg. Er staat in de visie dat het belangrijkste knelpunt pagina 105 de 25 
ontsluiting van Nieuw Reijerwaard is. Ook is er een knelpunt bij de afslag Hendrik Ido Ambacht 
op de A16, en de brug bij Alblasserdam waar in de buurt een grote containerhub komt. De 
kortste route van Nieuw Reijerwaard naar de A16 gaat nu nog dwars door Ridderkerk. Vervoer 
over water wordt gestimuleerd, staat in de visie, de kortste route naar de Ridderhaven is nog 
steeds via de woonwijken. Een ooit getoond plaatje met een treinverbinding van Barendrecht 30 
onderlangs naar Ridderkerk kwam ik deze keer niet tegen.  
 
Heel vreemd dat op sommige punten deze visie tot op de centimeter is uitgedacht, maar dat zij 
op dit gebied erg vaag blijft.  
 35 
Pagina 105: andere aandachtspunten zijn dat er nog gezocht wordt naar 
ontwikkelmogelijkheden voor bedrijventerreinen in hoge milieucategorie. Naar de mening van 
de PvdA-fractie is er geen ruimte meer voor vervuilende bedrijvigheid binnen de 
gemeentegrenzen. En dat de mogelijkheden verkend worden van het koppelen van 
leegstaande terreinen in Deltapoort en de noodzakelijke uitplaatsing van bedrijvigheid in 40 
grootstedelijke transformatiegebieden.  
 
Haven heeft prioriteit: opzij, opzij, opzij maak plaats, maak plaats: we hebben ongelofelijke 
haast. 
 45 
Pagina 106: de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard krijgt ter uitwerking de 
innovatievoorstellen voor het bouwen van kassen op nieuwe bedrijfsgebouwen. De nieuwe 
gebouwen worden op zijn slechts 40 meter, dat wordt dan met recht hoogst innovatieve teelt. 
De tuinders worden gesaneerd en met Ruimte voor ruimte-plannen worden er woningen 
teruggebouwd. Woningen zijn prima, maar de aandacht gaat uit naar de tuinders die worden 50 
opgejaagd naar de voor hen bepaalde gebieden. Hoe gaat polder Nieuw Reijerwaard-Zuid er 
straks uitzien? Is dat rendabel voor de tuinders? Is dat acceptabel voor de omwonenden?  
Rijsoord heeft volgens de visie goud in handen met de Waal, maar de vraag is of je dat gevoel 
kunt blijven vasthouden wanneer je vanaf Zuid richting polder kijkt.  
 55 
Samenvattend en stemverklaring: 
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Ondanks de positieve punten als regionale verknoping en bestemming van gebieden 5 
stemmen wij tegen omdat de doorslaggevende kracht teveel bij de economie en te weinig bij 
het welzijn van de direct omwonenden wordt gelegd, en omdat de verstening van de laatste 
groene gebieden wordt voorgesteld.  
De PvdA-fractie is wel blij dat de fysieke mogelijkheden voor een snelle OV-verbinding 
behouden blijven in deze gebiedsvisie en dat dit dus ook als zodanig doorvertaald moet 10 
worden naar de bestemmingsplannen.  
 
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Japenga. ChristenUnie. 15 
 
De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. Even omschakelen. 
Een gedegen stuk werk en een goede basis voor onze plannen in de komende jaren. Dat is 
kort samengevat wat wij van de visie vinden.  
Wil je ergens naartoe dat samenhang heeft en kwetsbaarheid beschermt, dan zullen we op 20 
deze manier te werk moeten gaan. Onze eerdere inzet om groene gebieden in en rond 
Ridderkerk groen te houden, krijgt hiermee een stevige basis.  
Waar in november specifiek om werd gevraagd in de motie, wordt in deze notitie naar onze 
mening op een realistische wijze vormgegeven. Het gaat om een globale visie, een 
denkrichting, zoals de heer Smit het zojuist verwoord heeft. 25 
 
Er is een aantal aandachtspunten. 
In de eerste plaats wat betreft de situatie rond Bolnes-Zuid. Er is brede steun vanuit de raad 
om dit gebied open en groen te houden. De vraag hoe dat dan geborgd wordt, is de volgende. 
In de notitie wordt gesteld dat er ruimte is voor de ontwikkeling van een grootstedelijke attractie 30 
die als publiekstrekker kan fungeren. Dat grootschalige zijn we niet voor. Immers dat brengt 
ook veel extra verkeer met zich mee. Dat moeten we dus om die reden niet doen.  
Maar recreatief gebruik voor bewoners in de directe omgeving, daar is niets mis mee. Het 
college is in gesprek met grondeigenaren om te onderzoeken of door gedeeltelijke 
ontwikkeling van het gebied geld gegenereerd kan worden voor een landschappelijke 35 
inrichting van dit gebied. Hoe ziet het college dit voor zich en wat is de stand van zaken? 
 
De boomgaard kan niet onbesproken blijven. In de visie blijft het gebied een groen gebied. 
Daar zijn we content mee en zeker ook nu Leefbaar Ridderkerk, middels mevrouw van Nes in 
de Echo heeft laten weten dat er geen weg moet komen door de boomgaard. We zijn verheugd 40 
over deze duidelijke lijn. Ik neem aan dat dit het officiële fractiestandpunt verwoordt? 
Het Waalbos kan onderhouden worden, heeft de wethouder ons laten weten en de financiën 
vormen geen probleem. Een publicitaire storm in een glas water is tot rust gekomen.  
 
Glastuinbouw heeft nog maar beperkt toekomst in Ridderkerk. De wijze waarop nu ingestoken 45 
wordt, is geen totale sanering. Deels herstructureren waardoor een ander deel kan 
ontwikkelen. De visie trekt ons wel aan, zeker ook als je bedenkt dat het daarmee een goede 
borging wordt tegen ongewenste ontwikkelingen zoals we die van NR maar al te goed kennen.  
Wel is het zo dat wij wel iets in de richting zien, maar nog te weinig concrete voorstellen 
hebben om over het eindresultaat ook positief te zijn.  50 
Klopt het dat na de vaststelling van de visie er in het tweede deel van dit jaar verder wordt 
gewerkt aan de uitwerking van de plannen rond de glastuinbouw? En wanneer kunnen we 
concrete voorstellen rond glastuinbouw tegemoet zien? Ik vraag dat mede in het licht van het 
gegeven dat onzekerheid voor ondernemers erg slecht is en dat we dus maximaal moeten 
inzetten op snelle duidelijkheid op dit onderwerp. 55 
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Er is in toenemende mate afhankelijkheid - bij het realiseren van plannen - tussen overheid en 5 
ondernemers. Samenwerking is nodig om doelen te bereiken. Dat is in deze tijd nog een extra 
opgave. Ook private investeringen, waar de visie vanuit gaat, zijn in deze tijden minder voor de 
hand liggend.  
 
De € 1,2 miljoen voor het Knooppunt, bijna € 1,3 miljoen, hebben we bij het vorig agendapunt 10 
besproken. De conclusie is dat het voor groene compensatie moet worden gebruikt, heb ik 
geamendeerd op mijn tekst.  
 
Daar wil ik het bij laten, voorzitter. 
 15 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Nes, Leefbaar Ridderkerk. 
 
Mevrouw Van Nes: Dank u wel, voorzitter.  
Ik heb ons stuk de werktitel meegegeven, “Welkom in het Openluchtmuseum Deltapoort”. 
De gebiedsvisie ligt voor ons. Een lijvig en mooi vormgegeven boekwerk. De stuurgroep 20 
Deltapoort heeft in 2010 een aanvang gemaakt met het uitvoeringsprogramma van deze 
Integrale Gebiedsvisie.  
Ik citeer wat uitspraken over de ambities van de stuurgroep Deltapoort: 
 

“Het Drechtstedengebied is lang gezien als een overgangsgebied tussen de 25 
Rotterdamse Regio en de Drechtsteden, dat eigenlijk van niemand was. Mede 
daardoor is het gebied nogal verrommeld. De Stadsregio en de provincie hebben 
samen het 'Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020' als streekplan vastgesteld. Hierin 
wordt onder meer Ridderster/Nieuw Reijerwaard als zoeklocatie voor bedrijvigheid 
vastgelegd. 30 
 
Over dergelijke grensoverschrijdende zaken is een goed overleg tussen beide regio's 
nodig. Om die reden is de stuurgroep Deltapoort opgericht, waaraan ook de 
gemeenten Rotterdam en Dordrecht, de provincie en het Havenbedrijf deel maken .  
 35 
Om het proces succesvol te laten verlopen is verder vooral goede communicatie over 
de plannen van belang in verband met het draagvlak”. 

 
Om op dat laatste door te gaan, heeft het daaraan nogal ontbroken naar de mening van 
Leefbaar Ridderkerk. De informatie richting de raad is altijd uiterst summier geweest. Ik heb 40 
wel de nodige bijeenkomsten bezocht, maar dat was niet via uitnodigingen voor de raad. De 
informatie die ik daar heb meegekregen heeft mij er niet toe doen besluiten dit document,  
zoals het nu voorligt, te omarmen. Volgen we de indeling van de visie, komen we op 
themagebied. 
 45 
De open landschapskamers, grondgebonden landbouw, functioneert hier als hoeder van het 
open landschap. Indien het landschap nog niet open is en het zicht belemmerd wordt door 
kassen, geeft men hoge prioriteit aan sanering. Dit kan door het toepassen van de Ruimte voor 
ruimte-regeling, of men verhuist met het bedrijf naar elders. Elders is Nieuw Reijerwaard-Zuid, 
waar men een tuinbouwcluster wil vestigen, maar dat 22 ha grote gebied is al grotendeels 50 
ingevuld met glas. Ook geeft men de optie om de daken van de toekomstige bedrijven in 
Nieuw Reijerwaard te benutten voor glastuinbouw. Het andere cluster is bij Kijfhoek 
Zwijndrecht, en ook daar is al een deel van de 28 ha ingevuld met glas. 
 
Dit houdt in dat als men zijn bedrijf voort wil zetten, dit op een nieuwe locatie lastig wordt, en op 55 
de bestaande locaties mag men niet uitbreiden. Dit zet de tuinders onder grote druk, geef 
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de tuinders uitbreidingmogelijkheden op hun locatie, dat voorkomt verrommeling. 5 
Voor degenen die wel willen saneren en een bouwtitel kunnen krijgen, zijn meer 
mogelijkheden. Maar dan moet men wel rekening houden met de ruimtelijke kwaliteit in dit 
gebied en de erven, de erfbeplanting en de opstallen, ook van de aanwezige bestaande 
boerderijen, inpassen in het gebied volgens de richtlijnen van het voorbeeldenboek 
“Landschappelijk Wonen”. En indien men paarden wil houden, moeten ook de 10 
paardenverblijven en hekken ingepast worden in het landschap. Men geeft middels lectuur 
aan hoe dat er dan uit zou moeten zien. Betutteling in de visie. De grondgebonden landbouw 
mag hier functioneren als hoeder van het landschap. Dit houdt in dat agrariërs hier niet meer 
hun beroep uit kunnen oefenen omdat men voedsel verbouwt ten behoeve van de mensheid, 
maar om het landschap hier een “Open Landschapskamer” uitstraling te geven. Naar mijn idee 15 
een soort Openluchtmuseum dus. Dit vinden wij niet getuigen van respect zowel voor boeren 
als voor tuinders, die hier van oudsher altijd het landschap hebben bepaald. De Waal met het 
omringend gebied koesteren we allemaal. Maar ook daar wordt om een nadrukkelijk stukje 
regie van gemeente en provincie gevraagd in de visie. Die regie hoeft van bewoners in ieder 
geval niet te leiden tot een oeververbinding zoals die op menig kaartje aangegeven staat. 20 
Inmiddels is bekend dat het gebied Waalbos naar de oorspronkelijk plannen kan worden 
ingericht. Er zijn in deze visie diverse invullingen voor dit gebied aangegeven zoals de 
landgoedontwikkeling, hoogdynamische ‘leisure activiteiten’ en op een kaartje staat het ook 
ingekleurd als “kleinschalig agrarisch mozaïek landschap”. Het gebied is maar één keer in te 
vullen, en nog geen jaar geleden zijn de laatste agrariërs hier onteigend. De hoogdynamische 25 
‘leisure activiteiten’ ziet men ook graag in Bolnes-Zuid. Bolnes-Zuid wat wij als Ridderkerk met 
moeite hebben kunnen vrijwaren van bedrijfsterreinactiviteiten.  
Men zou het nu graag voor ons invullen met allerlei activiteiten zoals een museum of een 
dependance van diergaarde Blijdorp. Bij het zien van de ster in het kaartje van Bolnes-Zuid 
krijg ik een déjà-vu-gevoel, die staat hier voor “andere functies”, heel rekbaar dus.  30 
Bij de Ridderster, in Nieuw Reijerwaard, stond de ster achteraf voor bedrijventerrein. Zoals wij 
allen weten. 
 
Ook maakt de fractie van Leefbaar stevige kanttekeningen bij het door de stuurgroep 
aangegeven versterken van de Ridderhaven, en het omschrijven van Donkersloot als 35 
kansrijk, gezien de ligging aan het water voor bijvoorbeeld een containerterminal en fresh 
corridor. 
 
Het zal u duidelijk zijn dat de hierboven omschreven zaken zoals verwoord in de visie niet altijd 
de onze zijn. Onze wijze van omgang met Ridderkekers en het Ridderkerks grondgebied is 40 
beduidend anders. 
 
Er staan ook goede ideeën in de visie, maar wij kiezen er nadrukkelijk voor zelf de regie te 
houden over ons gebied en onze mensen. We hebben nu eenmaal minder goede  
ervaringen met visies en plannen die in de provinciale structuurvisie ondergebracht worden. 45 
Wat ook met deze visie wordt gedaan indien hij door alle gemeenten aangenomen 
wordt. En de druk die dan uitgeoefend wordt om de plannen toch te realiseren. Verder missen 
wij iedere financiële onderbouwing en nemen daarom de plannen voor kennisgeving aan. 
 
Dank u. 50 
 
De voorzitter: Mevrouw Fräser. 
 
Mevrouw Fräser: Dank u, voorzitter. De woordvoerder voor dit onderwerp in onze fractie is 
helaas ziek, vandaar dat ik op het laatste moment hierover het woord voer. Ik steek snel van 55 
wal. 
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Wat leven wij hier in een prachtige omgeving. Dat waren de eerste woorden die in me 5 
opkwamen toen ik dit fantastisch geïllustreerde boek over onze regio las. En al die 
mogelijkheden: stelt u zich eens voor, voorzitter. Op een fraaie zondag in de lente parkeren wij 
de auto op een nieuwe P&R in de voormalige polder Bolnes-Zuid. En dan begint het grote 
genieten. Heerlijk wandelend, de frisse lucht opsnuivend, langs fraaie weggetjes als de A15 en 
A16, dwars door de compleet volgebouwde Nieuw Reijerwaard, spoorbruggetje over waar we 10 
nog net een glimp opvangen van een traag voorbij tuffend boemeltje naar Parijs en dan lopen 
we zo de fraaie authentieke dorpskern van Carnisselande in. 
 
En… doordeweeks gaan we natuurlijk met de kano naar kantoor! Wij boffen maar, dat we in 
zo’n groene en mooie omgeving wonen. 15 
 
Helaas is de realiteit een klein beetje anders. Uiteraard ziet D66/GroenLinks in deze visie 
kansen. Bijvoorbeeld de uitbreiding van het fietsnetwerk en het versterken van de 
recreatiemogelijkheden voor onze regio. 
 20 
Maar wanneer je door de fraaie plaatjes en al de mooie plannen heen kijkt, zie je de enorme 
economische druk die uitgeoefend wordt op onze toch al verpeste en versnipperde omgeving. 
Waar bij de illustraties natuur en recreatie de boventoon voeren, lijken in de visie vooral 
economie en verstedelijking de doorslag te geven. 
 25 
Een paar voorbeelden: 

 De landschapszones, bijvoorbeeld bij Bolnes-Zuid, worden in deze notitie los gelaten. 
 Naast het enorme bedrijfsterrein Nieuw Reijerwaard wordt het zuidelijke deel ingevuld 

door grootschalige glastuinbouw. 
 De Ridderhaven wordt toch weer gezien als mogelijke containerterminal – fresh 30 

corridor. Ondanks alle ontkenningen van de wethouder op dit punt. 
 De omgeving hiervan, bij de Maas- en Noordoever kan ingezet worden voor een 

intensiever zogenaamd ‘nat’ bedrijfsterrein. Zou dit tot doel kunnen hebben de 
Ridderkerkse haven te versterken? (bladzijde 94 en 95) 

 Nergens worden de cultuurhistorische dijklinten en de ooit zo mooi beloofde 35 
landschapszones werkelijk versterkt. 

 Naast een paar mooie woorden is van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer voor 
Ridderkerk in deze notitie geen sprake meer. Zet het college nog steeds wel in op 
bijvoorbeeld een hoogwaardige busverbinding door Ridderkerk? Of laten we gewoon 
toe dat Ridderkerk steeds beroerder bereikbaar is met het openbaar vervoer. 40 

 
D66/GroenLinks heeft altijd grote waarde gehecht aan samenwerking in deze regio. Zowel met 
buurgemeentes als de stadsregio. Ridderkerk kan en zal nooit als een los eiland gezien 
worden. Deze regionale samenwerking heeft Ridderkerk veel voordelen opgeleverd. Een 
integrale gebiedsvisie zoals deze juichen wij dan ook toe. 45 
Alleen zal bij de uitwerking van deze gebiedsvisie Deltapoort juist milieu en leefbaarheid in 
Ridderkerk en de regio verder onder druk komen te staan. 
 
Het is ons in ieder geval vooralsnog totaal niet duidelijk waar de Ridderkerkse raad nu mee 
instemt. En wat gebeurt er wanneer de Ridderkerkse raad niet instemt? 50 
Wij hopen daar deze vergadering van de wethouder duidelijkheid in te krijgen. 
 
Concluderend, voorzitter. De fractie van D66/GroenLinks begrijpt dat dit slechts een 
visiedocument is en het hier niet om uitgewerkte plannen gaat. Maar deze gebiedsvisie vormt 
toch de onderlegger voor de actualisering van de provinciale structuurvisie later dit jaar? Heel 55 
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veel zinnen, verwijzingen, kaarten en plannen zijn op velerlei manieren uit te leggen. 5 
Misschien wel teveel. 
 
Dank u voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de wethouder. Wethouder Den Ouden. 10 
 
Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. Complimenten aan alle fracties voor de studie 
die ervan is gemaakt. Voor sommigen in een vrij laat stadium, want in de commissie waren er 
op nogal wat onderdelen niet zoveel vragen. Nu borrelen er wel een heleboel vragen op. Ik 
probeer ze te clusteren.  15 
 
Eerst globaal. 
Het is een visie. Een visiedocument is naar zijn aard altijd enigszins abstract. Op sommige 
plekken wordt ondersteuning door middel van symbolen aangegeven waaraan gedacht zou 
kunnen worden bij een verdere invulling. Als ik ergens hoor dat sommige dingen heel vaag en 20 
sommige dingen tot op de centimeter ingevuld zijn, dan spoort het niet helemaal met elkaar. 
Dat tot de centimeter ingevuld zijn, is ook niet het geval. Het gaat om een gebiedsvisie. 
Wat is het sterke hiervan geweest? Dat de kern lag bij de gemeentes hier op het eiland 
IJsselmonde. Die vanuit hun eigen structuurvisies een samenhangend geheel hebben 
gebouwd. Tegen de achtergrond dat we allemaal in onze eigen structuurvisies natuurlijk in 25 
verschillende bewoordingen hebben staan dat de verstedelijking, de economische 
ontwikkeling en de leefbaarheid permanent met elkaar op gespannen voet staan. Dat wordt 
hierin niet gecommuniceerd: dat is een gegeven waarmee we in deze omgeving te maken 
hebben. Juist om dat zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, is dit met intergemeentelijke 
samenwerking tot stand gekomen. Het routenetwerk is daar het meest sprekende voorbeeld 30 
van. Iedere gemeente kent zijn eigen wandelpaden en zijn eigen stukjes fietspad. Als je dat in 
beeld brengt, zie je keurig wat de ontbrekende gedeelten zijn. En hoe je tot een groter geheel 
kunt komen. Juist vanuit ontspanning en recreatie. 
 
Ik ben het niet helemaal eens met de opmerking die ik hier en daar hoorde dat er onvoldoende 35 
over gecommuniceerd zou zijn. In deze raadsperiode, in het najaar van 2010, is in deze 
raadszaal toegelicht hoe het proces liep en welke onderwerpen aan de orde gingen komen in 
de uitwerking naar dit moment toe. 
Er is vorig jaar een aparte avond in deze raadszaal geweest over glas. Later in het jaar is in 
combinatie met het Natuur- en Recreatieschap een informatieavond geweest om bij te praten 40 
om te horen hoe de raden in deze omgeving erover denken en wat daar uitgekomen is, is 
meegenomen en heeft geresulteerd in deze gebiedsvisie. 
 
Sommigen steken in op Bolnes-Zuid. Terecht. Maar plaatst u het even in een groter geheel. 
Een aantal onderdelen waarvan de gezamenlijke gemeenten hebben opgedragen die uit te 45 
werken, heeft een plek gekregen in die zes themagebieden. Dus wat er speelde, ruimtelijk en 
op andere terreinen, is geprobeerd ruimtelijk te vertalen, waarbij de themagebieden rond tuin, 
maritiem, rivieroevers en de hele brede vorm van ontspanning en recreatie te maken heeft, 
tegenwoordig samenvallend onder de term ‘leisure’ een belangrijke rol speelden. 
Een ontwikkeling die in de omgeving van de Crezeepolder gaande is, aan de binnenkant van 50 
de dijk, is een ontwikkeling om dingen mogelijk te maken. Denk aan paardenstelling 
enzovoorts. Dat is door middel van figuurtjes verbeeld. Bij voorbeeld bij Bolnes-Zuid. Of daar 
een nieuwe P&R-plaats gaat komen: het staat er op pagina 85 wel naast. We hebben op een 
steenworp afstand de remise met een P&R-dak met enkele honderden plaatsen voor auto’s. 
Niemand haalt het natuurlijk in zijn hoofd om op steenworp afstand daar een nieuwe P&R te 55 
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creëren. Dus we hebben het over de P&R-plaats die daar nu is. 5 
Voor Bolnes-Zuid moet natuurlijk een zekere invulling gaan komen. We hebben bewerkstelligd 
dat dat een open invulling blijft. Maar daar moeten wel kostendragers voor aangeboord 
worden. Daar zijn we naar op zoek. Er worden verschillende sporen verkend. Het zijn nu nog 
geen dingen die we kunnen weergeven.  
Ook hebt u kunnen lezen dat de provincie hier ook op heeft gereageerd: dat het in Bolnes-Zuid 10 
niet realistisch is om te denken aan een dependance van Diergaarde Blijdorp.  
Of om daar een Akropolis-museum te creëren. Dat valt onder de verdere uitwerking.  
Dit geeft slechts de hoofdlijn aan, de visie. De verdere uitwerking moet volgen. Dan kom je bij 
bestemmingsplannen en de gemeenten gaan over de bestemmingsplannen. 
 15 
Het Waalbos werd genoemd. In de commissie nog in de context of er geld was om dat te 
beheren en te onderhouden. Vorige week kon ik melden dat daar een oplossing voor is. De 
concrete uitwerking moet nog wat verder gebeuren.  
 
De heer Meij citeerde uitgebreid een kritische kanttekening van de heer Erik Luijten. Dat is 20 
openbaar. Te vinden op internet. 
Had dat gewisseld moeten worden met de raad? Dat weet ik niet.  
De Landinrichtingscommissie is bezig met de Dienst Landelijk Gebied om het Waalbos 
invulling te geven. Er was een uitwerking die in de loop van de tijd in de raad aan de orde is 
geweest. In het stadium dat er kritische opmerkingen door de provincie werden geplaatst in 25 
verband met het beschikbare geld, lag er ook een rapportage van de heer Luijten met punten 
waar we ook naar moesten kijken. Natuurlijk wordt dat meegenomen in de verdere stappen. 
Helder is dat in beheer en onderhoud voorzien kan worden. U kunt er zeker van zijn dat dit via 
de Landinrichtingscommissie aandacht krijgt. 
 30 
De glastuinbouw. Los van de gebiedsvisie Deltapoort is het een gegeven dat de glastuinbouw 
op slot zit. Uitbreidingen zijn niet mogelijk. Het is ook bekend dat een groep glastuinders er 
graag mee wil stoppen. Gezien Nieuw Reijerwaard. Gelukkig is er ook een groep die 
mogelijkheden ziet.  
Daarnaast is er de ruimtelijke visie van de provincie. Die staat helemaal los van de 35 
gebiedsvisie Deltapoort. Juist vanwege het ruimtelijke beeld zal er gesaneerd moeten worden 
binnen het verspreide glas, zoals dat heet. Daar doet de gebiedsvisie niets aan toe of af. Via 
deze gebiedsvisie en de uitwerking ervan is juist gezocht naar mogelijkheden om bestaande 
regelingen in onderlinge afstemming met de gemeenten hier op het eiland toe te passen. 
Onder andere Ruimte voor Ruimte, waardoor glastuinders die ermee willen stoppen daar 40 
eventueel een mogelijkheid hebben. Het is een mogelijkheid om te verleiden en van 
bestaande regelingen gebruik te maken. Daarnaast is de mogelijkheid om zowel aan de 
Langeweg als in Nieuw Reijerwaard Zuid ongeveer 70 ha, waarvan nu ruim een derde glas is, 
beoogd is dat voor nieuwe innovatieve ontwikkelingen een uitbreiding van 16 ha zou zijn. Dat 
zou er gewoon bijpassen, zonder dat er problemen ontstaan wat betreft de ruimte. Dat er ook 45 
bij de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard gesuggereerd wordt welke innovatieve 
mogelijkheden er zouden zijn, waarbij zelfs aan twee lagen kassen op elkaar wordt gedacht, is 
natuurlijk helemaal niet raar.  
 
De ontwikkeling aan de rivieroever wordt genoemd. Vanuit de provincie is er nadrukkelijk de 50 
insteek om voorzichtig te zijn met (herstructurering van) bedrijventerreinen in het algemeen 
aan de rivieroever. Dat is het gedeelte op Bolnes tussen de locatie Van Dam en Schram en 
Ridderhaven. Het staat helemaal niet prominent op de agenda om daar forse uitbreiding te 
realiseren. Daar is gewoon geen ruimte voor. Maar de mogelijkheid die er is, wordt gevraagd in 
stand te houden.  55 
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De heer Ros bij interruptie: Wethouder, volgens mij wordt in deze Deltapoortgebiedsvisie 5 
veel meer gezegd dan alleen in stand houden van de Ridderhaven. Er wordt zelfs gesproken 
over een Fresh corridor. Kunt u daarop reageren? 
 
Wethouder Den Ouden: Er worden fresh containers vervoerd vanaf de Ridderhaven naar 
Nieuw Reijerwaard. Het aantal heb ik niet paraat. Het is een zeer gering aantal. Er is destijds 10 
ook naar uitbreidingsmogelijkheden gekeken. Die zijn ook betrekkelijk gering.  
Er zitten geen drijfveren achter om daar forse uitbreiding te gaan creëren, die ruimte is er 
gewoonweg niet. 
 
De heer Ros: Waarom wordt dan gesproken over een Fresh corridor als het over enkele 15 
containers gaat? Dat noem ik geen corridor. 
 
Wethouder Den Ouden: Ik hoop dat de heer Ros het kan doen met wat ik hiervoor heb 
gezegd. Ik kan niets anders toevoegen aan het woordgebruik. 
 20 
Een fractie vroeg wat we nu vaststellen. In de aanbiedingsbrief wordt gevraagd “vaststellen 
dat”. De SGP is er iets dieper op ingegaan. Die wil dieper geborgd zien hoe bij de verdere 
uitwerking de raad aan bod komt. Dat zou ook zonder het amendement al het geval zijn. 
Terecht dat het hier nog een keer expliciet wordt aangegeven. Als u de inhoud van het 
amendement volgt, de gebiedsvisie te gebruiken als richtinggevend kader voor afwegingen die 25 
op lokaal niveau worden gemaakt, enzovoorts, dan stellen we dat vast. U ziet bij het vervolg in 
de uitwerking dat de raad weer aan bod is. Het is een visie, het is op een zeker 
abstractieniveau. De uitwerkingen gaan komen. U wordt daar nadrukkelijk bij betrokken. 
 
Voorzitter, mocht ik dingen vergeten zijn, dan word ik in tweede termijn daar vast aan 30 
herinnerd. 
 
De voorzitter: De heer Ros. 
 
De heer Ros: Mijn collega had het over een hoogwaardige openbaarvervoerverbinding voor 35 
Ridderkerk. Of er nog steeds sprake is van een hoogwaardige busverbinding. Wordt er nog 
aan gedacht om het openbaar vervoer te verbeteren? 
 
Wethouder Den Ouden: Het openbaar vervoer is een aangelegenheid van de 
vervoerautoriteiten, stadsregio. Gelukkig is de waardering voor het openbaar vervoer hoog. Er 40 
zijn buslijnen aan te wijzen die zeker het predicaat hoogwaardig hebben. Ik denk aan 146 
waarmee je binnen een paar minuten op het Zuidplein staat. Dat is het huidige beeld bij 
hoogwaardigheid.  
Vanuit het programma openbaar vervoer gaan we binnen de stadsregio kijken wat binnen de 
financiële mogelijkheden nog meer te verbeteren is. 45 
 
De voorzitter: Tweede termijn. 
De heer Smit. 
 
De heer Smit: Dank u wel, voorzitter. Gelet op de klok, zal ik het kort houden. Ik wil er nog 50 
twee zaken uitlichten. Er zitten op zichzelf heel interessante punten in de gebiedsvisie. Die zijn 
vanavond ook benoemd. Maar het zou te ver voeren, het gaat om een visie en een 
richtinggevend kader. 
De twee punten die ik wil benoemen en wat mij in de verschillende bijdragen opviel, is dat we in 
het verleden best veel hebben gesproken over het omvormen van agrarische gronden naar 55 
recreatief groen. De Crezeepolder, het Waalbos. Destijds is door de SGP eenmaal andermaal 
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gezegd daar voorzichtig mee te zijn, want zo lang het agrarische gronden zijn, hoef je het niet 5 
te verwerven, onderhouden en voor de eigenaar brengt het ook nog wat op. 
Wat mij nu opvalt, is dat we een aantal van die groene gebieden hebben. Dat is een gegeven. 
Maar nu lijkt de teneur te ontstaan dat we wel die gebieden hebben, maar daar willen we 
eigenlijk niet te veel mensen hebben, want er moet geparkeerd worden en dat soort zaken. Ik 
denk dan dat we dat toen ook al wisten. Toen hebben we nadrukkelijk gezegd dat we die 10 
groene gebieden gaan aanleggen juist ook omdat door de uitbreiding van het aantal inwoners 
in Rotterdam-Zuid, op IJsselmonde zij recreatieve behoeften hebben. Daar moet in voorzien 
worden. Dat is een punt dat zo bij mij opkwam en waar een inconsistentie in zit.  
Het tweede punt dat ik eruit wil lichten is de glastuinbouw. De wethouder zegt het ook al, die 
gaat ons op zichzelf aan het hart. Aan de andere kant, zeggen de tuinbouwers zelf ermee te 15 
willen stoppen. We hebben in deze raad ook wel eens de discussie gehad over het ‘telen van 
caravans’. Dat is een van de elementen waardoor je in zo’n gebied verrommeling krijgt en 
waardoor je in alle nuchterheid moet constateren dat wat voor warm hart we agrariërs en 
tuinbouwers ook toedragen, het kennelijk niet meer in een behoefte voorziet. Het hoofd is op 
deze manier niet meer boven water te houden. Of er zijn andere redenen om de bedrijven te 20 
beëindigen. 
 
Deze twee punten waren voor mij opvallende punten in de discussie. 
Het is een visie, kaderstellend, hoofdlijnen, Bolnes-Zuid: daar hebben we een aantal noten 
over gekraakt en kanttekeningen geplaatst. Daar moeten we nog eens goed naar kijken. Dat 25 
geldt niet alleen voor Bolnes-Zuid, maar voor alle uitwerkingsvoorstellen. Vandaar dat we de 
borging nadrukkelijker hebben willen neerleggen in het amendement. 
 
Dank u wel. 
 30 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Meij, CDA. 
 
De heer Meij: Dank u wel. Voorzitter, goede ontwikkelingen in de raad over dit rapport. Veel 
buitengebied wordt recreatief ingevuld. Dat klinkt onschuldig, maar dat levert inderdaad, zoals 
de heer Smit zegt, veel verkeersbewegingen op. Daar voelt het CDA niet voor. 35 
 
Ik heb gehoord dat ook de SGP moeite heeft met een aantal onderdelen. Echte beslissingen 
zullen later pas vallen. U noemt het inconsistent van een aantal andere partijen dat ze nu die 
verkeersbewegingen noemen. Ik kan me ook voorstellen dat het inconsistent is hoe de SGP er 
nu in zit. Ik kan me voorstellen dat de SGP vier jaar geleden misschien faliekant tegen is 40 
geweest. Of zou zijn geweest. Ook mogelijk voor de wethouder om die zaken als Bolnes-Zuid 
van commentaar te voorzien. Maar ook moeite heeft met de ontwikkelingen die daar op termijn 
gaan plaatsvinden. Ik ben er ook eerlijk in… 
 
De heer Smit bij interruptie: Voorzitter, het gaat mij even over wat de heer Meij aangaf: 45 
eventuele inconsistentie ten aanzien van het verleden. Ook toen was natuurlijk duidelijk dat als 
je dit soort gebieden gaat aanleggen, wat de bedoeling ervan was. In die zin is de 
terughoudendheid veel groter geworden dan toen kennelijk. Dat is een constatering, waar ik 
op zichzelf niet ongelukkig mee ben. Alleen moeten we ons wel realiseren dat we in een 
feitelijke situatie zitten dat die gebieden er zijn. En wel met het doel dat destijds is 50 
geformuleerd. Hoe kunnen we daar nu dan op een goede manier mee omgaan? 
 
De heer Meij: Dat wilde ik ook net zeggen. Ik wilde zeggen, dat ik eerlijk wil zijn dat ik – als ik 
voor mezelf praat – dat vier of vijf jaar geleden niet zo in perspectief dat dit de lijn is. Het wordt 
mij nu pas duidelijk. Ik heb altijd een onbehaaglijk gevoel bij Deltapoort gehad. We hebben 55 
natuurlijk die avond gehad. Je ziet dan prachtige dia’s en veel economische verhalen, weinig 
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over leefbaarheid. Ik heb dit weekend pas echt goed de tijd gehad om het boek te bestuderen 5 
en dan schrik ik. Dit is kennelijk de consequentie van alle inspraakavonden. Het is misschien 
laat, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 
 
We kunnen deze gebiedsvisie niet amenderen, voorzitter. Dus de CDA-fractie ziet zich 
genoodzaakt om tegen het voorstel te stemmen. 10 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Boertje. 
 
De heer Boertje: Dank u wel, voorzitter. 
Ik houd het kort. Als illustratief voorbeeld wil ik Bolnes-Zuid eruit lichten. Er wordt gesproken 15 
over een grootstedelijke attractie, een visitekaartje en regionale trekker. Het is een visie, maar 
we zien absoluut geen enkele mogelijkheid om dit subjectief in te vullen, anders dan dat we 
moeten denken aan een soort Ridderdisney of een toeristische trekpleister. Staat zoiets in een 
plan, dan gaat het al heel snel een eigen leven leiden. Wij willen alleen voorstellen, met 
inachtneming van het amendement, dat je het initiatief aan de raad laat en de controle bij de 20 
raad laat. Krijgt het amendement geen meerderheid, dan gaan wij tegen dit stuk stemmen. 
Dank u. 
 
De voorzitter: Mevrouw Van Gink. 
 25 
Mevrouw Van Gink: Dank u wel, voorzitter. 
In de eerste plaats willen wij het CDA steunen om het Waalbos in de commissie te agenderen. 
Ook wij zijn daar een groot voorstander van. 
Ik wil ook even melden dat we al bezig waren met een motie Waalbos.  
 30 
Mevrouw Van Nes bij interruptie: Over het Waalbos, dat had ik net ook al tegen de heer Meij 
willen zeggen. Het Waalbos is tot stand gekomen door participatie van jarenlang goed en 
grondig overleg met bewoners daar, Rijsoordenaars en alle partijen die ermee te maken 
hebben. Naar ons gevoel wordt dat nu op een uitstekende manier ingericht. Het plan van de 
heer Luijten waar de heer Meij het over had: ik ben bij die presentatie geweest in februari van 35 
dit jaar en toen werd door de Landinrichtingscommissie gekscherend de opmerking gemaakt 
dat we er geen Efteling van gingen maken. Ik vraag me af waarom dat nog terug moet komen 
in de commissie. 
 
Mevrouw Van Gink: Ik wil daar graag op reageren omdat ik denk dat het alleen maar een 40 
positieve insteek is om het terug te laten komen. Om het goed te houden en qua financiën 
goed te borgen. 
 
De heer Meij: Mevrouw Van Nes, u gaat niet over de commissie in uw eentje. U kunt mij er niet 
van weerhouden dit te agenderen en dan hoor ik wel wat u ervan vindt. Kijk, het gaat mij er bij 45 
het Waalbos wat ik uit de reacties in de mail begrijp om er iets heel anders van te maken. Het 
gaat erom dat het geen steriel bos wordt, zoals het Oosterpark, waar je rondjes draait. Het kan 
iets creatiever worden ingevuld. 
 
De voorzitter: We waren bij mevrouw Van Gink. 50 
 
Mevrouw Van Gink: In ieder geval steunen wij het om dit te agenderen. 
We waren bezig met een motie Waalbos om het onderhoud veilig te stellen, tot de wethouder 
met een antwoord kwam dat dit is veiliggesteld. Dank daarvoor. 
 55 
De PvdA is er fel op tegen dat de laatste open gebieden in Rijsoord en Bolnes worden 



21 juni 2012 
 

 1256 

versteend. Zoals in deze visie wordt voorgesteld. Dat wilde ik nog even expliciet benadrukken. 5 
 
De wethouder heeft het kort gehad over symbolen die in deze gebiedsvisie staan. Dat stond 
ook in RR2020. 
U vertelde dat de structuurvisie voor Ridderkerk leidend is. Daarin staat een boomgaard. 
U refereerde aan een bijeenkomst in het najaar van 2010 waarin al over deze gebiedsvisie 10 
werd gesproken. Die bijeenkomst had tot doel communicatie. Niet participatie. De raad is wel 
geïnformeerd, maar niet betrokken. 
 
Kort de ‘oneliners’.  
De hoogte van de gebouwen: 30 meter. Het kan 36 meter worden en zelfs in het uiterste geval 15 
40 meter. Daar zijn we niet blij mee. 
 
Het amendement. 
Dit amendement probeert de angel eruit te halen. Dat we niets willen vaststellen tot we de 
consequenties kunnen overzien. We weten echter dat stukken op bijzondere wijze kunnen 20 
doorwerken. Het is dus niet slechts een visie. Onderliggende aanname is dat de haven moet 
kunnen groeien en dat lokale de plannen zonodig worden aangepast. Wij zullen het 
amendement dan ook niet steunen. 
 
Dank u wel. 25 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Japenga. 
 
De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. 
Ik spreek de wethouder na die zegt dat het een visie is en abstract. Ik wil ook nog even terug 30 
naar de commissie waarin ik vond dat er een uitstekende onderbouwing bij deze plannen werd 
gegeven. Het heeft mij gesteund en gesterkt in het gegeven dat het een goede ontwikkeling is. 
Ook al is er vanavond veel kritiek. Ik denk dan bij mijzelf: “waar wil je dan naartoe?”. Ik hoorde 
geen alternatieven, alleen maar ‘tegen’. Ik begrijp een aantal zorgen, maar ik begrijp niet dat 
men op deze manier dat wat we hebben open willen houden en groen, dat hebben we 35 
meerdere malen gevraagd, maar dat je deze kans laat lopen. Ook eventueel in aangepaste 
vorm. Ik hoor op dat punt geen enkel alternatief. 
 
Bolnes-Zuid, daar heeft de wethouder op geantwoord. Dank daarvoor. Over het Waalbos is 
gesproken. Ik heb geen behoefte, ik spreek mevrouw Van Nes daarin na, aan verdere 40 
agendering. Iets dat na jaren en jaren tot stand is gekomen, moet je niet nog eens over gaan 
doen. Ik wil Leefbaar Ridderkerk dan tegelijk vragen wat voor hen het alternatief is. Als zij 
vanavond tegen gaan stemmen. Ik vind dat u verplicht bent om aan te geven wat het alternatief 
is. 
 45 
De heer Meij bij interruptie: Ik weet niet zo gauw de pagina uit mijn hoofd, maar zelfs in dit 
stuk van de stuurgroep over de Deltapoort wordt gesproken over een wat verouderde visie ten 
aanzien van het Waalbos, maar dat we gezien het feit dat het nu al zo ver is, het nu maar laten. 
Eigenlijk geven zij zelf al aan dat zij daar wel een slag hadden willen maken.  
 50 
De heer Japenga: Dit was een tussenopmerking, of zoiets. 
 
Mevrouw Van Nes bij interruptie: Ik wil even reageren op de heer Japenga. Ik denk dat u 
gelijk hebt. In het najaar, na de zomervakantie, komt gewoon de aannemer en die gaat 
gewoon het bos ontwikkelen. Het is redelijk laat om nu nog in de commissie te bespreken, 55 
maar als het geagendeerd wordt, ben ik er graag bij aanwezig. U vraagt mij naar alternatieven. 
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Ik hoor u dat niet aan andere partijen vragen. Wij gaan ons hier nu op dit tijdstip niet vast laten 5 
leggen op alternatieven. 
 
De heer Japenga: Voorzitter, die vraag geldt op de eerste vraag voor Leefbaar Ridderkerk als 
grootste coalitiepartner. Zo zou ik in elk geval erin zitten, als ik in de coalitie zat. Dan zou ik 
daar zeker op doorvragen bij zo’n stuk. Er is geen alternatief. Wat wilt u vervolgens doen? 10 
 
De heer Ros bij interruptie: Een van de problemen van dit stuk is juist dat we geen 
alternatieven kunnen aandragen. Dit is juist een van onze bezwaren: we kunnen het niet 
amenderen, niet veranderen.  
 15 
De heer Smit bij interruptie: Voorzitter, mijns inziens is dat ook helemaal niet nodig. Dat is 
juist het kenmerk van een visiestuk. Dat amenderen en ideeën aandragen, komt juist in de 
concrete uitwerkingsfase. Dus als de visie wordt omgezet naar concrete maatregelen die hier 
voor komen te liggen, kan het debat volledig gevoerd worden. Over wat u van de concrete 
uitwerking vindt of wat u er niet van vindt. 20 
Het tweede punt is dat we ons moeten realiseren dat als we deze visie niet zouden 
aanvaarden. Je kunt heel erg bang zijn bij het aanvaarden van deze visie omdat je niet weet 
wat er met deze visie in de toekomst gaat gebeuren. Dat is geborgd in het amendement. 
Maar, als je het helemaal verwerpt, weet je helemaal niet wat ermee gaat gebeuren. Daar is 
ook geen borging voor. Volgens mij kies je dan een veel slechtere oplossing. 25 
 
Mevrouw Van Gink bij interruptie: Maar als ik het voorstel lees, gaan we vanavond iets 
vaststellen. Ik begrijp uit de woorden van mevrouw Van Nes dat Leefbaar Ridderkerk het ter 
kennisneming wil en niet wil vaststellen. Dan is mijn vraag of we het gaan vaststellen of niet. 
Wat is de status? Als je uitgaat van deze visie en in de toekomst allerlei voorstellen krijgt, is 30 
deze visie toch leidinggevend? Daarom hebben wij de afweging gemaakt om de visie niet te 
willen vaststellen. 
 
De heer Japenga: Ik wil gewoon vervolgen.  
 35 
De voorzitter: Nee, ik zie de heer Smit nog. 
 
De heer Japenga: Is dat een interruptie op mij? 
 
De heer Smit: Dat is een antwoord op de interruptie van mevrouw Van Gink. 40 
Volgens mij wordt in het amendement helemaal niet gesproken over vaststellen. Er staat dat 
we de gebiedsvisie als richtinggevend kader gaan hanteren. Op basis daarvan ga je concrete 
voorstellen formuleren, die in volle omvang nog in de raad terugkomen. Ik zie niet wat voor 
leeuwen en beren, afgezien van olifanten, mevrouw Van Gink nog ziet. 
 45 
Mevrouw Van Gink: Nou, beren en olifanten zie ik niet. Zeer zeker niet in de gebiedsvisie 
Deltapoort. Ik denk dat wij het op dit moment zoals het nu voorligt, niet kunnen vaststellen. We 
kunnen dus ook niet meegaan met het amendement. Ik denk dat we hier heel duidelijk in 
kunnen zijn. Nee! 
 50 
De voorzitter: Terug naar de heer Japenga. 
 
De heer Japenga: Ik wil nog even kort op Leefbaar Ridderkerk reageren. In de zin van 
kennisnemen van. Ik denk dat er dan een goed alternatief ligt. Ik ben niet de indiener ervan. 
Maar, een goed alternatief door het amendement. Daarmee doet u eigenlijk wat u wilt. En u 55 
houdt de handen vrij om in de komende periode besluiten te nemen op basis van concrete 
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voorstellen. In die zin zou het logisch zijn als dat zo zou gebeuren. 5 
 
De voorzitter: Mevrouw Van Nes. 
 
Mevrouw Van Nes: Dank u, voorzitter. 
Ik deed net een poging om de heer Smit te interrumperen, maar ik kwam er niet door. Dus ik ga 10 
nu nog even in op zijn opmerking over de kassen en verrommeling. Wat ik ook al aangaf in mijn 
betoog was: haal nu het slot eens van die gebieden af. Als tuinders er kassen bij willen zetten, 
zetten ze die erbij. Laten ze niet gedwongen worden om caravans in de kassen te stallen om 
het hoofd boven water te houden.  
 15 
De heer Smit bij interruptie: Voorzitter, ik denk dat het niet zo eenvoudig is van haal het slot 
eraf en laten ze er een paar kassen bijzetten. We weten nog van de discussie Nieuw 
Reijerwaard over de verkaveling en dat soort zaken. Dat bepaalt in hoge mate of een kas te 
exploiteren is of niet. Volgens mij is het wat ingewikkelder dan een paar meter kas erbij zetten 
en dan loopt het allemaal weer.  20 
 
Mevrouw Van Nes: U spreekt over verkaveling. Misschien kan dat daar dan bijgevoegd 
worden. Ik denk dat kassen op de bedrijventerreinen heel leuk en aardig zijn, maar dat is 
gewoon niet betaalbaar voor een sla- of komkommerkweker. Verder heb ik in tweede termijn 
niets. We willen graag een schorsing voor het amendement. 25 
 
De voorzitter: Ja. De heer Ros. 
 
De heer Ros: Mevrouw Fräser heeft mijn eerste termijn overgenomen omdat ik een bloedneus 
had, daarom was ik er niet.  30 
Over het amendement wachten we de schorsing af. 
Omdat in deze visie economie en verstedelijking duidelijk boven leefomgeving en milieu gaan, 
en omdat we niet weten waar we ja tegen zeggen, kunnen wij in principe niet met dit voorstel 
instemmen. 
 35 
De voorzitter: Ik wil graag de wethouder het woord geven, voordat we schorsen. 
 
Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. Kort nog. Voor zover dat voor de discussie 
helpt. Als ook nog voor zou liggen het vaststellen van … Het college heeft aangegeven met het 
amendement goed te kunnen leven als het gaat om de gebiedsvisie. Omdat de uitwerkingen 40 
hierna gaan komen. 
Er is ook een aantal keren ingebracht, de vraag wat het alternatief zou kunnen zijn. Bedenk de 
consequenties als u hier in meerderheid nee tegen zegt. Is er dan een alternatief? Gaat er dan 
veel anders of veranderen op het eiland IJsselmonde? Behalve dat wellicht andere partijen 
erover gaan spreken, zonder Ridderkerk. Ik denk dat het goed is om dat erbij te betrekken. 45 
 
Concreet: waar de heer Smit en andere fracties hebben aangegeven dat we 
recreatiegebieden hebben en de vraag of die bereikbaar moeten worden. Ze waren natuurlijk 
voor een groot deel al goed bereikbaar. Maar juist als je de kaart ziet van o.a. het 
routenetwerk, is door de positionering van die poorten aan de randen van het gebied. Die 50 
worden zo weinig mogelijk in het gebied geïntroduceerd. Maar op bestaande plekken. Een 
hele voor de hand liggende bijvoorbeeld vanaf de waterkant is de aanlegplaats van de 
waterbus. Daar is een parkeerplaats. Dit heeft alles in zich om de poort van de Deltapoort te 
kunnen zijn. Zo zijn er nog meer aan te wijzen op de kaart. 
 55 
De concrete uitwerkingen gaan komen. Dat heeft altijd met ruimte te maken. Daar gaat u als 
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raad over. 5 
 
Ik deel de conclusie van de heer Ros niet als hij spreekt over economie en verstedelijking die 
de boventoon voeren. Verstedelijking gaat niet minder worden. Ik hoop economie ook niet, 
want daar zijn we allen van afhankelijk. Het is juist de bedoeling dat dit zo veel mogelijk samen 
ontwikkeld wordt zodat juist de leefbaarheid een goede en verantwoorde plek blijft houden. Ik 10 
denk aan de inrichting van het Waalbos en Bolnes-Zuid. 
 
Mevrouw Van Nes geeft aan dat kassen op bedrijfsgebouwen niet lonend zijn. Er is bedoeld 
aan te geven dat juist in die combinatie, glas is er in Nieuw Reijerwaard-Zuid, aan de andere 
kant komen bedrijven: het moet voor de gebiedsontwikkeling een uitdaging zijn om te kijken 15 
naar dat wat het ene over heeft en het andere tekortkomt, te combineren is. Juist vanwege de 
duurzame inrichting van Nieuw Reijerwaard is het voor de hand liggend om daar ook Nieuw 
Reijerwaard-Zuid bij te betrekken. Dat kan tot innovatieve ontwikkelingen leiden. Ik kan ze niet 
op een briefje geven, maar je ziet ze in het land. Innovatieve ontwikkelingen met alles wat 
daarmee te maken heeft. 20 
 
Voorzitter, ik houd een pleidooi dat u het amendement zo kunt bejegenen dat u ermee akkoord 
kunt gaan. Het alternatief is – zoals een aantal van u hebt aangegeven – ook niets. 
 
De heer Ros bij interruptie: Voorzitter, het is toch vreemd dat er een stuk ligt waarvan je zegt 25 
dat er zoveel punten in staan waarmee je het niet eens bent, hiervoor geen alternatief is 
waardoor je er eigenlijk maar mee moet instemmen. Dat vind ik een vreemde en 
kort-door-de-bocht-reactie. 
 
Wethouder Den Ouden: Dan interpreteert u het niet juist. Een aantal van u heeft terecht 30 
gevraagd wat de meerwaarde voor Ridderkerk zou kunnen zijn als u hier niet mee instemt, als 
u dit geen richtinggevende leidraad vindt voor de afwegingen in de komende jaren. 
 
Mevrouw Van Gink bij interruptie: U vraagt wat de meerwaarde is als we hier niet mee 
instemmen. Het is een signaalfunctie. Wij geven gewoon aan dat we niet klakkeloos alles 35 
willen vaststellen. Die signaalfunctie mogen we gewoon afgeven. 
En verder: heel veel plannen in deze Deltapoortvisie zijn ook lokale plannen. Daar zit het 
college toch voor aan tafel? Ik neem aan dat u die lokale plannen goed zult verwoorden. Dus, 
ik vind het helemaal niet nodig om nu met een alternatief te komen.  
 40 
De heer Smit bij interruptie: Voorzitter, als dit niet aanvaard wordt als een richtinggevend 
kader, valt er toch ook niets uit te werken? Hoezo dan nog aan tafel zitten? Dan houdt het 
gewoon op. 
 
De heer Meij: Het is toch mogelijk mijnheer Smit, dat je het niet eens bent met het 45 
richtinggevende kader? U hebt het over uitwerken. Maar ik ben het niet eens met het 
richtinggevende kader. U kunt van mij niet verlangen dat ik ga nadenken over uitwerking. 
 
Mevrouw Van Gink: Ik ben het helemaal met de heer Meij eens. Het is een kader. Daarmee 
ben ik het niet eens. Laten we nu eerlijk zijn, het is toch al vastgesteld door de provincie? Wat 50 
zitten we hier nu met elkaar te doen? Het zal op de een of andere manier toch wel doorgaan.  
 
De heer Smit: Voorzitter, het gaat er mij niet om dat iemand het niet met het richtinggevende 
kader eens mag zijn, dat is des fracties of des persoons. Maar waar het mij om gaat, is dat 
mevrouw Van Gink zojuist heeft gezegd dat we het richtinggevende kader vanavond kunnen 55 
laten voor wat het is en daarna zitten we gewoon met iedereen aan tafel en krijgen we vanzelf 
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de uitwerkingsvoorstellen. Ik vraag me af of er überhaupt sprake is van uitwerking als de basis 5 
niet aanvaard wordt. Dan heb je geen kader om verder uit te werken en heb je geen gesprek 
meer met je partners. 
 
De voorzitter: Ik denk dat dit een logisch moment is om te schorsen. 
Er hebben mij ordevoorstellen bereikt.  10 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, ik heb u via de griffier laten weten dat u op het tijdstip moet 
letten. Morgen worden mensen op hun werk verwacht. Ik verzoek u het punt van de 
toeristenbelasting door te schuiven naar de vergadering van 28 juni. Ik wil u nadrukkelijk 
wijzen op de tijden die wij met elkaar hebben afgesproken. Ik noem als voorbeeld de 15 
Kadernota: 60 minuten. Dat betekent maximaal 5 minuten voor elke fractie in eerste termijn. 
Dat is één A4-tje. En voor de tweede termijn een halve. Die boodschap wil ik graag meegeven. 
Dank u, voorzitter. 
 
De voorzitter: Ik ben blij dat u zich als mijn assistent ontwikkelt. Dat is heel fijn. Er ligt een 20 
ordevoorstel om de toeristenbelastingverordening door te schuiven naar volgende week. Dan 
zullen wij dat aan de agenda toevoegen. Zo doen we het. 
 
We schorsen de vergadering voor 15 minuten. 
 25 
[schorsing] 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Er hebben gesprekken plaatsgevonden. Deze 
leiden tot aanpassing van het amendement. Dat wordt nu gekopieerd. Nog een ogenblikje. 
 30 
Mevrouw Van Nes had om de schorsing gevraagd. 
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, er is een aangepast amendement gekomen. De heer 
Smit is indiener van het amendement. Ik zou willen vragen of u hem het woord wil geven. 
 35 
De voorzitter: Het woord is aan de heer Smit. 
 
De heer Smit: Voorzitter, het amendement is uitgebreid met punt 7. Dat punt luidt als volgt. 
“Een participatieproces plaatsvindt, voordat de uitwerking van deze gebiedsvisie in de 
provinciale structuurvisie verwerkt zal worden”. 40 
Onder ‘aspecten’: de eerste zin “de gebiedsvisie Deltapoort beschrijft richtinggevende 
kaderstellende beleidsvoorstellen op hoofdlijnen”.  
Aan het einde van ‘aspecten’ worden twee zinnen toegevoegd: “De gemeente van Ridderkerk 
hecht veel waarde aan participatie. En dat dit niet alleen geldt op gemeentelijk niveau, maar 
tevens op provinciaal niveau. Bij het opstellen van die voorstellen, burgers structureel actief 45 
mee willen doen, niet slechts een recht om verbale kanttekeningen te mogen plaatsen, 
waartoe veel inspraakprocedures al snel verworden.” 
Dit waren de wijzigingen, voorzitter. 
 
De voorzitter: Ik hoop dat iedereen dit heeft meegekregen. Het is heel erg laat. 50 
Het amendement is geamendeerd. Ik stel voor bij wijze van stemverklaringen te reageren, 
aangezien we al twee termijnen hebben gehad. 
 
De heer Smit: Voorzitter, ik weet niet of dit het goede moment is, maar anders zou ik graag 
een hoofdelijke stemming hierover willen aanvragen. 55 
 



21 juni 2012 
 

 1261 

De voorzitter: Laten we beginnen met stemverklaringen en dan hoofdelijke stemming. Wie 5 
van u? 
 
De heer Boertje: De VVD is voor. Dat was het. 
 
Mevrouw Van Gink: De PvdA is tegen. 10 
 
De heer Japenga; De ChristenUnie is voor. 
 
De heer Ros: De fractie van D66/GroenLinks is niet voor de totale gebiedsvisie, maar kan het 
amendement wel steunen. Het amendement gaat namelijk niet over de gebiedsvisie, maar 15 
over het voorstel dat in de raadsbundel zit. Vandaar. 
 
De voorzitter: Ja, dat is een nieuwe. 
Dus u bent straks voor het amendement, maar tegen het geamendeerde voorstel. Het 
amendement komt in plaats van het voorstel, en daar bent u voor. Ik leg het maar even uit. 20 
Oké, goed. Nog meer stemverklaringen? 
 
De heer Meij: De CDA-fractie zal tegen het amendement stemmen, maar ik ga ervan uit dat 
we straks het amendement in stemming brengen en de hele gebiedsvisie in stemming 
brengen. 25 
 
De voorzitter: Nee. Het onderwerp is vaststelling Gebiedsvisie Deltapoort en het voorstel 
luidde: “voorgesteld wordt op grond van artikel 147 lid 2 van de Gemeentewet te besluiten tot 
vaststelling en publicatie van de Gebiedsvisie Deltapoort”. Dat voorstel is geamendeerd. Dat 
voorstel is weg. Dat wordt gewijzigd met de zeven punten. Ook in de aspecten wordt nog iets 30 
gewijzigd conform het amendement. 
Dit betekent dat het voorstel zoals het er lag, gewijzigd is door het amendement. Wij brengen 
het amendement in stemming en daarmee hebben we meteen de besluitvorming van 
vanavond rond.  
Voor ligt het amendement. Als het wordt afgewezen, keren we terug naar het originele voorstel 35 
en brengen we dat in stemming. Nu mag u zich uitspreken over het amendement. 
 
De heer Ros: Sorry voor de onduidelijkheid. Ik was ervan uitgegaan dat eerst het 
amendement in stemming zou worden gebracht en daarna het stuk in zijn geheel. Als dat niet 
het geval is, stemmen we niet in met het amendement. Dank u wel.  40 
 
De voorzitter: Wij brengen het amendement in stemming via een hoofdelijke stemming. De 
griffier noemt uw naam. 
 
De griffier: Ik hoop dat u op dit tijdstip met mij meetelt. Het gewijzigde amendement wordt in 45 
stemming gebracht. 
De heer Ros: tegen 
De heer Smit: voor 
De heer Van der Spoel: voor 
De heer A. Stout: voor 50 
De heer Alderliesten: voor 
De heer Boertje: voor 
De heer Van der Duyn Schouten: voor 
Mevrouw Duman: tegen 
Mevrouw Fräser: tegen 55 
Mevrouw Van Gink: tegen 
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Mevrouw Van Houwelingen: tegen 5 
De heer Ipskamp: voor 
De heer Japenga: voor 
De heer Kok: voor 
De heer Koppes: tegen 
De heer Kranendonk: voor 10 
De heer Louter: voor 
Mevrouw Mans: tegen 
De heer Meij: tegen 
De heer A. van Nes: tegen 
Mevrouw Van Nes: tegen 15 
De heer Neuschwander: voor 
De heer Nugteren: voor 
De heer Onderdelinden: tegen 
Mevrouw Parren: voor 
Mevrouw Ripmeester: tegen 20 
 
De voorzitter: Voor het amendement zijn uitgebracht 14 stemmen en daartegen 12. Het 
amendement is aangenomen. 
 
We gaan terug naar de agenda, voor een paar punten ter vaststelling. 25 
 

6. Zienswijzen ontwerpbegroting 2013 van de Openbare Gezondheidszorg 
Rotterdam Rijnmond (raadsvoorstel nr. 194) 

 
De voorzitter: Stemverklaringen? 30 
Aangenomen. 
 

7. Nieuw raadsprogramma Bedrijfsvoering (raadsvoorstel nr. 186) 
 
De voorzitter: Stemverklaringen? 35 
Aangenomen. 
 

8. Brief aan de provincie over taakstelling begroting 2012 (raadsvoorstel nr. 192) 
 
De voorzitter: De commissie adviseert in een brief de tweede alinea eerste zin te wijzigen in 40 
“na overleg op 17 januari jl. hebben raadsfracties met het college gesproken”. 
Stemverklaringen? Niet. 
Vastgesteld. 
 

9. Voorstel om mevrouw Van Dongen te benoemen als lid van de raad van toezicht 45 
van de stichting 3Primair (raadsvoorstel nr. 83) 

 
De voorzitter: Stemverklaringen? 
Aangenomen. 
 50 

10. Sluiting 
 
De voorzitter: Ik wens u allen wel thuis. 
Het is 00.55 uur.  
 55 
th 


