
 
 

  
 

  

 
 

BESLUITENLIJST 
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 

28 JUNI 2012 
 
 
 
Aanwezig: burgemeester mevrouw A. Attema, voorzitter  
De raadsleden: de heren T.J. Alderliesten (SGP), P. Boertje (VVD), C.A. van der Duijn Schouten 
(SGP), mevrouw T. Duman-Sirin (PvdA), mevrouw F. Fräser (D66/GroenLinks), mevrouw M. van 
Gink (PvdA), de heren J. Ipskamp (LR),  
M. Japenga (ChristenUnie), B. Kok (SGP), H.J.A. Koppes (LR), P. Kranendonk (SGP), C.J. Louter 
(ChristenUnie), mevrouw E. Mans-Los (LR), de heren P.W.J. Meij (CDA), mevrouw P.J. van Nes-
de Man (LR), de heren A.C. van Nes (LR), G.J. van Nes (LR), B. Neuschwander (LR), A.H. 
Nugteren (LR),  W.P. Onderdelinden (CDA), mevrouw I. Parren-Leutscher (LR), mevrouw A.P.S. 
Ripmeester (PvdA), de heren B.A. Ros (D66/GroenLinks), V.A. Smit (SGP), L. van der Spoel 
(VVD) en A. Stout (LR). 
De wethouders: de heren H. Dokter, A. den Ouden en M.A. Vroegindeweij 
 
Griffier: De heer mr. J.G. van Straalen 
 
Afwezig: Mevrouw A.B. van Houwelingen-Saugerud (PvdA), wethouder de heer J. Stout en tot 
20.40 uur de heer B.A. Ros (D66/GroenLinks) 
 
Notulist: niet aanwezig 
 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 
 
De agenda is vastgesteld.  
 
2. Vragenuur voor raadsleden 
 
Beantwoord is de vraag gesteld door mw. A.P.S. Ripmeester over het voornemen van Stichting 
Woonvisie om te investeren in noodlijdende corporaties.  
 
Mw. Ripmeester verzoekt het onderwerp borgstelling te bespreken in de Auditcommissie.  
 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 26 april 2012 
 
De besluitenlijst is vastgesteld. 
 
4. Voorstel om de Kadernota 2013 vast te stellen (raadsvoorstel nr. 184) 
 
In een stemverklaring geeft het CDA aan, in te stemmen met het voorstel, met inachtneming van 
alle bij de behandeling gemaakte opmerkingen. Specifiek als het gaat om het betrekken van de 
reserves bij de verdere afwegingen rond de bezuinigingen. 



 
 

  

De PvdA geeft in een stemverklaring aan kennis te nemen van de Kadernota 2013 maar deze niet 
tot uitgangspunt te nemen voor de samenstelling van de begroting 2013. 
De ChristenUnie geeft in een stemverklaring aan in te stemmen met het voorstel, maar merkt ten 
aanzien van nummer 3 van het raadsbesluit op dat zij verwacht dat de inflatiecorrectie de komende 
tijd nog op een goede manier verwerkt zal worden door de wethouder. 
 
Na discussie is ingestemd met het voorstel.  
 
5. Voorstel om een afweging te maken tussen behoud, herbouw of sloop van de 
Kuyperschool (raadsvoorstel nr. 169) 
 
Na discussie geven de fracties van SGP, PvdA, CU en LR aan dat voor de verdere uitgewerkte 
plannen dient te worden uitgegaan van optie 2. Herbouw hoofdgebouw met eventueel de 
zijwangen (20 stemmen). De fracties van D66/GroenLinks en het CDA zijn voor optie 1. Behoud en 
herstel hoofdgebouw met zijwangen (4 stemmen). De VVD is voor optie 3. Na sloop realiseren van 
nieuwbouwwoningen (2 stemmen). 
 
6. Voorstel om het Bomenplan gemeente Ridderkerk 2012 vast te stellen (raadsvoorstel nr. 
188) 
 
Stemverklaring PvdA: De kern voor onze factie is groen, met name in de wijk en de emotionele 
waarde van bomen. Voor het welbevinden mensen is het heel belangrijk dat wanneer zieke bomen 
worden verwijderd, hetzelfde aantal bomen worden terug geplant. Bomen mogen vanwege 
belemmering van het uitzicht niet gekapt maar gesnoeid worden. 
 
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld.  
 
7. Voorstel om de Verordening toeristenbelasting in te trekken (raadsvoorstel nr. 187) 
 
Na discussie trekt het college zijn voorstel in. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering tegen 22.30 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 september 2012, 
 
de griffier,         de voorzitter, 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen        mw. A. Attema 
 


