
 
 

  
 

  

 
 

BESLUITENLIJST 
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 

4 OKTOBER 2012 
 
 
 
Aanwezig: burgemeester mevrouw A. Attema, voorzitter  
De raadsleden: de heren T.J. Alderliesten (SGP), P. Boertje (VVD), C.A. van der Duijn Schouten 
(SGP), mevrouw T. Duman-Sirin (PvdA), mevrouw F. Fräser (D66/GroenLinks), mevrouw M. van 
Gink (PvdA), mevrouw A.B. van Houwelingen-Saugerud (PvdA), de heren J. Ipskamp (LR),  
M. Japenga (ChristenUnie), B. Kok (SGP), H.J.A. Koppes (LR), P. Kranendonk (SGP), C.J. Louter 
(ChristenUnie), mevrouw E. Mans-Los (LR), de heren P.W.J. Meij (CDA), G.J. van Nes (LR), 
mevrouw P.J. van Nes-de Man (LR), de heren A.C. van Nes (LR), A.H. Nugteren (LR), W.P. 
Onderdelinden (CDA), mevrouw A.P.S. Ripmeester (PvdA), de heren B. Ros (D66/GroenLinks), 
V.A. Smit (SGP), L. van der Spoel (VVD) en A. Stout (LR). 
De wethouders: de heren H. Dokter, A. den Ouden, J. Stout en M.A. Vroegindeweij 
 
Griffier: De heer mr. J.G. van Straalen 
 
Afwezig: mevrouw I. Parren-Leutscher (LR) en de heer B. Neuschwander (LR) 
 
Notulist: Mevrouw I.J.H. Lit  (niet aanwezig) 
 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 
 
Besloten is de ingediende motie 2012 – 89, inzake de plaatsing van geluidsschermen langs de  
A 16, agendapunt 13, te behandelen in een volgende raadsvergadering. De agenda is met deze 
wijziging vastgesteld. 
  
2. Vragenuur voor raadsleden 
 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
 

1. Mw. A. van Houwelingen (PvdA) over de nog te ontvangen Armoedemonitor en de 
jaarlijkse armoedeconferentie. 

2. Mw. M. van Gink (PvdA) over de ontwikkeling op de locatie 
Kerkweg/Geerlaan/Oosterparkweg. 

3. Mw. P. van Nes-de Man (groep Koppes) over de gevolgen van de Gebiedsvisie Deltapoort 
voor de bestemmingsplannen en de Structuurvisie. 

 
 
3. Lijst van ingekomen stukken, nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke 
beantwoording en stemming over eventueel ingekomen verzoeken om een interpellatie 
 
Met de voorgestelde procedure voor behandeling van de ingekomen stukken is ingestemd. 
 



 
 

  

4. Gevraagde mening raad over mogelijke 3e ontsluiting bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard 
(raadsvoorstel nr. 216) 
 
Amendement 2012-78 inzake reactie over mogelijke 3e ontsluiting Nieuw Reijerwaard (bijgevoegd) 
is aangenomen. Voor 20 (PvdA, ChristenUnie, groep Koppes, CDA, Leefbaar Ridderkerk, VVD, 
D66/GroenLinks). Tegen 5 (SGP). 
 
De raad spreekt uit van opvatting te zijn dat het niet noodzakelijk is om een derde ontsluitingsweg 
langs de noordrand van de Boomgaard aan te leggen. Inclusief de wijziging van het amendement 
kiest de raad voor verzending van de brief aan de gedeputeerde, behorende bij keuze 1. De SGP 
is voor verzending van de brief behorende bij keuze 2.  
 
5. Nota grijs, zilver en goud (raadsvoorstel nr. 203) 
 
Amendement 2012-77 inzake Nota grijs, zilver en goud is aangenomen. Voor 20 (D66/GroenLinks, 
PvdA, VVD, ChristenUnie, groep Koppes, Leefbaar Ridderkerk, CDA). Tegen 5 (SGP). 
 
De nota is voor kennisgeving aangenomen. Het ambitieniveau is bepaald op platina. Meer dan in 
de nota is vermeld, dient er nadrukkelijk meer aandacht en inzet te zijn om een meer evenwichtige 
bevolkingsopbouw te bereiken. Naast het voorgestelde niveau goud, dient bij de uitwerking van de 
nota rekening te worden gehouden met de door de raad vastgestelde woningbouwstrategie, om zo 
tot een meer evenwichtige bevolkingsopbouw te komen. 
 
Is na discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
6. Duurzame energie in Ridderkerk (raadsvoorstel nr. 205) 
 
Na discussie is ingestemd met het voorstel. CDA, PvdA en groep Koppes zijn tegen het voorstel 
om het besluit van de provincie over het mogelijk maken van de plaatsing van windturbines op 
bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard af te wachten alvorens te besluiten over eventueel nader 
onderzoek naar een andere locatie. De VVD is tegen het voorstel om zonnepanelen te plaatsen op 
het gemeentehuis. 
 
Motie 2012-90 inzake plaatsing windturbines is verworpen. Tegen 15 (D66/GroenLinks, 
ChristenUnie, VVD, Leefbaar Ridderkerk, SGP). Voor 10 (CDA, PvdA, groep Koppes). 
 
7. Verordening Uitsluitend recht schoonmaakonderhoud gemeentelijke objecten 
(raadsvoorstel nr. 195) 
 
Stemverklaring D66/GroenLinks: ‘Bij openbare aanbesteding hadden Ridderkerkse ondernemers in 
ieder geval de kans gehad het binnen te halen. Deze kans is nu niet gegeven, dat is de reden 
waarom de fractie tegen stemt.’ 
Stemverklaring PvdA:’Deze groep gaat ons allemaal aan het hart, maar de kans moeten we zeker 
grijpen om Ridderkerkse ondernemers hun rol te kunnen laten oppakken ten aanzien van deze 
groep.’ 
Stemverklaring CDA:’Onderschrijft dat WSW-medewerkers hadden kunnen worden ingevlochten.’ 
Stemverklaring SGP:’Doorslaggevend is juist dat bij openbare aanbesteding niet verzekerd zou zijn 
geweest dat Ridderkerkse SW-geïndiceerden hun werk hier zouden hebben kunnen doen. Terwijl 
deze route dit wél verzekert. Dat getuigt van veel creativiteit en daarom zijn wij hardgrondig voor’. 
  
Na discussie wordt het voorstel verworpen. Tegen het voorstel zijn VVD, ChristenUnie, CDA, groep 
Koppes, D66/GroenLinks en PvdA (16 stemmen). Voor het voorstel zijn Leefbaar Ridderkerk en 
SGP (9 stemmen).  



 
 

  
 

   Volgnr. 3 van 3 
 

 
 
 
8. Reconstructie kruispunt Rijnsingel-Kievitsweg en kruispunt Rotterdamseweg – A 38 – 
Rijnsingel (raadsvoorstel nr. 197) 
 
Na discussie is het voorstel in gewijzigde vorm aangenomen. Mede op advies van de commissie 
Samen wonen is ten aanzien van de onderdelen 2 en 3 van het voorstel besloten dat: 
 

a. Nu nog geen besluit te nemen om financieel bij te dragen aan de reconstructie van het 
kruispunt Rotterdamseweg – A 38 – Rijnsingel (raadsvoorstel voorstel 2).  

b. Het budget dat in de gemeentebegroting is opgenomen voor de realisatie van de 
fietshighway Lagendijk en van de fietshighway Kievitsweg voor dit moment deels alleen in 
te zetten voor het uit te voeren onderzoek (raadsvoorstel voorstel 3). 

 
SGP en CDA (7 stemmen) zijn voor het oorspronkelijke voorstel. 
 
9. Representativiteitsverklaring Stichting Lokale Omroep Ridderkerk (raadsvoorstel nr. 200) 
 
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
10. Startnotitie Herijking Wijk OntwikkelingsProgramma Centrum (raadsvoorstel nr. 204) 
 
Stemverklaring D66/GroenLinks: “D66/GroenLinks stemt in met het voorstel met de opmerking dat 
zij de uitgangspunten van de Structuurvisie en de Woningbouwstrategie wil terugzien in het Wijk 
OntwikkelingsProgramma’. 
Stemverklaring PvdA: ‘de fractie wil dat in het Wijk OntwikkelingsProgramma een buurtanalyse 
wordt opgenomen’.  
 
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld in gewijzigde vorm. Op advies van de 
commissie Samen wonen is in de startnotitie, bij ‘Wat gaan we daarvoor doen?’, opgenomen dat 
na 5 jaar wordt bekeken of herijking nodig is.  
 
11. Actualisering richtlijnen grondprijzen Het Zand (raadsvoorstel nr. 199) 
 
Zijn zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
12. Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2013-2017 (raadsvoorstel nr. 206) 
 
Zonder discussie is met algemene stemmen ingestemd met het beleidsplan. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.45 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 november 2012, 
 
de griffier,         de voorzitter, 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen        mw. A. Attema 
 


