
 
 

  
 

  

 
 

BESLUITENLIJST 
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 

1 NOVEMBER 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), de heer 
C.J. Louter (ChristenUnie), mevrouw E. Mans-Los (LR), de heren P.W.J. Meij (CDA), G.J. van 
Nes (LR), mevrouw P.J. van Nes-de Man (LR), de heren A.C. van Nes (LR), B. Neuschwander 
(LR),  
A.H. Nugteren (LR),  W.P. Onderdelinden (CDA), mevrouw I. Parren-Leutscher (LR), mevrouw 
A.P.S. Ripmeester (PvdA), de heren B. Ros (D66/GroenLinks), V.A. Smit (SGP), L. van der Spoel 
(VVD) en A. Stout (LR). 
De wethouders: de heren H. Dokter, A. den Ouden, J. Stout en M.A. Vroegindeweij 
 
Griffier: De heer mr. J.G. van Straalen 
 
Afwezig: N.v.t. 
 
Notulist: Mevrouw I.J.H. Lit  
 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur en geeft een toelichting op de behandeling van 
de agenda voor deze dag en avond. 
 
 
2. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 6 september 2012      
 
De besluitenlijst is vastgesteld. 
 
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. Algemene beschouwingen met betrekking tot de vaststelling van de Programmabegroting 
2013-2016 en bijbehorende stukken 
 
De Algemene beschouwingen zijn vooraf ingediend en zijn bij deze Besluitenlijst gevoegd. In de 
eerste termijn hebben de (fractie-)voorzitters de highlights van hun beschouwingen genoemd. 
Deze zijn te vinden in de notulen. 
 
 



 
 

  

De volgende amendementen zijn aangenomen. 
 
Amendement 2012 – 79 inzake bezuiniging Peuterspeelzaalwerk is aangenomen (bijgevoegd). 
Voor 19 (Leefbaar Ridderkerk, PvdA, VVD, groep Koppes, D66/GroenLinks, ChristenUnie). De 
heer M. Japenga heeft vanwege zijn hoofdfunctie niet meegestemd. Tegen 7 (SGP, CDA). 
 
Amendement 2012 – 80 inzake Armoedemonitor 2012 is verworpen (bijgevoegd). Tegen 21 
(Leefbaar Ridderkerk, SGP, VVD, groep Koppes, CDA, ChristenUnie). Voor 6 ( PvdA, 
D66/GroenLinks). 
 
Amendement 2012 – 81 inzake opvang van zwervend aangetroffen dieren is tijdens de 
raadsvergadering ingetrokken (bijgevoegd). 
 
Amendement 2012 – 82 inzake aanpassing OZB Belasting is verworpen (bijgevoegd). Tegen 19 
(Leefbaar Ridderkerk, PvdA, SGP, D66/GroenLinks, CDA). Voor 8 (VVD, groep Koppes, 
ChristenUnie) 
 
Amendement 2012 – 83 inzake verhoging Onroerende Zaakbelasting (OZB) woningen is 
aangenomen (bijgevoegd). Voor 19 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, VVD, groep Koppes, CDA). Tegen 
8 (PvdA, D66/GroenLinks, ChristenUnie). 
 
Amendement 2012 – 84 inzake niet doorvoeren tariefsverhoging parkeergelden met 10% is 
verworpen (bijgevoegd). Tegen 21 (Leefbaar Ridderkerk, PvdA, SGP, D66/GroenLinks, CDA, 
ChristenUnie). Voor 6 (VVD, groep Koppes) 
 
Amendement 2012 – 85 inzake bezuiniging ontwikkelingssamenwerking is aangenomen 
(bijgevoegd). Voor 21 (Leefbaar Ridderkerk, PvdA, SGP, D66/GroenLinks, CDA, ChristenUnie). 
Tegen 6 (VVD, groep Koppes). 
 
Amendement 2012 – 86 inzake bezuiniging actieve opsporing jongeren is verworpen (bijgevoegd). 
Tegen 19 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, VVD, groep Koppes, CDA). Voor 8 (PvdA, D66/GroenLinks, 
ChristenUnie). 
 
Amendement 2012 – 87 inzake uitwerking Nota ‘grijs, zilver en goud’ is verworpen (bijgevoegd). 
Tegen 23 (Leefbaar Ridderkerk, PvdA, SGP, VVD, groep Koppes, ChristenUnie). Voor 4 
(D66/GroenLinks, CDA). 
 
Amendement 2012 – 88 inzake bezuiniging Vluchtelingenwerk is verworpen (bijgevoegd). Tegen 
19 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, VVD, groep Koppes, CDA). Voor 8 (PvdA, D66/GroenLinks, 
ChristenUnie). 
 
Amendement 2012 – 89 inzake niet doorvoeren bezuiniging op Rekenkamercommissie is 
verworpen (bijgevoegd). Tegen 19 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, VVD, groep Koppes, CDA). Voor 8 
(PvdA, D66/GroenLinks, ChristenUnie). 
 
De volgende moties zijn aangenomen. 
 
Motie 2012 – 91 inzake bezuinigingsvoorstel vluchtelingenwerk dekkingsplan begroting 2013 is 
aangenomen (bijgevoegd). Voor 21 (Leefbaar Ridderkerk, PvdA, SGP, D66/GroenLinks, CDA, 
ChristenUnie). Tegen 6 (VVD, groep Koppes). 
 



 
 

  
 

   Volgnr. 3 van 4 
 

Motie 2012 – 92 inzake toeristische voorlichtingsborden is verworpen (bijgevoegd). Tegen 17 
(PvdA, SGP, VVD, groep Koppes, CDA). Voor 10 (Leefbaar Ridderkerk, D66/GroenLinks, 
ChristenUnie). 
 
Motie 2012 – 93 inzake herbenutten leegstaande gebouwen is aangenomen (bijgevoegd). Voor 27 
(Leefbaar Ridderkerk, PvdA, SGP, VVD, groep Koppes, D66/GroenLinks, CDA, ChristenUnie). 
Tegen 0. 
 
Motie 2012 – 94 inzake instellen waarderingsprijs maatschappelijk verantwoord ondernemen is 
aangenomen (bijgevoegd). Voor 20 (Leefbaar Ridderkerk, PvdA, VVD, groep Koppes, CDA, 
ChristenUnie). Tegen 7 (SGP, D66/GroenLinks). 
 
Motie 2012 – 95 Plan van aanpak jeugdwerkloosheid is aangenomen (bijgevoegd). Voor 27 
(Leefbaar Ridderkerk, PvdA, SGP, VVD, groep Koppes, D66/GroenLinks, CDA, ChristenUnie). 
Tegen 0. 
 
Motie 2012 – 96 inzake bestemmingsplan Bolnes-Zuid is verworpen (bijgevoegd). Tegen 19 
(Leefbaar Ridderkerk, PvdA, SGP, VVD, CDA). Voor 8 (groep Koppes, D66/GroenLinks, 
ChristenUnie). 
 
Motie 2012 – 97 inzake permanent cameratoezicht in het winkelhart van Ridderkerk-centrum is 
tijdens de raadsvergadering ingetrokken (bijgevoegd). 
 
Motie 2012 – 98 inzake instellen overleggroep voor ontwikkeling Nieuw Reijerwaard is 
aangenomen (bijgevoegd). Voor 22 (Leefbaar Ridderkerk, PvdA, VVD, groep Koppes, 
D66/GroenLinks, CDA, ChristenUnie). Tegen 5 (SGP). 
 
Motie 2012 – 99 inzake herstructurering woningen centrum van Ridderkerk is aangenomen 
(bijgevoegd). Voor 25 (Leefbaar Ridderkerk, PvdA, SGP, groep Koppes, D66/GroenLinks, CDA, 
ChristenUnie). Tegen 2 (VVD). 
 
5.A. Voorstel om de 2e Programmamonitor 2012 voor kennisgeving aan te nemen en de 
financiële gevolgen daarvan voor het begrotingsjaar 2012 vast te stellen (raadsvoorstel nr. 
208) 
 
In een stemverklaring geven VVD en PvdA aan in te kunnen stemmen maar niet akkoord te gaan 
met het financieel voorstel ten aanzien van de Ursinusschool. 
 
In een stemverklaring wijst het CDA er op dat in de monitor geen rekening is gehouden met de 
Septembercirculaire en de daarin opgenomen meevaller van € 468.000,- voor 2012. 
 
Na discussie tijdens de algemene beschouwingen is ingestemd met het voorstel. 
  
5.B. Voorstel om de Programmabegroting 2013 vast te stellen en kennis te nemen van het 
meerjarenperspectief 2014-2016 (raadsvoorstel nr. 210) 
 
Stemverklaring ChristenUnie: Wij stemmen in maar geven tegelijkertijd ook aan dat de gevolgen en 
effecten ons erg veel moeite kosten en wij zullen daar zeker het nodige aan doen omdat voor de 
komende tij in positieve zin bij te stellen. Daar zullen wij wel zeker op inzetten. 
Stemverklaring PvdA: Wij hebben tegen de Kadernota gestemd omdat de bezuinigingen 
onevenredig en steeds weer in de sociale hoek gezocht zijn. Ook nu weer als we kijken naar het 
besluit en naar het dekkingsplan, dan blijkt dat het Hofplein Theater gekort wordt terwijl er ook een 
slapend potje energieprojecten is.  



 
 

  

 
We kunnen toch meegaan met de begroting omdat de wethouder heeft toegezegd, en de raad ook 
eigenlijk in meerderheid heeft toegezegd, dat we eerst gaan spreken over het Convenant 
bewegingsonderwijs voordat we dat verder gaan doorzetten. We hebben met pijn in het hart 
moeten constateren dat de teruggave OZB wordt verdeeld over de volksgezondheid, over het 
steunpunt vrijwilligerswerk, over het jongerenwerk en vooral over het maatschappelijk werk. De 
PvdA-fractie gaat ervan uit dat deze organisaties zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Ook over 
de gemiste kans met betrekking tot de bestuurskrachtmeting, om te toetsen of je beleid wel voldoet 
in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen, hebben we al gesproken. 
 
Ten aanzien van punt 3 van het besluit bij de begrotingsbehandeling 2014, om concreet invulling te 
gaan geven aan de tweede stap van bezuinigingen en keuzes te maken uit de lijst, willen wij 
opmerken dat wij ons niet beperkt voelen tot alleen die lijst en dat er zeker ook andere 
mogelijkheden moeten zijn dan alleen die lijst die we al een tijdje met ons meedragen.  
 
 
Na discussie tijdens de algemene beschouwingen is, met algemene stemmen en met 
inachtneming van de aangenomen amendementen, de begroting vastgesteld en is kennis 
genomen van het meerjarenperspectief. 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.30 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 december 2012, 
 
de griffier,         de voorzitter, 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen        mw. A. Attema 
 


