
 
 

  
 

  

 
BESLUITENLIJST 

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 
26 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 (Leefbaar 
Ridderkerk), M. Japenga (ChristenUnie), B. Kok (SGP), H.J.A. Koppes (groep Koppes),  
P. Kranendonk (SGP), de heer C.J. Louter (ChristenUnie), mevrouw E. Mans-Los (groep Koppes), 
de heren P.W.J. Meij (CDA), G.J. van Nes (Leefbaar Ridderkerk), mevrouw P.J. van Nes-de Man 
(groep Koppes), de heren A.C. van Nes (groep Koppes), B. Neuschwander (Leefbaar Ridderkerk), 
A.H. Nugteren (Leefbaar Ridderkerk),  W.P. Onderdelinden (CDA), mevrouw I. Parren-Leutscher 
(Leefbaar Ridderkerk), mevrouw A.P.S. Ripmeester (PvdA), de heren B. Ros (D66/GroenLinks), 
V.A. Smit (SGP), L. van der Spoel (VVD) en A. Stout (Leefbaar Ridderkerk). 
De wethouders: de heren H. Dokter, A. den Ouden, J. Stout en M.A. Vroegindeweij 
 
Tevens aanwezig: mevrouw M. Nienhuis - Doremaele 
 
Griffier: de heer mr. J.G. van Straalen 
 
Afwezig: de wethouders: de heren H. Dokter, A. den Ouden, J. Stout en M.A. Vroegindeweij 
 
Notulist: mevrouw I. Lit 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 
 
2. Verslag van de verkenning naar de mogelijkheden binnen de Ridderkerkse gemeenteraad 
voor een zo breed en stabiel mogelijke steun voor een college 
 
Mevrouw Nienhuis geeft als verkenner een toelichting op haar verslag. Na beantwoording van 
vragen is een debat in twee termijnen gehouden.  
 
De voorzitter concludeert dat een meerderheid, en daarmee de raad, het advies van de verkenner 
ondersteunt en overneemt en daarmee de fracties van Leefbaar Ridderkerk, SGP, D66/GroenLinks 
en de ChristenUnie oproept om te komen tot resultaten, daarmee haast te maken en de raad zo 
snel mogelijk op de hoogte te stellen van het resultaat van die verdere onderhandelingen. Deze 
conclusie wordt raadsbreed gedeeld.  
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.05 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 januari 2013, 
 
de griffier,         de voorzitter, 
 
 
mr. J.G. van Straalen        mw. A. Attema 


