
 
 

  
 

  

 
 

BESLUITENLIJST 
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 

13 DECEMBER 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 
 
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 20.00 uur. 
 
2. Vragenuur voor raadsleden 
 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
 

1. Dhr. B. Neuschwander (Leefbaar Ridderkerk) over de woningbouwlocatie Het Nieuw Zand. 
2. Dhr. A.C. van Nes (groep Koppes) over de nieuwjaarsbijeenkomst dit jaar. 
3. Dhr. M. Japenga (ChristenUnie) over de plaatsing in Ridderkerkse verpleeghuizen. 

 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 4 oktober 2012      
 
De besluitenlijst is vastgesteld. 
 
4. 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. 
 
5. Zienswijze Ontwerpinpassingsplan en Milieueffectrapport (MER) bedrijventerrein Nieuw 
Reijerwaard (raadsvoorstel nr. 231) 



 
 

  

 
Na discussie is met 26 stemmen vóór ingestemd met de concept-zienswijze die vanuit de raad is 
voorgesteld. Dhr. H.J.A. Koppes stemt tegen de door het college voorgelegde zienswijze en tegen 
de door de raad voorgestelde zienswijze. 
 
6. Voorstel om bestemmingsplan Rioolgemaal P01 vast te stellen (raadsvoorstel nr. 225) 
 
Het bestemmingsplan is zonder discussie, met in achtneming van het advies van de commissie 
Samen wonen, gewijzigd vastgesteld. 
  
7. Voorstel om bestemmingsplan woning Reijerweg tussen 2 en 4 vast te stellen 
(raadsvoorstel nr. 224) 
 
 
Stemverklaring D666/GroenLinks: Wanneer je grond van een volkstuintje "zomaar" gaat 
bestemmen als bouwgrond zal dat voor de eigenaar een zeer lucratieve business zijn. 
D66/GroenLinks wenst daar niet zomaar aan mee te werken. Daarnaast is er een gevaar van  
precedentwerking en betekent het een verdere verdichting van de bebouwing langs de ringdijk. 
Daarom stemmen wij niet in met dit voorstel. 
 
Is zonder discussie met 25 stemmen vóór vastgesteld. D66/GroenLinks stemt tegen. 
 
8. Voorstel aangaande de BAR-code  (raadsvoorstel nr. 215) 
 
Is na discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
Motie 2012-100 inzake ambtelijke ondersteuning BAR-organisatie is aangenomen. Voor 27 (PvdA, 
VVD,  ChristenUnie, CDA, groep Koppes, D66/Groenlinks, Leefbaar Ridderkerk,  SGP). Tegen 0. 
 
9. Voorstel om de Startnotitie Ridderkerk sport & beweegt vast te stellen (raadsvoorstel nr. 
222) 
 
Is na discussie, met in achtneming van het advies van de commissie Samen leven, met algemene 
stemmen vastgesteld. In de Startnotitie is aan ‘Wie doet er mee?’ toegevoegd: ‘En o.a. het 
onderwijs, de eerstelijnsgezondheidszorg en de sportscholen.’ 
 
10, Voorstel om Beheerplan ‘Groepsrisico Kijfhoek’ vast te stellen (raadsvoorstel nr. 217) 
 
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
11. Voorstel om de Kostenonderbouwingen tarieven gemeentelijke heffingen 2013 voor 
kennisgeving aan te nemen (raadsvoorstel nr. 228) 
 
Is zonder discussie voor kennisgeving aangenomen. 
 
12. Voorstel om de belastingverordeningen en –tarieven 2013 vast te stellen (raadsvoorstel 
nr. 220) 
 
Is zonder discussie vastgesteld. De VVD stemt tegen de Verordening parkeerbelasting. 
 
13. Voorstel om de slotwijziging programmabegroting 2012 vast te stellen (raadsvoorstel nr. 
214) 
 



 
 

  
 

   Volgnr. 3 van 3 
 

Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
14. Voorstel om het college toestemming te verlenen tot het wijzigen van de 
gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond 
(raadsvoorstel nr. 221) 
 
Zonder discussie is met algemene stemmen toestemming verleend. 
 
15. Voorstel om de Grondexploitatie Lagendijk 2012 (Van Peltterrein) vast te stellen 
(raadsvoorstel nr. 191) 
 
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
16. Voorstel om de Verantwoording besteding fractiegelden 2011 vast te stellen 
(raadsvoorstel  
nr. 229) 
 
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
17. Afscheid van het raadslid mevrouw E. Mans – Los 
 
Met een toespraak van mw. P.J. van Nes-de Man, de raadsvoorzitter en mw. Mans-Los en de 
overhandiging van bloemen en de schaal is afscheid genomen van mevrouw Mans. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.30 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 februari 2013, 
 
de griffier,         de voorzitter, 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen        mw. A. Attema 
 


