
 
 

  
 

  

 
 

BESLUITENLIJST 
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 

17 JANUARI 2013 
 
 
 
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), P. Kranendonk (SGP), de heren  
C.J. Louter (ChristenUnie), 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) en L. van der Spoel (VVD). 
De wethouders: de heren H. Dokter, A. den Ouden, J. Stout en M.A. Vroegindeweij 
 
Griffier: De heer mr. J.G. van Straalen 
 
Afwezig: De heren H.J.A. Koppes (groep Koppes) en A. Stout (Leefbaar Ridderkerk) 
 
Notulist: Mevrouw I.J.H. Lit 
 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Ter nagedachtenis aan de op 1 januari 2013 
overleden oud-wethouder M.P. van Kogelenberg is een moment stilte in acht genomen. De agenda 
is vastgesteld. 
 
2. Toelating en beëdiging nieuw raadslid, de heer A. Los 
 
De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven heeft de geloofsbrief van de heer A. Los 
onderzocht. De heer Los voldoet aan de eisen die de wet stelt aan het raadslidmaatschap. De raad 
heeft besloten de heer A. Los toe te laten tot de gemeenteraad. Na de eedsaflegging heeft de heer 
Los plaatsgenomen in de raadsvergadering. De heer Los maakt deel uit van de groep Koppes. 
 
3. Het coalitieakkoord ter debat    
 
Over het coalitieakkoord van Leefbaar Ridderkerk, SGP, D66/GroenLinks en ChristenUnie is 
tussen de fracties gedebatteerd, waarna het ter kennisgeving door de raad is aangenomen.  
 
4. Benoeming en beëdiging wethouders 
 
De raad beslist tot benoeming over te gaan van twee wethouders, elk voor een deeltijd van 50%. 
 
Vanuit de raad zijn voorgedragen de heren H.C.M. van Houcke (D66/GroenLinks) en P. van der 
Sluijs (ChristenUnie). Conform het bepaalde in het Reglement van orde van de raad heeft de 
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commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven een onderzoek ingesteld of beiden voldoen 
aan de eisen die de wet stelt om tot wethouder te kunnen worden benoemd. Beiden bekleden geen 
openbare betrekkingen en hebben een opgave gedaan van hun nevenfuncties. De heer Van 
Houcke voldoet aan de wettelijke eisen. De heer Van der Sluijs ook, behalve ten aanzien van het 
vereiste van ingezetenschap. 
 
Ten aanzien van de heer Van Houcke zijn 25 stemmen uitgebracht, 3 blanco, 3 tegen en 19 voor. 
De heer Van Houcke is daarmee benoemd tot wethouder. De heer Van Houcke heeft uitgesproken 
zijn benoeming te aanvaarden en heeft daarna de eed afgelegd. 
 
Ten aanzien van de heer Van der Sluijs zijn 25 stemmen uitgebracht, 3 blanco, 3 tegen en 19 voor. 
Aangezien de heer Van der Sluijs niet woonachtig is in Ridderkerk, heeft de raad voor één jaar, tot 
en met 17 januari 2014, hem ontheffing verleend van het vereiste van ingezetenschap. De heer 
Van der Sluijs heeft uitgesproken zijn benoeming te aanvaarden en heeft daarna de eed afgelegd. 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.30 uur.  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 maart 2013, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen     mw. A. Attema 
 


