
 
 

  
 

  

 
 

BESLUITENLIJST 
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 

24 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 A.B. van 
Houwelingen-Saugerud (PvdA), de heren J. Ipskamp (Leefbaar Ridderkerk), M. Japenga 
(ChristenUnie), B. Kok (SGP), H.J.A. Koppes, 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 A.C. van Nes (groep Koppes) en A. Stout (Leefbaar Ridderkerk) en mevrouw 
M. van Gink (PvdA) 
 
Notulist: Mevrouw I.J.H. Lit 
 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
 
Agendapunt 2 vervalt omdat dit al aan de orde is geweest in de extra raadsvergadering van  
17 januari jl. Toegevoegd is agendapunt 14. Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke 
regelingen. De agenda is met deze aanpassingen vastgesteld. 
 
2. Toelating en beëdiging nieuw raadslid 
 
Vervallen 
 
3. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde) 
 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
 

1. Dhr. C. Louter (ChristenUnie), ook namens de fractie van Leefbaar Ridderkerk, over de 
vergevorderde plannen die Nedstaal Alblasserdam heeft om over te gaan tot verwerking 
van asbesthoudend ijzer.  

2. Dhr. H.J.A. Koppes (groep Koppes) over de mogelijke opslag van vuurwerk. Hij verzoekt 
dit onderwerp te agenderen voor een volgende commissievergadering. 

3. Mw. P.J. van Nes-de Man (groep Koppes) over het door het college vastgestelde noodplan 
voor Ridderhaven nr. 1-54. 

4. Mw. A.P.S. Ripmeester (PvdA) over het project Bewegende beelden. 
5. Mw. A.P.S. Ripmeester (PvdA) over het tegengaan van pesten op school. 
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4. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 1, 22 en 26 november 2012 
 
De besluitenlijsten zijn vastgesteld. 
 
5. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven 
schriftelijke beantwoording (artikel 40 Reglement van orde) en stemming over eventueel 
ingekomen verzoeken om een interpellatie 
 
Met de voorgestelde procedure voor behandeling van de ingekomen stukken is ingestemd. 
 
6. Voorstel om vast te stellen de Startnotitie herstructurering woningen centrum 
(raadsvoorstel 232) 
 
Stemverklaring PvdA: De fractie van de PvdA stemt tegen omdat er te weinig betaalbare huizen 
c.q. sociale huurwoningen zijn gepland, de huursprong voor veel huidige bewoners te groot wordt, 
het 6e prestatieveld Wonen & Zorgen onvoldoende is uitgewerkt en er is door het ontbreken -of op 
zijn best niet bekend zijn-  van een goede buurtanalyse onvoldoende basis voor het verder 
uitwerken van de voorgestelde plannen. 
 
7. Voorstel om vast te stellen de Startnotitie bestemmingsplan Park Ringdijk Slikkerveer 
(raadsvoorstel nr. 233) 
 
Stemverklaring VVD: De VVD stemt in met de startnotie met uitzondering van de bouw van de kerk 
op de in de startnotitie genoemde locatie 
Stemverklaring ChristenUnie: De ChristenUnie is blij met deze ontwikkeling en met de invulling van 
dit terrein. 
Stemverklaring dhr. T.J. Alderliesten (SGP): Wordt geacht zich van stemming te hebben 
onthouden in verband met persoonlijke belangen. 
Stemverklaring D66/GroenLinks: De fractie van D66/GroenLinks was niet enthousiast over een 
kerk op deze groene locatie. Maar een verdere vertraging voor de scouting is voor ons 
onacceptabel. Daarom stemmen wij in met deze startnotitie. 
Stemverklaring groep Koppes: Groep Koppes stemt niet in omdat we de locatie voor de kerk niet 
geschikt vinden. 
Stemverklaring PvdA: Wij zijn vóór de startnotitie voor wat betreft de groenontwikkeling en de 
scouting. Wij gaan ervan uit dat het gemeentebestuur zijn woord gestand zal doen ten aanzien van 
de scouting. Wij stemmen tegen het deel van de notitie over de kerk, mede ook vanwege het 
ontbreken van volledige participatie en vanwege de verstening van het open gebied. Wij kunnen 
dat want wij betalen geen prijs voor de coalitievorming. 
 
8. Voorstel om vast te stellen het bestemmingsplan Bolnes (raadsvoorstel nr. 230) 
 
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
9. Voorstel om de Toekomstvisie Reyerpark vast te stellen (raadsvoorstel nr. 226) 
 
Stemverklaring Leefbaar Ridderkerk: Voorzitter, u weet hoeveel wij hechten aan participatie. Even 
het volgende. In de startnotitie Toekomstvisie Reyerpark zien wij bij participatie Sport en Welzijn en 
Bewoners en gebruikers staan. Op mysterieuze wijze zijn deze partijen in de toekomstvisie zelf 
verdwenen. Na kort overleg is gebleken dat er wel contact is geweest en dat ook het Wijkoverleg 
bij dit traject betrokken is geweest. Wij stemmen uiteraard in met de toekomstvisie maar wel met 
de nadrukkelijke vermelding dat het college iets nauwkeuriger omgaat met participerende partijen, 
in dit geval de bewoners en Sport en Welzijn.  
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Stemverklaring PvdA: Wij kunnen op zich instemmen met de Toekomstvisie Reyerpark maar wij 
willen erop aandringen dat er een autoluwe knip in de weg wordt gemaakt en zeker geen 
doorgaande weg. Dus slechts sporadisch gastgebruik door een auto. 
 
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
10. Voorstel om de aanbevelingen uit het rapport ‘Groen voor Lucht’ over te nemen 
(raadsvoorstel nr. 227) 
 
Stemverklaring ChristenUnie: De ChristenUnie vindt dat er goede haalbare aanbevelingen in het 
rapport staan met het oog op Groen voor Lucht. 
Met name het gebruik van participatie die concreet heeft geleid tot verbetering van de plannen zien 
wij als voorbeeld voor participatie in Ridderkerk. 
 
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
11. Voorstel om in te stemmen met het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Halt 
Rotterdam-Rijnmond (raadsvoorstel nr. 235) 
 
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
12. Energie besparende maatregelen gemeentehuis (raadsvoorstel nr. 223) 
 
Stemverklaring ChristenUnie: De ChristenUnie is bijzonder gecharmeerd van dit voorstel. Er is een 
energiebesparing van 65% mogelijk. Wij zien dit als voorbeeld voor onze inwoners en wat ons 
betreft ook voor grote projecten. Denk bijvoorbeeld aan Nieuw Reijerwaard. 
  
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
13. Grondexploitatie Centrumplan (raadsvoorstel nr. 234) 
 
Stemverklaring VVD: Van de wethouder hebben we begrepen dat het voorliggende voorstel slechts 
technisch van aard is en we niet automatisch akkoord gaan met ophogen van het kostenplaatje 
met een bedrag van ruim 1.4 miljoen euro. In maart/april gaan we op dit punt de discussie voeren 
in de raad, met als gevolg dat pas na afloop van die discussie een besluit wordt genomen of we 
wel of niet akkoord gaan. Gelet op deze uitspraak nemen wij derhalve nu slechts kennis van het 
stuk, stellen nu niets vast en gaan we er pas over 2 maanden ja of nee tegen zeggen. 
Formeel: VVD stemt niet in met het voorstel. 
Stemverklaring PvdA: Wij sluiten ons aan bij de opmerkingen van de VVD. 
Stemverklaring CDA: het CDA heeft twee verklaringen. Ten eerste, het CDA vindt het bijzonder 
zoals het nu voorligt. Het CDA nam bij eerdere stukken het initiatief om zaken naar voren te halen 
als er nieuw voortschrijdend inzicht was, dat werd verworpen. Er lijkt nu sprake van een trendbreuk 
omdat nu verwachte ontwikkelingen naar voren worden gehaald. Op deze trendbreuk willen we 
nog terug komen.  
Er wordt gesuggereerd om het terug te draaien naar 2012. Dat kan betekenen dat er misschien 
sprake is van een overschot over 2012 wat nu bekend zou zijn. Waardoor we het naar voren 
trekken omdat we het verlies nu eerder nemen. Op deze zaken willen wij terug komen bij de 
behandeling van de voorjaarsnota. 
 
 
Is zonder discussie vastgesteld met 17 stemmen voor en 5 tegen (VVD en PvdA) (twee leden zijn 
niet meer in de zaal aanwezig). 
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14. Vertegenwoordiging in besturen van gemeenschappelijke regelingen (raadsvoorstel nr. 
243) 
 
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.20 uur.  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 maart 2013, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen     mw. A. Attema 
 


