
 
 

  
 

  

 

 
BESLUITENLIJST 

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 
25 APRIL 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), de heren J. 
Ipskamp (Leefbaar Ridderkerk), M. Japenga (ChristenUnie), B. Kok (SGP), H.J.A. Koppes (groep 
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), A.W. van Santvliet 
(PvdA), V.A. Smit (SGP), L. van der Spoel (VVD) en A. Stout (Leefbaar Ridderkerk). 
De wethouders: de heren H. Dokter, H.C.M. van Houcke, A. den Ouden en P. van der Sluijs 
 
Griffier: De heer mr. J.G. van Straalen 
 
Afwezig: Mevrouw A.B. van Houwelingen-Saugerud (PvdA) 
 
Notulist: Mevrouw I.J.H. Lit  
 

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
Na de opening brengt de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven het advies uit de 
heer A.W. van Santvliet, als tijdelijk benoemd raadslid, toe te laten tot de raad. Nadat de raad 
daartoe besluit, legt de heer A.W. van Santvliet de verklaring en belofte af. 
 
Besloten is agendapunt 7.’Voorstel om de geactualiseerde exploitatieopzet Cornelisland vast te 
stellen en de programmabegroting 2013 te wijzigen’ en agendapunt 8. ‘Voorstel om het 
bestemmingsplan en het exploitatieplan Cornelisland gewijzigd vast te stellen’ niet in deze 
raadsvergadering te behandelen maar in die van 30 mei a.s. 
 
Bij dit agendapunt zijn ingediend de moties: 
- Motie 2013 - 102 inzake opslag consumentenvuurwerk Ridderkerk-West 
- Motie 2013 - 103 inzake aankoop woningen Rijksstraatweg (Nieuw Reijerwaard) 
- Motie 2013 - 104 inzake onderzoek aankoop woningen Rijksstraatweg (Nieuw Reijerwaard) 
 
Besloten is, bij dit agendapunt en halverwege de vergadering als voorstel van orde, deze moties te 
behandelen als respectievelijk agendapunt 5 en 13. 
 
Voor het overige is de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde) 

 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
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1. Mw. A. Ripmeester (PvdA) over de last tot herplanting voor de eigenaar van de boomgaard 
te Rijsoord. 

2. Dhr. L. van der Spoel (VVD) over het aanbestedingsbeleid en de gunning aan WSW-
bedrijven. 

3. Mw. A. Ripmeester (PvdA) over het ondernemersplatform. 
4. Dhr. B. Neuschwander (Leefbaar Ridderkerk) over het niet bereikbaar zijn van de 

Voedselbank. 
5. Mw. P. van Nes-de Man (groep Koppes) over de collegebehandeling van het 

principeverzoek tot uitbreiding van de locatie Handelsweg 70 van Van Gelder Groente & 
Fruit.  

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 21 februari 2013 

 
De besluitenlijst van de vergadering van 21 februari 2013 is ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. 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. 
 

5. Motie 2013 – 102 inzake opslag consumentenvuurwerk Ridderkerk-West 

 
Na discussie is de motie verworpen. Tegen 22 (VVD, SGP, Leefbaar Ridderkerk, CDA, 
ChristenUnie, PvdA, D66/GroenLinks). Voor 4 (groep Koppes).  
 

6. Voorstel om de geactualiseerde grondexploitatie Piramide/Schoolmeesterswoning vast te 
stellen, bij de jaarrekening 2012 de Voorziening verliesgevend complex Piramide in te 
stellen en de programmabegroting 2013 te wijzigen (raadsvoorstel 248) 

 
Stemverklaring VVD: Ofschoon de VVD vindt dat er een te rooskleurige voorstelling van zaken 
wordt gegeven, gaat de fractie akkoord. Maar alleen omdat hiermee voorkomen kan worden dat 
het verlies in de toekomst nog verder kan oplopen. 
 
Zonder discussie is de geactualiseerde grondexploitatie vastgesteld, is besloten bij de jaarrekening 
2012 de gevraagde voorziening in te stellen en is de programmabegroting 2013 gewijzigd. 
 

7. Voorstel om het bestemmingsplan Schoolmeesterswoning gewijzigd vast te stellen 
(raadsvoorstel 241) 

 
Stemverklaring Leefbaar Ridderkerk: Wij zijn verheugd dat eindelijk de stap gezet kan worden om 
op de locatie van het oude schoolmeestershuis, waar omwonenden al jaren tegen verpaupering 
aan hebben gekeken, nieuwbouw kan worden gepleegd die recht doet aan de omgeving. 
Wat ons betreft nog liever vandaag de palen de grond in dan morgen. 
Wij hopen dat dit project een stimulans zal zijn om op andere locaties in onze gemeente waar 
omwonenden al jaren tegen een verwaarloosd gebouw aankijken, rekening houdend met de 
wensen van omwonenden, nieuwbouw mogelijk te maken. 
 
Zonder discussie is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. 
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8. Voorstel om de geactualiseerde exploitatieopzet bedrijvenpark Cornelisland vast te 
stellen en de programmabegroting 2013 te wijzigen (raadsvoorstel 249) 

 
Behandeling is uitgesteld tot de raadsvergadering op 30 mei a.s. 
 

9. Voorstel om het bestemmingsplan en het exploitatieplan Cornelisland gewijzigd vast te 
stellen (raadsvoorstel 251/2951) 

 
Behandeling is uitgesteld tot de raadsvergadering op 30 mei a.s. 
 

10. Voorstel om de Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2013 vast te stellen 
(raadsvoorstel 250/2951)  

 
De nota is zonder discussie vastgesteld. 
 

11. Voorstel om de Verordening Leerlingenvervoer Ridderkerk 2013 vast te stellen 
(raadsvoorstel 252)  

 
Stemverklaring PvdA: De PvdA-fractie is tegen de grote bussen, wij vinden dat een onveilige 
situatie. Er is recent informatie gekomen van de VNG, juist over de eigen bijdrage en uitleg 
daarvan. Die onduidelijkheid is niet opgehelderd. Met deze twee gecombineerd kunnen wij niet 
meegaan met deze verordening. Wij stemmen tegen. 
 
De verordening is na discussie vastgesteld. 
 

12. Voorstel om de Verordening Wmo Participatie 2013 vast te stellen (raadsvoorstel 257) 

 
Stemverklaring Leefbaar Ridderkerk: Uit de reactie van de wethouder op vragen van het 
secretariaat Wmo-adviesraad hebben wij begrepen dat er twee platforms opgericht gaan worden 
waarvan de Wmo-adviesraad niet op de hoogte is/was gesteld. 
Leefbaar Ridderkerk hecht veel waarde aan de participatie tussen het gemeentebestuur en die van 
de Wmo-adviesraad, goed communiceren is daarom van groot belang. 
Aan de wethouder geven wij dan ook mee dat hij na vaststelling van deze verordening zich gaat 
inspannen om met het Wmo-burgerplatform goede afspraken te maken over hoe in de toekomst 
beter onderling gecommuniceerd gaat worden. 
Leefbaar Ridderkerk kan instemmen met de verordening Wmo Participatie Ridderkerk 2013 maar 
doet dit wel met deze kanttekening. 
 
Stemverklaring CDA: Wij stemmen in maar met een gevoel dat wij geen zekerheid hebben dat de 
Wmo-adviesraad dit 100% deelt. 
 
Stemverklaring PvdA: Zonder enige inspraak van de Wmo-adviesraad wordt de Verordening Wmo 
Participatie vanavond voorgelegd. De PvdA-fractie kan zich hierin niet vinden. Wij hebben de 
participatie hoog in het vaandel staan. 

 
De verordening is zonder discussie gewijzigd vastgesteld met 23 tegen 3 (PvdA) stemmen. 
Overgenomen is het verzoek van het college en het advies van het Presidium om in artikel 5, vijfde 
lid, ‘zes’ te vervangen door ‘zeven’ en om in het derde lid van artikel 8 te laten vervallen de zin: 
“Deze (dat is de voorzitter) bepaalt hoe en bij welke leden van het platform de informatie 
terechtkomt.”  
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13. Motie 2013 – 103 inzake aankoop woningen Rijksstraatweg (Nieuw Reijerwaard) en motie 
2013 – 104 inzake onderzoek aankoop woningen Rijksstraatweg (Nieuw Reijerwaard) 

 
Motie 2013 – 103 inzake aankoop woningen Rijksstraatweg (Nieuw Reijerwaard), ingediend door 
het CDA, is na discussie verworpen. Tegen 24 (VVD, SGP, Leefbaar Ridderkerk, groep Koppes, 
D66/GroenLinks, PvdA, ChristenUnie). Voor 2 (CDA). 
 
Motie 2013 – 104 inzake onderzoek aankoop woningen Rijksstraatweg (Nieuw Reijerwaard), 
ingediend door de ChristenUnie, is aangenomen. Voor 22 (ChristenUnie, VVD, SGP, Leefbaar 
Ridderkerk, D66/GroenLinks, CDA, PvdA). Tegen 4 (groep Koppes). 
 

14. Voorstel om de burgemeester en het college toestemming te verlenen voor het treffen 
van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-samenwerking (raadsvoorstel 253/5285)  

 
Stemverklaring PvdA: Wij willen aangeven dat de punten van Barendrecht zoals verwoord in de 
brief van 17 april belangrijk zijn, ook voor Ridderkerk. Wij verwachten van dit college dat ze deze 
BAR-breed meenemen in de gemeenschappelijke regeling. Volgens Loyens en Loeff worden 
raadsbevoegdheden niet geraakt. Volgens de PvdA-fractie de positie wel. Toestemming valt alleen 
te onthouden wanneer ze in strijd zijn met recht of algemeen belang. Maar het algemeen belang 
wordt ook niet gediend met het onthouden van toestemmingen. Dus zullen wij pro forma 
instemmen. 
 
Na discussie is besloten het college toestemming te verlenen.  
 
Motie 2013 – 105 inzake artikel 23 gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie is aangenomen. 
Voor 22 (SGP, Leefbaar Ridderkerk, PvdA, VVD, D66/GroenLinks, CDA, ChristenUnie). Tegen 4 
(groep Koppes). 
 
Motie 2013 – 106 inzake advisering door BAR-organisatie is aangenomen. Voor 22 (SGP, 
Leefbaar Ridderkerk, PvdA, VVD, D66/GroenLinks, CDA, ChristenUnie). Tegen 4 (groep Koppes). 
 

15. Rapport van de Rekenkamercommissie ‘Voortgang verbetering subsidiebeleid?’ 
(raadsvoorstel 254) 

 
Het rapport is besproken en de aanbevelingen zijn overgenomen. 
 

16. Voorstel om het college toestemming te geven om in te stemmen met de wijziging van 
de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (raadsvoorstel 
255/3281) 

 
Zonder discussie is de gevraagde toestemming verleend. 
 

17. Voorstel om Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een reactie te sturen op het toezicht 
begroting 2013 (raadsvoorstel 247/5415) 

 
Zonder discussie is de reactie vastgesteld. 
 

18. Zienswijze op de Ontwerpbegroting Stadsregio Rotterdam Rijnmond (raadsvoorstel 259)  

 
Stemverklaring VVD: Zeer terecht staat in onze brief vermeld dat ondanks de onzekerheid over de 
toekomst van de stadsregio het uitgangspunt is en blijft dat de begroting structureel sluitend moet 
zijn. Dat wil de VVD nog eens nadrukkelijk onderstrepen.  
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Middels deze begroting wordt getracht al een voorschot te nemen op de te vormen Metropoolregio. 
De opmerking dat wat Ridderkerk betreft de agenda van de Metropoolregio zich moet richten op 
verkeer en vervoer en economie is zeer terecht. Jammer dat de stadsregio al middels deze 
begroting het aantal onderwerpen op voorhand probeert uit te breiden, zoals de ruimtelijke 
ordening. 
 
De VVD ondersteunt dus van harte de inhoud van de brief om nog eens duidelijk aan te geven 
waar Ridderkerk staat. 
 
Zonder discussie is de zienswijze vastgesteld. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.45 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2013, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen     mw. A. Attema 


