
 
 

  
 

  

 
 

BESLUITENLIJST 
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 

30 MEI 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 
 
Als agendapunt 14 is aan de agenda toegevoegd ‘Erratum Verordening Leerlingenvervoer 2013 
Ridderkerk’. 
 
Voor het overige is de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde) 
 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
 

1. Mw. A. Ripmeester (PvdA) over de leegstand van winkels in het centrum. 
2. Dhr. P. Kranendonk (SGP) over het ontbreken van een portret van de Koning in de 

raadzaal. 
3. Dhr. A.C. van Nes (groep Koppes) over de aandacht voor het Joods monument tijdens de 

Dodenherdenking. 
4. Dhr. H. Koppes (groep Koppes) over de locatie voor de hoorzitting van de provincie over 

het Inpassingsplan Nieuw Reijerwaard. 
5. Dhr. W. Onderdelinden (CDA) over de verplaatsing van het peuterwerk van de Metronoom 

naar De Reijer. 
6. Dhr. M. Japenga (ChristenUnie) over de uitvoering van motie 2013-104 over het onderzoek 

aankoop woningen Rijksstraatweg. 
7. Dhr. H. Koppes (groep Koppes) over het faillissement van De Jong Tours. 
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3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 21 maart 2013 
 
De besluitenlijst van de vergadering van 21 maart 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. Voorstel om de geactualiseerde exploitatieopzet bedrijvenpark Cornelisland vast te 
stellen en de programmabegroting 2013 te wijzigen (raadsvoorstel 249)  
 
Stemverklaring D66/GroenLinks: “D66/GroenLinks stemt in met het bestemmingsplan Cornelisland 
en de bijbehorende grondexploitatie. Toch zien wij in de enorme verschillen in de verwachte 
grondopbrengst wel een bevestiging van het risico bij de ontwikkeling van het gebied en roepen het 
college op om voor de verkoop van de gronden alle zeilen bij te zetten”. 
 
Zonder discussie zijn met algemene stemmen de geactualiseerde exploitatieopzet en de 10e 
wijziging van de Programmabegroting 2013 vastgesteld.  
 
6. Voorstel om het bestemmingsplan en het exploitatieplan Cornelisland gewijzigd vast te 
stellen (raadsvoorstel 251) 
 
Stemverklaring Leefbaar Ridderkerk: “In de commissie Samen wonen heeft wethouder Den Ouden 
aangegeven dat wanneer het bestemmingsplan Cornelisland is vastgesteld er actief zal worden 
ingezet op acquisitie. Wij verwachten niet anders dan dat de inzet waar mee dat gepaard zal gaan 
meer dan 100 procent zal zijn en stemmen daarom in met het voorstel”. 
 
Zonder discussie zijn met algemene stemmen het bestemmingsplan en het exploitatieplan 
gewijzigd vastgesteld. 
 
7. Voorstel om de Startnotitie subsidiebeleid vast te stellen (raadsvoorstel 258) 
 
Zonder discussie is met algemene stemmen de startnotitie vastgesteld. 
 
8. Voorstel om de schriftelijk reactie op het advies van de Stichting Gehandicaptenraad 
Ridderkerk vast te stellen en de brief te verzenden (raadsvoorstel 256) 
 
Zonder discussie is met algemene stemmen de reactie vastgesteld. 
 
9. Voorstel om een aanvullend krediet toe te voegen aan de investeringslijst t.b.v. de 
uitbreiding met drie permanente lokalen van CBS De Fontein (raadsvoorstel 263) 
 
Stemverklaring VVD: ”De VVD geeft bij dit punt een korte stemverklaring af: de dekking is in onze 
optiek ondeugdelijk en er wordt afgeweken van de bestaande procedure, wat vervolgens kan 
leiden tot een rechtsongelijkheid. De VVD kan daarom niet instemmen met het voorliggende 
voorstel”. 
 
Stemverklaring PvdA: “Onder het uitspreken van de uitdrukkelijke wens dat bij het definitieve plan 
de verdeling van ruimte en voorzieningen naar tevredenheid van alle partijen wordt geregeld, 
kunnen we deze keer voor stemmen”. 
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Na discussie is overeenkomstig het voorstel besloten. Voor 24 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, PvdA, 
groep Koppes, D66/GroenLinks, CDA, ChristenUnie). Tegen 2 (VVD). 
 
10. Voorstel om de Startnotitie Evaluatie Participatie, Burgers en Bestuur Ridderkerk 2010 
vast te stellen (raadsvoorstel 264) 
 
Stemverklaring PvdA: “Dank u wel dat ook de mensen, die niet (meer) in georganiseerd verband 
betrokken zijn, mee kunnen doen. Met die toezegging kunnen we instemmen met de startnotitie”. 
 
Na discussie is met algemene stemmen de startnotitie vastgesteld. 
 
11. Integraal akkoord Woonvisie (raadsvoorstel 262) 
 
Na discussie is overeenkomstig het voorstel besloten, inclusief de door de Commissie Samen 
wonen geadviseerde toevoeging aan het raadsbesluit. Voor 22 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, PvdA, 
VVD, D66/GroenLinks, CDA, ChristenUnie). Tegen 4 (groep Koppes). 
 
12. Zienswijze ontwerpbegroting Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 2014 (raadsvoorstel 
268) 
 
Zonder discussie is met algemene stemmen ingestemd met de zienswijze, inclusief de door de 
commissie Samen leven geadviseerde tekstwijziging. 
 
13. Zienswijze ten aanzien van de Ontwerpbegroting Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde 2014 (raadsvoorstel 271) 
 
Zonder discussie is met algemene stemmen ingestemd met de zienswijze. 
 
14. Erratum Verordening Leerlingenvervoer 2013 Ridderkerk (raadsvoorstel 279) 
 
Stemverklaring: De PvdA verwijst voor de stemverklaring naar haar verklaring bij de besluitvorming 
op 25 april jl. over de eerdere verordening. 
 
Zonder discussie is de Verordening Leerlingenvervoer 2013 Ridderkerk met algemene stemmen 
vastgesteld. 
 
  
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.20 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 september 2013, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen     mw. A. Attema 


