
 
 

  
 

  

 

 
BESLUITENLIJST 

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 
12 SEPTEMBER 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), L. Kruithof (CDA) (na 
agendapunt 3), 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) (tot agendapunt 4), 
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 

 
De volgende agendapunten zullen worden behandeld in de raadsvergadering van 23 september 
a.s: 
 
8. Aanwijzing lid en plaatsvervangend lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Nieuw 
Reijerwaard (raadsvoorstel nr. 286) 
 
15. Startnotitie Thuis in de wijk (raadsvoorstel nr. 287) 
  
Voor het overige is de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

2. Toelating en beëdiging van de heer A.W. van Santvliet 

 
De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven brengt 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. 
 

3. Afscheid van het raadslid de heer W.P. Onderdelinden 

 
Met toespraken van de fractievoorzitter van het CDA, de heer P.W.J. Meij, burgemeester A. Attema 
en de heer W.P. Onderdelinden is afscheid genomen van het raadslid de heer W.P. 
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Onderdelinden. Aan de heer Onderdelinden zijn uitgereikt de versierselen die behoren tot de 
koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 

4. Toelating en beëdiging van de heer L. Kruithof 

 
De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven brengt het advies uit de heer L. Kruithof, 
als benoemd raadslid, toe te laten tot de raad. Nadat de raad daartoe besluit, legt de heer 
L. Kruithof de eed af. 
 

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

 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
 

1. Mw. A. Ripmeester (PvdA) over de Thuiszorg. 
2. Dhr. L. van der Spoel (VVD) over de aanrijtijden van ambulances en de invloed daarop van 

de opstelplaats Maasstadziekenhuis. 
3. Mw. P.J. van Nes – de Man (groep Koppes) over de werkzaamheden aan de 

Oostmolendijk en het ontstaan van scheuren. 
4. Dhr. H.J.A. Koppes (groep Koppes) over de jaarlijkse uitkering die gemeenten ontvangen 

voor de extra aanpak van zwerfafval. 
5. Dhr. M. Japenga (ChristenUnie) over graffiti op de schermen langs de Rotterdamseweg en 

de verrommeling van het gebied. 
 

6. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 30 mei, 27 juni en 4 juli 2013 

 
De besluitenlijsten van de vergaderingen van 30 mei, 27 juni en 4 juli 2013 zijn ongewijzigd 
vastgesteld. 
 

7. 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. 
 

8. Aanwijzing lid en plaatsvervangend lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling 
Nieuw Reijerwaard (raadsvoorstel nr. 286) 

 
Wordt behandeld in de raadsvergadering van 23 september 2013. 
 

9. Wijziging quorum besluitvorming Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard 
(raadsvoorstel nr. 278) 

 
Stemverklaring groep Koppes: “We gaan met het voorstel akkoord, maar  we willen toch herhalen 
wat we in de commissie hebben gezegd, dat we het een minachting van Rotterdam vinden ten 
aanzien van Nieuw Reijerwaard.” 
 
Zonder discussie is met algemene stemmen ingestemd met een aanpassing van artikel 10, derde 
lid, en artikel 15, derde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR), 
waardoor het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de GRNR voortaan besluiten kan 
nemen als minimaal twee van de drie deelnemers vertegenwoordigd zijn. 
 

10. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oostmolendijk 82 (raadsvoorstel nr. 281) 
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Zonder discussie is met algemene stemmen het bestemmingsplan Oostmolendijk 82 gewijzigd 
vastgesteld. 
 

11. Vaststelling bestemmingsplan Ontwikkelingen Reyerpark (raadsvoorstel nr. 284) 

 
Stemverklaring VVD: ”Middels een stemverklaring herhaalt de VVD opnieuw haar standpunt van 
april 2012. De VVD is tegen de aanleg van een extra rotonde. De investering is niet noodzakelijk 
en zeker niet in economisch moeilijke tijden. Wij zijn overigens niet tegen alle punten in het 
voorstel.  
Onder “aanleiding” staan 6 aandachtsstreepjes. Waar wij voor dan wel tegen zijn geef ik bij dezen 
aan: 

1. Farel uitbreiding: voor 
2. Verplaatsing fietsparkeren: voor 
3. Aanleg nieuw parkeerterrein: tegen 
4. Aanleg rotonde Populierenlaan/Sportlaan: voor 
5. Aanleg rotonde halverwege Populierenlaan: tegen 
6. Kunstgrasveld: tegen 

 
Stemverklaring D66/GroenLinks: “De fractie van D66/GroenLinks kan, net als bij de uitgebreide 
behandeling van dit voorstel in april 2012, alleen instemmen met de aanleg van de extra 
fietsenstalling bij het Farelcollege. De extra investering in parkeerplaatsen en rotondes in deze 
economisch zware tijd, achten we niet verantwoord en daarnaast gaat deze ten koste van het 
groen in het park.” 
 
Zonder discussie is, met in achtneming van de stemverklaringen, het bestemmingsplan 
‘Ontwikkelingen Reyerpark’ vastgesteld en is besloten geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

12. Subsidieverordening ‘Energiezuinig investeren in Cornelisland’ (raadsvoorstel nr. 283) 

 
Zonder discussie is met algemene stemmen de subsidieverordening ‘Energiezuinig investeren in 
Cornelisland’ vastgesteld. 
 

13. Beheersverordening Rijsoord (raadsvoorstel nr. 285) 

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

14. Beheersverordening Ridderkerk-Zuid (raadsvoorstel nr. 289) 

 
Zonder discussie is de Beheersverordening Rijsoord vastgesteld. Voor 22 (Leefbaar Ridderkerk, 
SGP, PvdA, VVD, D66/GroenLinks, CDA, ChristenUnie). Tegen 4 (groep Koppes). 
 

15. Startnotitie Thuis in de wijk (raadsvoorstel nr. 287) 

 
Wordt behandeld in de raadsvergadering van 23 september 2013. 
 

16. Liquidatieplan Stadsregio (raadsvoorstel nr. 294) 

 
Zonder discussie is met algemene stemmen ingestemd met de reactie op het  
ontwerp-liquidatieplan, inclusief de door de commissie Samen leven geadviseerde tekstwijziging. 
 

17. Overeenkomst afronding projecten herinrichting IJsselmonde (raadsvoorstel nr. 292) 
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Zonder discussie is met algemene stemmen kennis genomen van de door het college gesloten 
overeenkomst gericht op de afronding van de projecten herinrichting IJsselmonde. 
 

18. Startnotitie Bolnes-Zuid (raadsvoorstel nr. 288) 

 
Stemverklaring VVD: “In de analyse visie buitengebied Ridderkerk hinkt het college nog op vier 
gedachten. Erg prettig, dat het college de keus, behoud van haar huidige agrarische en landelijke 
karakter, welke de VVD op 4 juli voor ogen had, zich inmiddels ook eigen heeft gemaakt.” 
 
Stemverklaring PvdA: ”Gezien de inspanning die door de Ridderkerkse raadspartijen is geleverd 
om het gebied groen en open te houden en het afgenomen open groen in de wijk Bolnes, 
verwachten wij van het college ook een ontwikkeling naar een voornamelijk groen en goed 
toegankelijk recreatief gebied. Wij kunnen als PvdA dan ook instemmen met de Startnotitie Bolnes-
Zuid.” 
 
Zonder discussie is met algemene stemmen de startnotitie vastgesteld.  
 

19. Startnotitie actieplan Geluid 2014-2018 (raadsvoorstel nr. 293) 

 
Stemverklaring VVD:” Het actieplan kan geld gaan kosten. Dit hoeft niet per se een bezwaar te zijn, 
maar de VVD wil bij voorbaat geen groen licht geven een blanco cheque uit te schrijven. Wij 
stemmen in met de startnotitie, maar dat wil niet zeggen dat de fractie van de VVD ook bij voorbaat 
instemt met de te nemen maatregelen die eruit moeten volgen.” 
 
Na discussie is met algemene stemmen de startnotitie vastgesteld. 
 
  
  
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.20 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 november 2013, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen     mw. A. Attema 


