
 
 

  
 

  

 

 
BESLUITENLIJST 

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 
23 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), P. Kranendonk 
(SGP), de heren C.J. Louter (ChristenUnie), L. Kruithof (CDA), P.W.J. Meij (CDA) (na 21.11 uur), 
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), 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), de heer H.J.A.  Koppes (groep 
Koppes) en de heer P.W.J. Meij tot 21.11 uur 
 
Notulist: Mevrouw I.J.H. Lit  
 

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De volgende agendapunten zijn toegevoegd: 
 
6. Startnotitie Thuis in de wijk (raadsvoorstel nr. 287) 
 
7. Voorstel inzake deelname aan de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam – 
Den Haag (raadsvoorstel 271) 
  
8. Aanwijzing lid en plaatsvervangend lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Nieuw 
Reijerwaard (raadsvoorstel nr. 286) 
 
9. Motie nr. 2013 – 128 inzake veilige en leefbare straat 
 
Voor het overige is de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

2. Uitgangspuntennota 2.0 Decentralisatie AWBZ/Wmo (raadsvoorstel nr. 266) 

 
Amendement 2013 – 92 inzake Toegankelijkheid Pgb/Pvb is aangenomen. Voor 25 
(D66/GroenLinks, Leefbaar Ridderkerk, PvdA, SGP, VVD, ChristenUnie, CDA, groep Koppes). 
Tegen 0. 
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Amendement 2013 – 93 inzake Uitgangspuntennota 2.0 decentralisatie AWBZ/Wmo is verworpen. 
Tegen 19 (VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, Leefbaar Ridderkerk, D66/GroenLinks). Voor 6 (PvdA, 
groep Koppes). 
 
Stemverklaring PvdA: ”Wij kunnen meegaan maar we willen wel wat opmerkingen plaatsen. Wat 
ons betreft is de indicatiestelling integraal, goed, eenvoudig en onafhankelijk. De zorgvraag moet 
leidend zijn en niet het budget en wij zijn benieuwd naar de notitie waaruit dit gaat blijken. Vervoer 
naar de begeleiding wordt onderzocht en daarover nemen we later een besluit. De huishoudelijke 
hulp wordt doorontwikkeld van individuele voorziening naar collectieve voorziening en daar hebben 
wij grote vragen bij of dan nog voldaan wordt aan maatwerk bij kwetsbare inwoners. Wij nemen 
met klem afstand van de ingezette alphahulpconstructies hoe mooi opgetuigd ook in de vorm van 
tussenconstructies. Wij ondersteunen ook niet de experimenten van aanbieders zonder dat de raad 
daaraan zijn goedkeuring heeft gegeven. We kunnen wel meegaan na de opmerking van de 
wethouder dat hij ons inzicht geeft van zijn kwaliteitseisen en het bestuurlijk contracteren, eigenlijk 
de inhoudelijke punten van de motie, met punt 5. Dank u wel voorzitter.”  
 
Na discussie is de nota, met in achtneming van de stemverklaring van de PvdA, vastgesteld.  
 
Motie 2013 – 125 inzake bestuurlijk contracteren en/of aanbesteden is verworpen. Tegen 19 (VVD, 
ChristenUnie, SGP, CDA, Leefbaar Ridderkerk, D66/GroenLinks). Voor 6 (PvdA, groep Koppes). 
 
 

3. Vaststelling Erfgoedbeleid Ridderkerk, de Monumentenverordening Ridderkerk 2013, de 
Subsidieverordening onroerend cultureel erfgoed Ridderkerk 2013 en de 
Archeologieverordening Ridderkerk 2013 (raadsvoorstel nr. 267) 

 
Stemverklaring PvdA: “De PvdA stemt in met het Erfgoedbeleid, de Monumentenverordening, de 
Subsidieverordening en de Archeologieverordening. Wij stemmen in met de beide moties van 
groep Koppes. En we willen onze complimenten uitspreken voor de wijze waarop de inwoners van 
Ridderkerk hebben geparticipeerd in dit proces. Dank u wel voorzitter.” 
 
Stemverklaring VVD: “Wij stemmen in met het erfgoedbeleid, met uitzondering van de 
Subsidieverordening”. 
 
Na discussie zijn met algemene stemmen vastgesteld het Erfgoedbeleid Ridderkerk, de 
monumentenverordening Ridderkerk 2013 en de Archeologieverordening. De Subsidieverordening 
onroerend cultureel erfgoed Ridderkerk 2013 is vastgesteld met de stemmen van de VVD (2) 
tegen. 
 
Motie 2013 – 126 inzake verlaging WOZ-waarde voor monumentale panden is verworpen. Tegen 
19 (VVD, CDA, Leefbaar Ridderkerk, ChristenUnie, D66/GroenLinks, SGP). Voor 6 (groep Koppes, 
PvdA). 
 
Motie 2013 – 127 inzake besteding gemeentelijke subsidie ten behoeve van erfgoed is verworpen. 
Tegen 19 (VVD, CDA, Leefbaar Ridderkerk, ChristenUnie, D66/GroenLinks, SGP). Voor 6 (groep 
Koppes, PvdA). 
 
 

4. Uitgangspuntennotitie Jeugdzorg BAR (raadsvoorstel nr. 297) 

 
Na discussie is de notitie met algemene stemmen vastgesteld. 
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5. Rapport rekenkamercommissie Zicht op grondbeleid (raadsvoorstel nr. 299) 

 
Na discussie zijn de aanbevelingen overgenomen, is het college verzocht deze uit te voeren en na 
een jaar te rapporteren wat met de aanbevelingen is gedaan. 
 

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

 
Stemverklaring VVD: “De VVD is uiterst terughoudend met de inzet van reserves gelet op de 
financiële situatie van de gemeente en de verdere noodzakelijke bezuinigingen, die nog op ons af 
komen. Bij hoge uitzondering gaan we hier wel akkoord met het dekkingsvoorstel ten laste van de 
dekkingsreserve, omdat naar de mening van de VVD door welzijn en zorg met elkaar te verbinden 
en integraal op te pakken juist op wijkniveau door de inzet van sociale wijkteams er grote 
maatschappelijke winst te halen is.”   
 
Na discussie is de startnotitie met algemene stemmen vastgesteld. 
 

7. Voorstel inzake deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio 
Rotterdam – Den Haag (raadsvoorstel 271) 

 
Amendement 2013 – 94 inzake voorgelegde concept Gemeenschappelijke Regeling 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag is aangenomen. Voor 20 (SGP, Leefbaar Ridderkerk, PvdA, 
VVD, D66/GroenLinks, ChristenUnie). Tegen 5 (CDA, groep Koppes). 
 
Stemverklaring PvdA: “We zijn dus niet overtuigd van de invloed die Ridderkerk kan uitoefenen in 
de Metropoolregio en op dit moment gaan we nog net mee met de kanttekening dat we in 
november de finale afweging zullen maken.” 
 
Na discussie is ingestemd met het voorstel. Het CDA en de groep Koppes zijn tegen het voorstel. 
 

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

 
Er zijn (nog) geen kandidaten voorgedragen. Het voorstel is tot nader orde aangehouden. 
  

9. Motie nr. 2013 – 128 inzake veilige en leefbare straat 

 
Motie 2013 – 128 inzake veilige en leefbare straat is aangenomen. Voor 16 (CDA, Leefbaar 
Ridderkerk, VVD, PvdA, groep Koppes). Tegen 9 (ChristenUnie, D66/GroenLinks, SGP). 
 
  
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 


