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Openbare raadsvergadering van de gemeente Ridderkerk  5 

donderdag 7 november 2013 
 

(met ingang van 23 februari 2012 stelt de raad de notulen niet meer vast maar de Besluitenlijst 
van de raad) 

 10 

Aanwezig: De 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 (LR), M. Japenga 
(ChristenUnie), B. Kok (SGP), H.J.A. Koppes (groep Koppes), P. Kranendonk (SGP), 15 

L. Kruithof (CDA), J. Louter (ChristenUnie), mevrouw E. Mans-Los (groep Koppes), de heren 
P.W.J. Meij (CDA), A.C. van Nes (Groep Koppes), G.J. van Nes (LR), mevrouw 
P.J. van Nes-de Man (groep Koppes), de heren B. Neuschwander (LR), A.H. Nugteren (LR), 
mevrouw I. Parren-Leutscher (LR), mevrouw A.P.S. Ripmeester (PvdA), de heren B.A. Ros 
(D66/GroenLinks), A.W. van Santvliet (PvdA), V.A. Smit (SGP), L. van der Spoel (VVD) en 20 

A. Stout (LR) 
De wethouders: H. Dokter, H.C.M. van Houcke, A. den Ouden, P. van der Sluijs 
 
Griffier: De heer mr. J.G. van Straalen 
 25 

Notulist: Mevrouw I.J.H. Lit 
 
Voorafgaand aan de vergadering spreekt Heidi Verhoeven van de Dierenbescherming een dankwoord uit 
aan de gemeente Ridderkerk. De Dierenbescherming is blij dat de gemeente Ridderkerk voorloper is op het 
gebied van dierenwelzijn omdat een van de wethouders dierenwelzijn in zijn portefeuille behartigt. Omdat 30 
dierenwelzijn in veel gemeenten over verschillende werkgebieden versnipperd is, wordt de 
Dierenbescherming vaak met misstanden geconfronteerd. Ridderkerk heeft een wethouder die de 
eindverantwoordelijkheid draagt en de Dierenbescherming hoopt samen met wethouder Dokter te gaan 
werken aan verbetering van dierenwelzijn. Zij roept de politieke partijen op om aandacht aan dierenwelzijn te 
besteden in de verkiezingsprogramma’s. Ten slotte reikt Heidi Verhoeven een ‘knuffel’ uit aan de raadsleden 35 
en de burgemeester. 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter: Dames en heren van harte welkom. We gaan de begroting vandaag 40 

behandelen. Het democratisch hoogtepunt van het jaar.  
De heer Ipskamp komt rond 12.00 uur. Verder is iedereen aanwezig. 
Kunnen we de agenda vaststellen? Dat is het geval. 
 

2. Lijst van ingekomen stukken 45 

 
De voorzitter: Iemand van u? Dat is niet het geval. Vastgesteld. 
 

3. Zienswijze 2e begrotingswijziging 2013 en 1e begrotingswijziging 2014 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (raadsvoorstel nr. 315) 50 

 
De voorzitter: Dit is ter vaststelling geagendeerd. De heer Los. 
 
De heer Los: Voorzitter, zoals u weet hebben wij ooit een motie ingediend om verder te gaan 
dan deze zienswijze. Vandaar dat wij deze zienswijze niet steunen. 55 

 
De voorzitter: Anderen nog? Tegenstemmen? Dat is niet het geval. Deze zienswijze is 
vastgesteld. 
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4. Algemene beschouwingen met betrekking tot de vaststelling van de 
Programmabegroting 2014-2017  

 
De voorzitter: We hebben de volgorde van sprekers vandaag vastgesteld. Oppositie, coalitie,  
van klein naar groot. U hebt een spreektijd van vijf minuten in eerste termijn. De uitgebreide 10 

algemene beschouwingen zijn schriftelijk ingediend. De fractieleden kunnen hun highlights 
uitspreken. Als eerste de heer Meij, CDA. 
 
De heer Meij: Voorzitter, ik vind het bijzonder dat de bijna kleinste partij als eerste mag 
spreken. Ik had een droom dat ik hier volgend jaar weer als eerste zou staan, maar dan als 15 

grootste partij. 
 
We hebben nog viereneenhalve maand te gaan tot de verkiezingen in maart 2014. De 
verkiezingen zullen door de economische crisis vooral in het teken staan van de uitvoering van 
de sociale agenda en de nieuwe zorgtaken op lokaal niveau.  20 

 
Sterke samenleving 
Wat Ridderkerk in deze tijd vooral nodig heeft, is een sterke samenleving. Een samenleving 
waarin vitale ouderen, veerkrachtige gezinnen en ondernemende jongeren zich samen sterk 
maken voor Ridderkerk. 25 

Hierdoor ontstaat een gemeente waarin niet alleen naar de overheid wordt gekeken. Het CDA 
gaat uit van de kracht die in de samenleving aanwezig is. Geef waar het kan burgers de ruimte 
en het vertrouwen om zaken zelf te regelen.  
 
Wmo 30 

We gaan in de thuiszorg en de langdurige zorg een tijd van zware bezuinigingen tegemoet. 
Ons uitgangspunt is dat zorg begint bij het omzien naar elkaar. Wij zijn verantwoordelijk voor 
onze naasten. Maar kwetsbare mensen mogen niet volledig afhankelijk worden van familie.  
Niet alle mantelzorg kan door familie, vrienden en buren worden gedragen.  
“Wie wil er door de buurman worden gedoucht?” stond er boven een artikel in de NRC.  35 

Niemand toch? Vrijwillige inzet van kinderen of buren mag geen verplichting worden.  
Mantelzorg mag niet gezien worden als gratis zorg en vrijwilligerswerk mag niet automatisch 
gekoppeld worden aan bezuinigingen.  
De CDA-fractie wil ook aandacht voor het maatwerk in de Wmo.  
De ambtenaar die het keukentafelgesprek voert, neemt vergaande beslissingen. Hoe 40 

voorkomen we willekeur? Daarom vindt de CDA-fractie het belangrijk dat er altijd een familielid 
of vriend bij aanwezig is.  
 
Drie moties 
 45 

Maatschappelijke stage 
De CDA-fractie is van mening dat de maatschappelijke stage voor jongeren niet mag 
verdwijnen. Evaluatie wijst uit dat 70% van de leerlingen heel enthousiast is over de opgedane 
ervaringen en dat bijna 20% ook na de stageperiode actief blijft bij lokale 
vrijwilligersorganisaties. Maatschappelijke stage is er voor jongeren uit alle milieus, het 50 

afschaffen ervan sluit een hele groep jongeren uit, die niet vanzelfsprekend met dit soort 
waardevolle activiteiten in aanraking komt.  
Wij vragen het college in overleg te treden met de VO-scholen in Ridderkerk om na te gaan 
welke mogelijkheden er zijn om de maatschappelijke stage (in beperkte vorm) voort te zetten.  
 55 
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Leegstand in winkelcentrum 5 

Er is een oplopende leegstand in de winkelcentra in Ridderkerk. De CDA-fractie vindt het 
belangrijk dat het college een coördinerende rol gaat spelen, door alle betrokkenen in één 
overleg bij elkaar te brengen en een toekomstvisie gaat ontwikkelen over de detailhandel in 
Ridderkerk. Niet alle leegstaande winkelpanden kunnen hun winkelfunctie behouden.  
Ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten doen er goed aan hierop te anticiperen en 10 

na te gaan waar de kansen liggen. 
 
Betaald parkeren 
Wat de ondernemers in Ridderkerk in ieder geval niet helpt is dat uitbreiding van het betaald 
parkeren boven de markt blijft hangen. De CDA-fractie vindt het noodzakelijk dat deze optie 15 

direct geschrapt wordt van de reservelijst.  
 
Afscheid wethouders 
Ik wil ten slotte een woord richten tot de vier wethouders. Ik neem aan dat dit jullie laatste 
algemene beschouwingen zijn als wethouder en u volgend jaar kunt genieten van Huize 20 

Avondrood. Jullie hebben allen ruim voldaan aan de nieuwe verplichting om langer door te 
werken. Dat hebben we gewaardeerd.  
 
Henk Dokter, je loopt al heel lang mee. Je hebt verschillende politieke levens achter de rug. Je 
had een moeilijke portefeuille, maar je bent stevig overeind gebleven.  25 

Je hebt een neus voor de camera. Je komt in de raad (in mijn beleving) anders over dan in 
persoonlijke ontmoetingen. In de raad overheerst de zakelijke toon, maar ik heb gemerkt dat je 
hart op de goede plaats zit.  
 
Piet van der Sluijs, ik heb je leren kennen als een gemotiveerde interim-wethouder. Het was 30 

duidelijk te merken dat je ervaring hebt in deze functie. Je hebt je snel ingewerkt. Je past goed 
bij deze portefeuille. Je blijft rustig en je bent niet bang voor kritiek (zelfs niet voor het 
Wmo-platform).  
En je gaat serieus met ieders inbreng in de raad om. (“Neem ik mee”, “ga ik mee aan de slag”). 
 35 

Arie den Ouden, je bent een echte allrounder (financiën, onderwijs en ruimtelijke ordening). Je 
hebt veel parate kennis. Je kunt over elk onderwerp van de agenda een (lang) verhaal houden. 
Als je wat minzaam begint te lachen, moet je als raadslid oppassen, en je wilt altijd wat meer 
spreektijd dan de voorzitter in gedachte heeft. 
 40 

Henk van Houcke, je hebt een moeilijk onderwerp in je portefeuille gekregen: Nieuw 
Reijerwaard. Je hebt gemerkt dat besturen wat anders is dan je idealen uitdragen als raadslid 
van D66/GroenLinks. 
Maar mijn conclusie is dat je een verrassend goede bestuurder bent. Je hebt wat dat betreft te 
lang je licht onder de korenmaat gehouden.  45 

 
Ik hoop dat jullie later in Huize Avondrood kunnen genieten van voldoende thuiszorg in een 
mooie woonzorgzone. Aafje bemiddelt graag.  
 
Ter afsluiting.  50 

Het CDA wenst het college wijsheid toe bij het uitvoeren van de plannen en dat Gods zegen er 
op moge rusten. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Japenga, ChristenUnie. 
 55 

De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. 
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In veel kerken waren gisteren diensten vanwege dankdag om God te danken voor alles wat we 5 

hebben. In het Nederlands Dagblad was de middenpagina gevuld met 1001 redenen om te 
danken of om dankbaar voor te zijn. Ik heb de pagina’s meegenomen en voor diegene die 
vandaag af en toe denkt dat alles kommer en kwel is, is het een mooie remedie om wat 
positiever tegen de wereld aan te kijken. 
We kijken als ChristenUnie dankbaar terug op een hectisch jaar. In december kwamen vier 10 

partijen overeen om samen de schouders er onder te zetten in het belang van de 
bestuurbaarheid van Ridderkerk.  
Rond participatie was veel aan de hand. Er waren verstoorde verhoudingen. Maar het college 
heeft daar werk van gemaakt en samen met belanghebbenden een nieuwe start gemaakt. De 
woningbouw lijkt in Ridderkerk weer op gang te komen. Er ontstaat een positiever sentiment 15 

lijkt het, hoewel altijd de eerste paal nog de grond in moet voordat het zeker is. De 
veranderingen in de jeugdzorg en thuiszorg krijgen meer en meer vorm, het zijn onderwerpen 
die buitengewoon ingewikkeld zijn. Dan is het goed om te zien dat het college voortvarend 
bezig is en moeilijke beslissingen neemt. Ook rond de financiën hebben we reden om 
dankbaar te zijn.  20 

Vorig jaar stond ik hier anders. We waren ontstemd over een voorliggend amendement dat – 
naast alle bezuinigingen die er al waren – nog fors verder sneed in vooral sociale 
onderwerpen. Het was voor ons een extra prikkel om – toen de gelegenheid zich voordeed – 
deel te nemen aan de coalitie zodat het sociale beleid niet verder zou afbreken. 
Er zijn nog een paar punten die we onder de aandacht willen brengen. 25 

In de komende jaren wordt er nog veel meer een beroep gedaan op vrijwilligers. We zijn 
gezegend met honderden vrijwilligers in Ridderkerk. Ook vorige week bleek dat weer bij de 
begrotingsmarkt. Zeer veel waardering hebben we voor al deze mensen. Met een motie 
vragen we om goed in beeld te brengen wat er nu en in de toekomst nodig is om vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties te faciliteren en te ondersteunen. (samen met VVD en PvdA) 30 

Er is een nieuwe Drank- en Horecaverordening van kracht geworden en per 1 januari 2014 
gaat de leeftijdsgrens waarop alcohol en tabak verkocht mag worden aan jongeren, naar 
achttien jaar. Los van onaangepast gedrag, vernieling, geweld en overlast vanwege alcohol is 
voor ons het gezondheidsaspect van hersenbeschadiging van jongeren onze grootste zorg. Is 
er genoeg capaciteit om te handhaven?  35 

De vroegere Huishoudschool aan de Koninginneweg staat leeg. Vorige maand is er op 
initiatief van de ChristenUnie een voorstel gedaan om dit gebouw in te zetten als centrum voor 
sociale initiatieven. Na een column in de Combinatie onder de titel Micha in de 
Huishoudschool, kwamen veel positieve reacties los. Het college is nu bezig. Er zijn veel 
kansen en mogelijkheden en wellicht kunnen de wethouders er in hun termijn even 40 

enthousiast bij stilstaan. De wethouder Financiën zit daar natuurlijk altijd een beetje anders in. 
Die ziet ook mogelijkheden hoor, kan ik me zomaar voorstellen, maar hij denkt ook altijd aan 
geld. Hij droomt soms van grote gaten in zijn mooie begroting. Wij willen hem meteen uit die 
nare gedachten halen met het aanreiken van de mogelijkheid om bijvoorbeeld de 
overgebleven middelen van de huurgewenning Slikkerveer-Zuidoost in te zetten voor de 45 

realisatie van de plannen als blijkt uit het onderzoek dat het kansrijk is. Wellicht kan de 
wethouder Financiën daar straks een toezegging over doen. 
Steeds meer leegstand en toch ook altijd weer ondernemers die iets willen beginnen. Zoals de 
twee jonge ondernemers die tijdelijk iets willen op het ontbrekend stuk centrum. Wij pleiten 
verder ook voor creatief en flexibel gebruik van vastgoed dat leegstaat. Een vastgoedplatform 50 

met enerzijds een lijst met leegstand en anderzijds een lijst met ondernemers die iets zoeken 
lijkt ons een goed begin. En de gemeente moet dan ook flexibel zijn, bijvoorbeeld met een 
bestemmingsontheffing voor tijdelijke situaties. Wat vindt het college daarvan? 
We vragen aandacht voor de mantelzorgers. Er komt daarover straks een motie. 
We vragen hoe het zit met de ontwikkelingen rond het Zorghotel. En hoe worden de 55 

samenwerkende kerken en het Interkerkelijk Diaconaal beraad erbij betrokken? 
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De Driehoeksveer moet in de vaart blijven. Het mag niet op € 5000,- stranden. Wat doet het 5 

college? 
Tot slot, wij willen het college, de ambtenaren, de gemeenteraad, de griffie en allen die 
beroepshalve of vrijwillig voor Ridderkerk en de Ridderkerker aan de slag zijn Gods onmisbare 
zegen toewensen. 
 10 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van der Spoel, VVD. 
 
De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. 
Ruim baan voor inwoners en ondernemers! 
De VVD is van mening dat ook de gemeentelijke overheid ervoor moet zorgen dat mensen en 15 

bedrijven in staat worden gesteld zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. 
 
We gaan uit van de kracht en kennis die in de samenleving aanwezig is en van het oplossend 
vermogen van mensen. Hierdoor ontstaat een gemeente waarin niet altijd naar de overheid 
wordt gekeken, maar we kunnen op elkaar rekenen. Aldus de bijdrage van CDA. 20 

 
Burgers moeten meer zelf doen en tegelijkertijd moet de overheid stappen terug doen. Eerst 
de samenleving, dan de overheid. Aldus de bijdrage van de ChristenUnie. 
 
We hebben gestreden voor het PGB, omdat dit mensen in staat stelt de regie over het eigen 25 

leven te behouden, waardoor zij optimaal kunnen participeren. Aldus de bijdrage van 
D66/GroenLinks. 
 
Zie de vergrijzing als een kans. Aldus de bijdrage van groep Koppes. 
 30 

Zijn er in de directe omgeving mogelijkheden, kan men zelf in bepaalde mate in de behoefte 
voorzien? Aldus de bijdrage van SGP. 
 
De overheid trekt zich terug en verwacht meer van de samenleving. Aldus de bijdrage van 
PvdA. 35 

 
Het denken in regels en procedures, zal plaats moeten maken voor maatwerk en creativiteit. 
Aldus de bijdrage van Leefbaar Ridderkerk. 
 
Voorzitter, uit de bovengenoemde citaten blijkt dat er eigenlijk veel meer is wat ons bindt, dan 40 

waarover we van mening verschillen. Dit omdat wij allen weten dat we kunnen vertrouwen op 
de kracht van de Ridderkerkse samenleving. Inwoners en ondernemers zitten niet te wachten 
op een overheid die zich met alles en nog wat bemoeit. De Ridderkerkse samenleving is uniek. 
En daar mogen we best trots op zijn. 
Tijdens de algemene beschouwingen zullen we als politieke partijen vooral laten zien over 45 

welke zaken anders gedacht wordt. En terecht. Daar is niets mis mee, want vrijheid is een 
groot goed in onze democratie. 
Maar juist op een dag als vandaag is het ook prima te benoemen wat ons bindt. 
Daarom ruim baan voor inwoners en ondernemers. Zij kunnen en willen hun 
verantwoordelijkheid nemen. En zo kan de overheid zorgen voor hen die het zonder de hulp 50 

van die overheid echt niet redden. 
Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf is ook verantwoordelijkheid nemen voor je 
medemens. 
Ruim baan voor inwoners en ondernemers. 
Dat is wat inwoners en ondernemers van ons vragen, dus dat moeten wij als politici hun 55 

bieden. 
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Dank u wel, voorzitter. 5 

 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Fräser, D66/GroenLinks. 
 
Mevrouw Fräser: Dank u wel, voorzitter. 
Het afgelopen jaar zijn er veel en belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid 10 

in de gemeente. Zo liggen er nu zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis en zijn er 
voertuigen die rijden op elektriciteit toegevoegd aan het wagenpark van de gemeente. 
D66/GroenLinks is ongelofelijk blij met deze belangrijke stappen en we willen de wethouder 
complimenteren met de behaalde resultaten. Maar we zijn er nog niet. Zo wil D66/GroenLinks 
dat daken van nieuwe woningen en bedrijven een goede zonligging ten behoeve van de 15 

energievoorziening krijgen, en dat alle gebouwen in het bezit of beheer van de gemeente 
worden voorzien van zonnepanelen. Daarnaast willen wij dat alle auto’s van de gemeente op 
elektriciteit rijden. Graag horen wij van de wethouder hoe hij dit ziet. 
D66/GroenLinks is tegen het winnen van schaliegas in Ridderkerk omdat, om schaliegas te 
winnen, grote hoeveelheden van een mengsel van water en chemicaliën de grond in wordt 20 

gespoten. De effecten van deze chemicaliën op mens en milieu zijn nog onbekend. En hoewel 
minister Kamp heeft besloten het verbod met anderhalf jaar te verlengen omdat er meer 
onderzoek nodig is naar deze effecten, dienen wij een motie in waarin wij de raad vragen zich 
uit te spreken tegen de winning van schaliegas in Ridderkerk. Wij gaan niet voor uitstel maar 
we gaan voor afstel. Wij hopen dan ook dat Ridderkerk vandaag net als de honderd 25 

gemeenten die ons voorgingen, deze stem laat horen.  
Voorzitter, Ridderkerk behoort nu nog steeds tot een van de meest autogeoriënteerde 
gemeenten van Nederland en dat moet veranderen. Daarom is het van groot belang dat alle 
geplande fietshighways op zo kort mogelijke termijn worden gerealiseerd omdat dit helpt de 
fietsbereidheid van mensen te vergroten. Bovendien komen fietshighways de fietsveiligheid 30 

ten goede.  
 
Het afgelopen jaar heeft D66/GroenLinks met andere partijen gestreden voor de mogelijkheid 
dat mensen zelf hun zorg inkopen. Daarvoor hebben wij een amendement ingediend. Omdat 
dit mensen in staat stelt de regie over het eigen leven te houden waardoor zij optimaal kunnen 35 

participeren in de samenleving. Wij zullen ons ook de komende periode blijven inzetten voor 
het behoud van het zelf regelen van de zorg. 
  
Voorzitter, de gemeente kan de lokale economie slechts in beperkte mate beïnvloeden door 
lobbying, profilering en strategische samenwerkingen met partijen binnen en buiten de regio. 40 

D66/GroenLinks ziet dit te weinig terug in het gemeentelijk handelen. Als het college dat 
anders ziet dan horen wij dat graag, maar concreet. 
Graag een reactie van het college.  
Concreet hebben wij tijdens de algemene beschouwingen een jaar geleden en op 
verschillende momenten door het jaar heen het college gevraagd vaart te maken met het actief 45 

aanbieden en verkopen van kavels op Cornelisland. Op dit moment is slechts 21% van de 
kavels verkocht en we krijgen in december pas een marketingplan voor Cornelisland te zien. 
Hierdoor ontstaat bij mijn fractie de indruk dat onze aansporingen niet hebben geholpen. Wij 
betreuren dit, we lopen financiële risico’s. Ook hier graag een reactie van het college.  
 50 

Voorzitter wij zien steeds vaker dat gemeenten ervoor kiezen de bevoegdheden van 
buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) uit te breiden. Standaard hebben zij 
handboeien op zak, maar afhankelijk van de gemeente mogen zij ook gebruikmaken van 
pepperspray en de korte wapenstok waardoor er een soort ‘gemeentepolitie’ ontstaat. 
D66/GroenLinks is er geen voorstander van dat Boa’s meer geweldsmiddelen krijgen en wil 55 

dat het geweldsmonopolie bij de politie blijft. Hoe ziet de portefeuillehouder dit?  
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Afsluitend willen wij onze waardering en dank uitspreken richting de collega-raadsleden, het 
college, de griffie en de ambtenaren voor al het verrichte werk het afgelopen jaar. 
 
Dank u wel. 
 10 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Nes, groep Koppes. 
 
Mevrouw Van Nes: Dank u. Wij hebben onze algemene beschouwingen de titel meegegeven: 
“Hand op de knip en pas op de plaats? Tijd voor creativiteit!”. Gebrek aan economische groei 
geeft onzekerheid voor iedereen. Zorg op de schop. De decentralisaties in het sociale domein 15 

moeten voor 1 januari 2015 op orde zijn. Belangrijk hierin is de ‘kanteling’. Dinsdag jl. heb ik 
ontdekt dat hier al op een heel constructieve en innovatieve wijze naar gekeken wordt tijdens 
een bijeenkomst van Karaat, Pameijer, Riederborgh, Aafje, Sport & Welzijn en Woonvisie.  
Zij trekken samen op en inspireren daarbij nieuwe vrijwilligers. Dit geeft de ‘kantelinggedachte’ 
echt gestalte! Zij geven vorm aan werken in de wijk, onder andere door de pilots 20 

‘Ridderkerkers voor elkaar’, en ‘ Wijkzorg in Ridderkerk’ in samenwerking met scholen, en 
CJG. Dit geeft weer samenhang in de wijken. De kanteling is ieders uitdaging, maar ook ieders 
zorg. Zo ook voor de gemeente, niemand zal tussen wal en schip vallen. Geen mensen die 
zorg nodig hebben, en geen mensen die zorg leveren. 
De teruglopende werkgelegenheid voor jongeren, ouderen, mensen met een beperking moet 25 

op alle fronten worden aangepakt.  
Stimuleer ondernemers, faciliteer, pas maatwerk toe, kijk samen naar gebruik van ruimte 
bijvoorbeeld leegstaande gemeentepanden of schoollokalen. Faciliteer niet door 
koopzondagen in te voeren, of door betaald parkeren uit te breiden of duurder te maken. Kunt 
u aangeven hoeveel parkeren kost, gedurende een uur, binnen en buiten? 30 

 
De BAR-ambtenarenfusie geeft onzekerheid voor ambtenaren, burgers en raadsleden. Om de 
bestuurlijke slagkracht te vergroten moet samenwerking gezocht worden. Dit had niet tot deze 
fusie hoeven leiden. Dit is ons een stap te ver, het zit dicht tegen een gemeentefusie aan. Dat 
is voor groep Koppes onacceptabel. De verwachte besparing op de bedrijfsvoering zien wij 35 

helemaal niet. Zelden leiden fusies tot besparingen. En dichter bij de burger, maatwerk 
leveren? We zullen dit kritisch volgen. Wij zien de volgende nota voor ons met de titel … 
BAR-slecht.  
De grootste besparing zou uit personeelskosten moeten komen, kunt u aangeven om hoeveel 
banen dit gaat? 40 

Een unieke BAR-samenwerking en een unieke ovonde voor Nieuw Reijerwaard. Beide zijn te 
uniek om realistisch te zijn. Bedrijventerrein op Nieuw Reijerwaard, is een dwaas plan. Voor 
Cornelisland is nauwelijks belangstelling. Overlast van langparkeren is zo oud als Veren 
Ambacht is en dit neemt toe door bebouwen van bestaande parkeerruimte daar. 
Op Cornelisland bijvoorbeeld is ruimte voor een dergelijke parkeergelegenheid. Wij dienen 45 

hiervoor een motie in. 
 
De luchtkwaliteit in Ridderkerk maakt mede dat het een dwaas plan is. Ridderkerk staat in de top 3 
als gemeente met de slechtste luchtkwaliteit. Er komt een scherm om NO2 af te vangen, maar er 
blijft een opening tussen schermen. Daarvoor verricht men via SWUNG (geluid)metingen. Hoe 50 

staat het met die metingen?  
Het probleem van geluidsbelasting aan de Rotterdamseweg is bekend, daar wordt gezocht naar 
oplossingen. Wanneer krijgen wij daarover uitsluitsel? De luchtkwaliteit bij de tunnelmond bij 
Oostendam roept ook om oplossingen. Wellicht bomen?  
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Kunt u deze suggestie meenemen in een overleg met Rijkswaterstaat en daarvan terugkoppeling 5 

geven? Deze problemen spelen ook aan de Rijnsingel, maar daarover meer in de komende 
raadsvergadering. 
 
Buitengebied Bolnes-Zuid. Hoe staat het met de vorderingen voor een Ridderkerkse invulling 
van dit gebied? Het Waalbos met de schaatsbaan en de Crezeepolder worden aangelegd. 10 

Loopt dit nog volgens planning? De Oostmolendijk is namelijk gaan schuiven. Wij zouden 
graag van u horen wat hier aan de hand is en wat men denkt hieraan te doen. Er schuift meer, 
zo ook de rotonde in de Rijksstraatweg. Wij zouden graag van u horen wat hier aan de hand is 
en wat men denkt hieraan te doen.  
 15 

Woningbouw in Ridderkerk vindt plaats op grote en kleine schaal. De 
herstructureringsplannen van Woonvisie lopen vertraging op. Kunt u de raad daarover 
geïnformeerd houden?  
Niet de woningen, maar wel het welbevinden van de bewoners is de verantwoording van de 
gemeente. 20 

Bouwprojecten worden ook afgeblazen, zoals in Bolnes en Oostendam. Van Oostendam moet 
naar onze overtuiging de aanwijzing woningbouwlocatie afgehaald worden, daarover meer in 
de komende raadsvergadering. In Rijsoord is woningbouw wel gewenst, bij de Jongs Tours en 
Strevelszicht. Kunt u zich inzetten dit wel te ontwikkelen? 
  25 

De nota Erfgoedbeleid is vastgesteld, met als belangrijk nieuw punt het monument in zijn 
omgeving. Rijksmonument Bouwlust, de boerderij aan de Voorweg, is een monument dat 
losgesneden dreigt te worden van zijn omgeving. Kunt u aangeven of u iets en wat u dan gaat 
doen voor dit monument en zijn bewoners? 
 30 

Burgerparticipatie moet je doen en is maatwerk. Hopelijk kan na de evaluatie veel papier uit de 
nota verdwijnen. Er is al ruimte toegezegd binnen de gemeentelijke website voor een eigen 
participatiepagina. Kunt u aangeven hoe de stand van zaken is aangaande die aanvulling op 
de site? Hoe verloopt de evaluatie tot nu toe, welke stappen moeten nog worden genomen, en 
wanneer komt dit in de raad? 35 

Participanten aan de kant zetten is schandalig. Dit is gebeurd bij het Wmo-platform en de 
GRR, waardoor veel kennis op dit gebied verloren is gegaan, en mensen onnodig gekwetst 
zijn.  
 
De voorzitter: Mevrouw Van Nes, wilt u afronden? 40 

 
Mevrouw Van Nes: Ik ben er bijna. 
Een slecht voorbeeld van burgerparticipatie was rondom het bestemmingsplan Park Ringdijk. 
In 2011 wordt samen met de scouting een mooie huisvesting gepland in dat park. Al in 2011 is 
aangegeven dat de scouting een forse huurverhoging krijgt. Daaraan kunnen zij niet voldoen. 45 

Dit moet in overleg worden opgelost. Wij dienen daarvoor een motie in. 
 
Veiligheid blijft een actueel onderwerp. Er vinden recentelijk weer meer inbraken plaats in 
Ridderkerk. De buurtpreventies verrichten hierin geweldig goed werk. Dit is helaas nog niet in 
alle wijken opgezet. Is er een preventieactie op te zetten, gesteund door politie en bijvoorbeeld 50 

buurtpreventie?  
Ook Boa’s kunnen hierin het nodige betekenen. Wij vinden het van groot belang dat 
Ridderkerk zijn eigen Boa’s krijgt. Kunt u aangeven wat hierin geregeld is vanaf 1 januari 
2014?  
De donkere dagen breken weer aan, we hopen dat we preventief onze eigen mobiele camera 55 

in kunnen zetten. 
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Tot slot een woord van dank richting de ambtenaren en griffie voor al het werk wat zij hiervoor 
hebben verzet. Wij wensen het college wijsheid en sterkte toe bij zijn werk. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Van der Duijn Schouten, SGP. 
 10 

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter.  
Voorzitter, “met vertrouwen” is de titel die de SGP dit jaar aan de algemene beschouwingen 
heeft meegegeven. En zoals u ongetwijfeld hebt gelezen, is dat vertrouwen niet gebaseerd op 
rooskleurige economische vooruitzichten, een solide stelsel van sociale voorzieningen, een 
sluitende begroting, of onze eigen capaciteit en inzet. Als het van deze zaken af moet hangen 15 

komen we vroeger of later teleurgesteld uit. Dit vertrouwen is gebaseerd op de woorden van de 
Heere Jezus, dat wij een Hemelse Vader hebben, die ons en onze behoeften kent en die voor 
ons wil zorgen. Of zoals een lied zegt: “Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des 
Heeren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.” Vanuit die overtuiging 
gaan we met vertrouwen de toekomst in. Dat vertrouwen wensen we iedereen van harte toe. 20 

 
Dit betekent overigens niet dat we dan maar in lijdzaamheid moeten afwachten wat ons 
overkomt, zeker niet. Maar juist verantwoording nemen op de plaats waar we gesteld zijn. 
Verantwoording voor een veilige en gezonde samenleving, verantwoording voor de 
kwetsbaren in de samenleving, verantwoording voor onze jeugd en onze ouderen, 25 

verantwoording voor gezonde gemeentefinanciën om dit alles mogelijk te maken en te 
houden. En dan is zomaar een aantal onderwerpen genoemd die een plaats hadden kunnen 
krijgen in deze highlights. Allemaal zaken waar we vandaag ongetwijfeld nog over zullen 
spreken. Maar daar zou natuurlijk nog veel meer bij kunnen. Bijvoorbeeld verantwoording 
nemen door het maken van keuzes, ook als geen van de mogelijkheden aanspreekt, 30 

verantwoording nemen door een heldere communicatie over de eigen bestuurlijke of 
volksvertegenwoordigende bevoegdheden, ook als burgers zaken verlangen die daarbuiten 
vallen. Op deze verantwoordelijke wijze wil de SGP politiek bedrijven. Verantwoording nemen 
en waar nodig verantwoording afleggen over beslissingen en gemaakte keuzes. Beslissingen 
en keuzes die wij willen baseren op de Bijbel, Gods Woord, dat ons vraagt God lief te hebben 35 

boven alles en onze naaste als onszelf. Omdat wij er stellig van overtuigd zijn dat beslissingen 
die worden genomen in overeenstemming met Gods Woord, goed zijn voor de hele 
samenleving. Uiteraard kan niet iedere beslissing daar met wiskundige nauwkeurigheid aan 
worden afgemeten. Het is vaak zoeken naar het maximaal haalbare en de grenzen zijn vaak 
niet zwart-wit. Maar soms wel. Politiek bedrijven betekent vaak – zo niet bijna altijd – afspraken 40 

maken en compromissen sluiten. Met andere partijen, binnen de eigen fractie en soms ook 
met jezelf. Bijvoorbeeld de afspraak dat deze highlights maar vijf minuten mogen duren. En het 
interne compromis dat – gegeven de focus van de voorzitter op de toegestane tijd – om het 
voorgaande een plek te geven en andere onderwerpen, hoe belangrijk ook, in deze highlights 
niet aan bod te laten komen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat deze zaken niet van belang zijn. 45 

Zeker niet, onze algemene beschouwingen zijn daarover duidelijk. Maar het geeft wel aan 
waarin de essentie van ons politiek handelen ligt. 
 
Nogmaals wil de SGP het college en de ambtelijke organisatie danken voor de snelle en 
adequate beantwoording van de vele schriftelijke vragen. 50 

 
En nogmaals wenst de SGP het college van Burgemeester en Wethouders, de raadsleden, de 
ambtelijke organisatie en allen die betrokken zijn bij het reilen en zeilen van onze gemeente 
van harte Gods zegen toe. Tot heil voor uzelf en tot zegen voor onze inwoners.  
 55 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Ripmeester, PvdA. 
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Mevrouw Ripmeester: Geachte aanwezigen. 
Wekelijks lezen we in de media dat het einde van de crisis in zicht is en dat het straks weer 
beter gaat. Dat klinkt bemoedigend. Dat er hervormingen nodig zijn om de kosten te 
beheersen, begrijpt iedereen. Maar de alledaagse werkelijkheid is dat er geen huishouden is 
dat niet geraakt wordt door de crisis en decentralisaties. Dat brengt onrust met zich mee. Heb 10 

ik morgen nog een baan en tot wanneer? Redden we het deze maand wel of niet? Welke 
toekomst hebben mijn kinderen? Kan ik meedoen zonder computer en mobiel? Wie zorgt er 
voor opa? Dit zijn nog prangender alledaagse vragen geworden. Inmiddels is het bijna 
eenvoudiger om aan te geven wie niet tot de kwetsbaren behoren dan wie wel. 
Er zijn groepen die extra aandacht nodig hebben: mantelzorgers van wie veel en soms te veel 15 

verwacht wordt. De gewenste fulltime vrijwilliger van wie we er gelukkig in Ridderkerk 17.000 
hebben. De zzp’er met onvoldoende werk. We kennen de ellende daar achter de voordeuren. 
Huishoudens waar ontslag dreigt. Chronisch zieken en minima waarvan er meer zijn dan we 
zouden willen. Alleenstaande ouderen en ouders hebben het zwaar. En alle problemen nemen 
toe. Armoede, eenzaamheid. Veel komt neer achter dezelfde voordeur. 20 

Armoedegelden moeten geïnvesteerd blijven worden in mensen. Ridderkerk staat volgens 
een onderzoek in de top 50 van armste gemeenten. Dat is een zorg. 
 
De PvdA-fractie roept het college op om de groepen veel beter in beeld te brengen en daarbij 
uitdrukkelijk inzichtelijk te maken wat de stapelingseffecten zijn. Ook moet de aandacht naar 25 

de groep die niet of nauwelijks wil investeren in de samenleving maar waar wel op gerekend 
wordt. Bijvoorbeeld de carrièretijger. De groep die zichzelf rijk rekent met de rug naar de ander. 
De balkenendenorm mag bij aanbesteding een heldere grens zijn. Maar, het mag wat ons 
betreft ook wel 30% lager, gelijk aan het inkomen van de minister-president. Zeg maar de 
ruttenorm. Deze tijd vraagt veel van het gemeentebestuur. Dat heeft geen toverstokje. Het is 30 

hard werken. We hebben ervaren dat lokaal heel verschillende keuzes gemaakt kunnen 
worden. Er is geen tijd om uit te gaan van wie niet met mij is, is tegen. Natuurlijk komt elke partij 
voor zijn belangen op. Het is een tijd van onzekerheid en grote uitdagingen waar je met elkaar 
uit moet willen komen. Met de betrokkenen. Waar je elkaar moet willen informeren en moet 
willen luisteren. Waar constructief met emoties moet worden omgegaan. Zodat uiteindelijk het 35 

resultaat bereikt wordt dat mensen de kans geeft op een fatsoenlijk bestaan in een prettige 
omgeving. 
 
Vaak wordt ervan uitgegaan dat mensen opgenomen zijn in een familiaal, sociaal netwerk. Er 
zijn echter ook mensen die er letterlijk alleen voor staan. Zij hebben veel baat bij iemand die 40 

het voor hen opneemt. Vandaar onze motie. 
 
Ook is er vandaag aandacht voor mentorschap en de overbelaste mantelzorger. 
 
Ridderkerk moet bezuinigen en zet in op vroegtijdige preventie. Door vroegtijdige actie is later 45 

duurdere hulpverlening te voorkomen. Bewegen nu is de beste investering in een betere 
gezondheid later. Maar, hoe krijg je de mensen van de bank? Maak het gratis en uitnodigend. 
Vandaar onze motie om mensen te stimuleren buiten te gaan bewegen. Het is onnodig te 
zeggen dat de slechte luchtkwaliteit in Ridderkerk en het behoud van groen belangrijk zijn.  
 50 

Inkomensproblemen stijgen. Nu het ertoe doet, krijgen veel inwoners niet goed grip op hun 
administratie en financiële huishouding. Met als gevolg dat onnodige incassokosten worden 
betaald en er een schuldenspiraal ontstaat. Er zijn driehonderd huishoudens opgenomen in 
schuldhulpverlening. Reden voor de PvdA om aan te dringen op toegankelijke en verplichte 
cursussen budgetbeheer. 55 
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Jongeren zijn gevoelig voor schulden. Jeugdwerkloosheid kan intensiever worden aangepakt 5 

en het kan snel nu er Europese subsidie voor is. Wij dienen voor het aanvragen van deze 
subsidie een motie in. 
 
Verenigingswerk is het cement van de samenleving. Terecht dat aandacht wordt gevraagd 
voor de huurstijging van de scouting van € 350,- per jaar naar € 350,- per maand. 10 

Huurgewenning over een zeer lange periode is wenselijk. Zij zitten tenslotte ook in Slikkerveer.  
 
Een goede beheersing van de Nederlandse taal wordt steeds belangrijker voor een goede 
school- en werkloopbaan. Taal is ook leuk! Nederland wordt steeds slimmer, horen we steeds 
in de media. Met uw steun worden scholieren uitgedaagd om te laten zien wat zij kunnen. Of zij 15 

bobo’s, wethouders en raadsleden kunnen verslaan in een Groot Ridderkerks stadsdictee. Ik 
verwacht van wel. 
 
Dank u wel. 
 20 

De voorzitter: Dank u wel. Tot slot de heer Neuschwander, Leefbaar Ridderkerk. 
 
De heer Neuschwander: Dank u wel, voorzitter. 
Voorzitter, goed nieuws over onze economie is altijd welkom. Volgens de president van de 
Nederlandsche Bank moet Nederland dit jaar nog uit de crisis komen. Harde cijfers zijn er niet, 25 

maar de eerste signalen zijn een feit. Consumenten moeten het vertrouwen in de economie 
terugkrijgen. Dat leidt tot uitgaven en tot economische groei.  
Vele jaren werden deze algemene beschouwingen gedomineerd door negatieve berichten 
over bezuinigingen en teruglopende inkomsten van het Rijk. Een ding is duidelijk. Verdere 
onzekerheid en doemdenken in deze tijd kan een groot risico vormen voor het herstel van 30 

onze economie, maar ook vooral onze lokale economie en dan doel ik uiteraard op de 
ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard.  
Duidelijk is ook dat de rol van de overheid verandert. Een probleemoplossende overheid wordt 
een overheid die maatwerk gaat leveren.  
 35 

Voorzitter, begin dit jaar werd de nieuwe coalitie een feit. D66/GroenLinks, ChristenUnie, SGP 
en Leefbaar Ridderkerk gingen gezamenlijk aan de slag na een turbulente periode. 
Complimenten aan de wethouder Financiën die er wederom dit jaar in geslaagd is om de 
begroting op orde te krijgen. Er is wederom sprake van een solide financieel beleid. Dat was 
geen gemakkelijke opgave, want in deze raadsperiode hebben we een bezuinigingsoperatie 40 

achter de rug van ruim € 6 miljoen. Gezamenlijk met de maatschappelijke organisaties is 
gezocht naar oplossingen. Net als vorig jaar zullen we ons moeten concentreren op kerntaken. 
Een sober financieel beleid en zorg voor hen die zorg het hardst nodig hebben.  
Dan, voorzitter, een paar aandachtspunten uit onze algemene beschouwingen. 
 45 

Allereerst veiligheid. 
Dat onderwerp staat hoog op de agenda van Leefbaar Ridderkerk. Wij zijn blij dat aan de golf 
berovingen een einde is gekomen. Wel werd ook Ridderkerk getroffen door een korte maar 
hevige inbraakgolf. Zeker nu de donkere dagen voor de deur staan, is extra aandacht hier 
noodzakelijk. Het is goed dat burgers via de website Misdaad in kaart waardevolle informatie 50 

kunnen vinden waar onlangs werd ingebroken of waar een poging werd gedaan. 
Buurtpreventie is onmisbaar in onze wijken. De rol van social media wordt ook steeds 
belangrijker in onze maatschappij. Twitter en Facebook zijn niet meer weg te denken. Laten we 
ervoor zorgen dat deze middelen bijdragen tot een veiligere samenleving en het niet zien als 
bedreiging. Aandacht voor veiligheid op het water. Een noodlottig ongeval maakte weer 55 

duidelijk hoe kwetsbaar onze vaarroutes kunnen zijn.  
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Voorzitter, wij stellen vast dat de aanrijdtijden van de ambulance zijn verbeterd. Hieruit blijkt 5 

des te meer hoe belangrijk het is dat Ridderkerk zijn stem laat horen in de Veiligheidsregio en 
aangeeft waar de grens ligt. De halte bij het Maasstad Ziekenhuis is een groot succes.  
Voorzitter, aandacht ook voor onze buitenruimte. Schoon+heel+veilig. Dat is ons motto. En 
nog steeds actueel. Zelfs als het onderhoudsniveau wordt teruggeschroefd naar minimaal 
zullen we hier alert moeten zijn. Leegstaande panden en scholen kunnen het doelwit worden 10 

van vandalisme en brandstichting. Dat werd onlangs weer duidelijk bij de oude Reijer, de 
voormalige huishoudschool en het kantoorgebouw op het voormalige HAK-terrein.  
 
Onze organisatie staat aan de vooravond van een ingrijpende transformatie in het sociale 
domein, of de drie decentralisaties. Regels en procedures moeten plaatsmaken voor 15 

maatwerk. Complimenten aan de ambtelijke organisatie die steeds met volle overgave werkt 
aan deze transitie.  
 
Op het gebied van Verkeer en Vervoer doen wij een beroep op de wethouder om alles uit de 
kast te halen om het voortbestaan van de buurtbus te garanderen. Ook het Driehoeksveer mag 20 

door een tekort van € 3750,- niet geschrapt worden. Helder is dat de TramPlus van de baan is. 
Laten we ons concentreren op vervoer over water, over verfijning van ons OV-netwerk zoals 
een busverbinding naar Barendrecht.  
 
Op het gebied van Duurzaamheid en Milieu zijn er nog wel zorgen. Hoewel de luchtkwaliteit 25 

verbetert, is de situatie rond Ridderkerk nog steeds zorgwekkend. Een groene corridor, 
geluidsschermen of extra aanplant van bomen kan misschien het verschil maken. Wij zijn blij 
met de zonnepanelen op het gemeentehuis. Duurzaamheid begint bij onszelf. Ridderkerk zal 
zelf het goede voorbeeld moeten geven.  
 30 

Op het gebied van Werk en Economie is Leefbaar Ridderkerk blij met de actieve rol van de 
wethouder Economie en in het bijzonder onze bedrijfscontactfunctionaris. 
Ondernemersavonden zijn een feit en de belangstelling groeit. Korte lijnen en goede contacten 
zijn cruciaal, zeker in deze tijd. Samen met winkeliers en vastgoedpartijen zullen we de 
leegstand in onze winkelcentra moeten aanpakken. Hierbij hoort geen openstelling van 35 

winkels op zondag. Ook dat is de wens van ondernemend Ridderkerk. Leegstand heeft een 
negatieve invloed op het winkelend publiek en vormt een bedreiging. Net als het betaald 
parkeren. Wat Leefbaar Ridderkerk betreft is dat nu definitief van de baan. Bij de eerste 
signalen van economische groei mogen belemmerende maatregelen geen hindernis vormen.  
 40 

Voorzitter, voor inhoudelijke behandeling van alle onderwerpen zijn deze vijf minuten te kort en 
verwijs ik graag naar onze schriftelijke bijdrage. Voor de luisteraar, binnenkort na te lezen op 
onze website.  
 
Tot slot voorzitter, over vier maanden komt er een einde aan deze turbulente raadsperiode, 45 

waarin soms moeilijke en pijnlijke politieke keuzes gemaakt werden. In maart 2014 mag de 
kiezer zich weer uitspreken en zal een nieuwe gemeenteraad het stokje moeten overnemen. 
Leefbaar Ridderkerk rekent ook het komende jaar op een collegiale en constructieve 
samenwerking binnen deze raad en wenst dit college en alle raadsleden veel kracht en 
wijsheid toe.  50 

 
De voorzitter: Dank u wel. De eerste termijn van het college. De wethouder Financiën krijgt 
als eerste het woord. De spreektijd is een kwartier. Het woord is aan wethouder Den Ouden. 
 
Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. 55 

Ik wil graag eerst een compliment maken aan de raadsfracties voor hun beslist 
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lezenswaardige algemene beschouwingen. Uit ervaring weet ik hoeveel tijd erin gaat zitten. Ik 5 

heb op dit moment niet meer alles woordelijk paraat, maar ik heb wel alles gelezen. Ik heb 
bewondering voor de wijze waarop u allen uw visie op het komende begrotingsjaar hebt weten 
te verwoorden, op een toon waaruit spreekt dat we allemaal met respect voor de verschillen 
die er zijn, het goede voor onze Ridderkerkse samenleving beogen. Ik vond het en vind het 
nog steeds een eer om vanuit het college en mijn portefeuille een bijdrage te mogen leveren. 10 

 
Een tweede compliment betreft het feit dat door de kaders die u als raad hebt gesteld, nu een 
begroting voorligt die niet alleen sluitend is, maar zelfs een klein plusje vertoont. Dat kon 
gerealiseerd worden zonder dat er voor het komende jaar sprake is van nieuwe bezuinigingen 
en de woonlasten nauwelijks stijgen. In ieder geval nog minder dan met de inflatiecorrectie. 15 

In 2010, aan het begin van deze raadsperiode, stonden we met elkaar voor de uitdaging van 
een forse bezuinigingsoperatie. De heer Onderdelinden, waar we recent afscheid van hebben 
genomen als raadslid, heeft wel eens gezegd dat hij een ombuiging van die omvang niet 
eerder had meegemaakt. Gezien zijn jarenlange ervaring, wil dat wel wat zeggen. 
 20 

In de tweede Programmamonitor die we later vandaag ook gaan vaststellen, is de 
verantwoording van de betreffende posten, ongeveer 200, overzichtelijk door onze 
ambtenaren weergegeven. Niet alleen hiervoor, maar ook voor hun andere ondersteunende 
werkzaamheden waardeert het college hen zeer. Het is beslist een uitdaging, zoals dat 
tegenwoordig genoemd moet worden, om 288 vragen in enkele dagen tijd van een 25 

professioneel antwoord te voorzien. 
 
Voorzitter, door de kaders die de raad het college heeft meegegeven, ligt nu deze prachtige 
begroting voor. En wat mij betreft mag daar wel het predicaat feestelijk aan gehecht worden. 
En ik haast mij daaraan toe te voegen dat het vooral ook door het inzicht en de inzet van mijn 30 

voorganger op financiën, wethouder Vroegindeweij is dat we voor het laatste jaar van deze 
raadsperiode kunnen presenteren wat aan het begin is afgesproken: een sluitende begroting.  
 
Voorzitter, omdat de fracties de financiën meestal expliciet aan het einde van hun algemene 
beschouwingen plaatsen, sluit ik me daar bij aan en wil ik het eerst nog over enkele andere 35 

onderwerpen hebben. 
 
Buurtbus 
Als onze inwoners net zo geïnteresseerd zijn in de buurtbussen die straks door Ridderkerk 
gaan rijden als alle fracties in deze raad, dan wordt het meer dan een groot succes. 40 

 
De sterk verminderde BDU-gelden richting stadsregio Rotterdam, twee jaar geleden, hebben 
invloed gehad op het OV-net. Daar kan gelijk aan toegevoegd worden dat dit voor Ridderkerk 
nauwelijks een ongunstige uitwerking heeft gehad. De regionale vervoersautoriteit, zijnde de 
stadsregio, heeft daarbij in het kader van het programma Naar een toekomstvast OV, voor het 45 

programmaonderdeel maatwerkvervoer € 1 miljoen op jaarbasis gereserveerd, waarbij aan te 
tekenen is dat dat programma inhoudelijk nog niet was ingevuld. Vervolgens is vorig jaar en 
vooral ook dit jaar met geïnteresseerde gemeenten op een coöperatieve wijze gewerkt aan het 
ontwikkelen van een beleidslijn Maatwerkvoorzieningen. Onze ambtenaren hebben daar heel 
nadrukkelijk in geparticipeerd. Op een element hadden we maar beperkt invloed en dat was de 50 

subsidie per project, namelijk € 35.000,-.  
Zoals u hebt gelezen, willen we met twee RET-busjes een route gaan rijden van Barendrecht 
via Slikkerveer De Schans via Bolnes naar Beverwaard. 
Bij de vaststelling van de subsidieverordening vorige maand in het AB van de stadsregio is 
toegezegd dat voor het Ridderkerkse project een beroep gedaan kan worden op de 55 
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hardheidsclausule waardoor er tegen de achtergrond van die € 35.000,- wat meer ruimte 5 

ontstaat.  
Ter verduidelijking: de stadsregio verstrekt subsidie aan Ridderkerk. Ridderkerk koopt een 
dienst in bij de RET in de vorm van het materieel en daarnaast zorgt Ridderkerk voor de 
vrijwilligers en het stukje management dat daarbij hoort. Ik noem het daarbij horende bedrag 
nog niet, want dat is nog niet uitonderhandeld.  10 

Over dat laatste zijn de gesprekken, onder andere met SenW, nu in een afrondende fase en 
mijn verwachting is dat we heel binnenkort kunnen gaan werven voor de uitbreiding van het 
vrijwilligersbestand voor de twee buurtbussen die niet als concurrent maar als aanvulling op 
het hoofdlijnennet gezien moet worden. Ik schat in dat ongeveer de helft van de halteplaatsen 
zal samenvallen met bestaande bushaltes. 15 

 
Bushaltes 
Voor de aanpassing van bushaltes met subsidie van de stadsregio komt Ridderkerk de 
afspraken voor het tempo waarin de aanpassingen gerealiseerd worden goed na. En ter 
geruststelling van de vraagstellers meld ik erbij dat de fasering en prioritering in goed overleg 20 

met het gehandicaptenplatform zijn bepaald. 
 
Een andere vervoermodaliteit betreft vervoer over water. Voor het Driehoeksveer zitten we nu 
in de fase van een nieuwe aanbesteding omdat het huidige contract aan het eind van dit jaar 
afloopt. Ik heb uw royale suggesties gehoord: die zullen zeker meegenomen worden om uit het 25 

probleem te komen. 
 
Autoveer 
Tot voor kort hield een organisatie onder de naam Vervoersonderneming zich bezig met een 
studie over een autoveer dat ergens de Nieuwe Maas zou moeten kruisen. Ik zeg ‘tot voor 30 

kort’, omdat in het bestuurlijk overleg van 7 oktober is besloten, en ik citeer nu uit het verslag: 
“dat gezien het ontbreken van perspectief op een dekkende exploitatie en ontbreken van 
urgentie niet wordt overgegaan tot een aanbesteding of een uitvraag. Tevens werd besloten 
om de realisatie van een fiets-voetveer verder te onderzoeken.” Onze gedachte is dat dat 
eventueel een klein stukje richting IJsselmonde het geval zou kunnen zijn. 35 

 
Velen van u hebben ook belangstelling aan de dag gelegd voor de fietshighways. 
Volgens de bestaande investeringslijst zijn er al eerder besluiten genomen over het realiseren 
van vijf fietshighways; Lagendijk, Westmolendijk, Kievitsweg, Geerlaan en Koninginneweg. 
Met de voorbereidingen voor de eerste twee is of wordt binnenkort gestart. 40 

 
Op de vraag over gratis OV voor bepaalde doelgroepen is al eens eerder geantwoord dat 
gratis natuurlijk niet bestaat en dat het de gemeente voor de doelgroep 65+ in Ridderkerk per 
jaar enkele tonnen gaat kosten. We hebben dit een paar jaar geleden op verzoek van de heer 
Koppes al eens uitgezocht.  45 

 
In het kader van de parkeeroverlast Veren Ambacht wordt gewerkt aan het 
haalbaarheidsonderzoek om een tijdelijk plaats in Cornelisland te creëren totdat de 
wachtparkeerplaats in Nieuw Reijerwaard er is. 
 50 

In de nieuwe raadsbundel heeft u al het voorstel kunnen zien hoe de kruising A38 - 
Rotterdamseweg - Rijnsingel aangepakt kan worden. 
 
Voorzitter, iets over buitenruimte en groen. Gedurende de 24 uren van zaterdag 12 oktober 
20.00 uur tot zondag 13 oktober 20.00 uur is heel veel regen gevallen. Voor de bestrijding van 55 
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de wateroverlast was ook onze brandweer actief, maar wel in een andere gemeente. De 5 

Kerkwegmaatregelen hebben daarmee hun nut wel bewezen.  
 
Morgen wordt de overeenkomst Afronding landinrichtingsprojecten IJsselmonde door alle 
partijen, de provincie en de vijf gemeenten op dit eiland, getekend. Daarmee is de weg vrij om 
tot uitvoering van de projecten over te gaan. Voor Ridderkerk gaat het om Donckse Velden 10 

fase 2 en Waalbos fase 2. Over het beheer en onderhoud moeten nog nadere afspraken 
worden gemaakt. De overeenkomst is er en de provincie stelt geld voor de inrichting 
beschikbaar.  
 
U bent recent geïnformeerd over de Crezéepolder. In september 2013 hebben wij u per mail 15 

geïnformeerd dat er budget was vrijgekomen voor de realisatie van de Crezéepolder. Bij deze 
mail was als bijlage een brochure van de gezamenlijke provincies gevoegd.  
Op dit moment zijn de werkzaamheden erop gericht om in het voorjaar van 2014 te kunnen 
starten met de herinrichting zodat het gebied in het voorjaar van 2015 kan worden opgeleverd. 
 20 

Van ander orde en omvang is het zogenaamde snippergroen. De ChristenUnie stelt voor dit 
actiever in de verkoop te doen. De mogelijkheid om snippergroen te kopen is er. In de nota 
Richtlijnen grondprijzen is daar ook een paragraaf aan gewijd. Maar enige terughoudendheid 
is in het algemeen wel geboden omdat sommige stukjes, die door inwoners als snippergroen 
aangemerkt zouden kunnen worden, toch ook wel een functie hebben in de structuur van het 25 

groen. 
 
De motie glyfosaat.  
 
De voorzitter bij interruptie: Wethouder, inmiddels zijn er dertien minuten verstreken. U hebt 30 

nog twee minuten en u hebt nog niet over financiën gesproken. Enige spoed lijkt mij handig. 
 
Wethouder Den Ouden: Op de motie over chemische bestrijdingsmiddelen kom ik bij de 
moties terug. 
Er wordt gevraagd naar glasvezel. Degene die daar belangstelling voor heeft, heeft problemen 35 

met de genormeerde vergoeding die hoort bij de vergunning om in de grond te mogen roeren, 
zoals dat heet. 
 
Terug naar financiën, voorzitter. 
De parkeertarieven: die wijzigen niet ten opzichte van vorig jaar. Het blijft voor straatparkeren 40 

€ 1,10 per uur. 
 
Omdat de VVD zich zorgen maakt over het naderen van de ondergrens van de algemene 
reserve kan ik die fractie misschien enigszins geruststellen dat een voorziening van ongeveer 
€ 1,8 miljoen vrijvalt nu de AVR is doorverkocht aan weer een andere partij. Onze accountant 45 

stemt daarmee in. 
 
Grondverkoop Cornelisland en stapelen van risico’s. 
Niemand zal ontkennen dat het bezit van grondposities risico’s met zich meebrengt. Maar ik wil 
daar ook even naast zetten dat volgens de rekenkamer er eigenlijk niets mis is met ons 50 

grondbeleid.  
Juist omdat de verkoop van kavels op bedrijvenpark Cornelisland zo urgent is, zijn wij met 
concrete acties gestart en hebben gelijktijdig een marketingplan opgesteld.  
Voor Cornelisland is ten behoeve van het marketingplan een analyse gemaakt. Er zijn 
gesprekken gevoerd met makelaars, betrokken bedrijven en eigenaren van grond. 55 
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Voor het Centrumplan is er nu een concreet plan waarvoor een overeenkomst met de 5 

ontwikkelaar is gesloten, op grond waarvan deze verplicht is de grond voor de eerste fase in 
2014 af te nemen en de grond voor de tweede fase in 2015. In Het Zand wordt op korte termijn 
grond verkocht aan Herkon voor het eerste deel van de eerste fase van de woningbouw. 
Hiermee wordt op korte termijn € 1,8 miljoen ontvangen en uiterlijk 1 juli 2014 nog eens ruim 
€ 400.000,-. Er wordt overlegd over het tweede deel van de eerste fase. Herkon is intussen 10 

gestart met het peilen van de belangstelling voor deze fase. De belangstelling blijkt groot te 
zijn. Verwacht wordt, dat de grondverkoop voor deze fase in 2014 nog eens bijna € 1,8 miljoen 
oplevert. Daarnaast wordt er voor het einde van het jaar nog een perceel grond verkocht in 
Cornelisland voor ca. € 2,6 miljoen. Ten slotte kan nog worden vermeld dat er dit jaar grond is 
verkocht voor de woningbouw in het project Schoolmeesterswoning\Piramide voor een bedrag 15 

van € 565.000,-. 
 
De bestemming van geld voor het doel waar de heer Japenga aan refereerde. Als de raad geld 
beschikbaar stelt, gaat het college het uitvoeren. Zo werkt dit college: met de kaders die u 
meegeeft. Dat leidt tot goede resultaten hebben we gezien. We zullen dat doen als dat nodig is 20 

voor de locatie Koninginneweg.  
 
Voorzitter, de overige antwoorden waar men op wacht, hoop ik te kunnen geven in de termijn 
van de desbetreffende fracties. 
 25 

Tot slot. Een variant op wat de heer Van der Spoel heeft voorgedragen. 
Als ik enkele zinsdelen uit de algemene beschouwingen samenvoeg zou ik tot een volgende 
afsluitende zin kunnen komen. Het is een welluidende zin geworden: Met vertrouwen, en op 
basis van onze kernwaarden, benutten we de kracht van de samenleving, in het besef dat 
families het fundament zijn van de samenleving, zodat we in Ridderkerk zo samenleven dat 30 

het alle mensen gegund is om hun waardigheid te behouden. 
 
Wederkerig wens ik u allen bij uw belangrijke werk ook Gods zegen toe bij de verdere 
uitvoering van het zo belangrijke werk van raadsleden. 
 35 

Dank u. 
 
De voorzitter: Dank u wel: ruim zeventien minuten, keurig! Wethouder Dokter. 
 
Wethouder Dokter: Voorzitter, de meeste fracties eindigen met mooie woorden en Gods 40 

zegen richting personeel, en het college bij het uitvoeren van ons werk. Ik wil vandaag hiermee 
beginnen. 
 
Niet alleen de afgelopen weken is er weer een grote klus geklaard. Steeds staan onze 
werknemers onder druk. We moeten ons ook realiseren dat onze medewerkers ook gewoon 45 

deel uitmaken van onze maatschappij. En dat ook zij last ondervinden van de crisis en de 
enorme werkdruk aangaande de drie decentralisaties, de onduidelijkheid vanuit Den Haag 
hierover. De kantelingen wat werkwijze betreft. Hiervoor moeten zij weer opleiding en 
trainingen volgen. Maar ook over de uitspraken in Den Haag over een kleinere overheid, het 
bevriezen van salaris. We hebben het dan wel over hun baan en werkgelegenheid.  50 

En wij doen daar nog een schepje bovenop met de BAR-samenwerking, met mogelijk een 
andere leidinggevende, flexwerkplek, enzovoort. Natuurlijk ga ik ook wel eens naar de directie 
met een verzoek of iets anders, sneller en beter kan. En ondanks dit worden de klussen steeds 
weer geklaard en staan ze er als het moet tot laat in de avond of in het weekend. We mogen 
trots zijn op onze Ridderkerkse ambtenaren welke straks per 1 januari BAR-medewerkers 55 

worden. 
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Maar als wethouder Personeelszaken maak ik een diepe buiging voor deze mensen en de 
directie en beleidsmedewerkers die daar zitten, maar ook voor de mensen die elders in dit 
gebouw of buiten werken. Bedankt voor uw inzet. 
 
Voorzitter, de begrotingsmarkt was ook dit jaar weer een groot succes. Verschillende 10 

organisatie hebben van deze gelegenheid gebruikgemaakt om hun activiteiten en zorg onder 
de aandacht van de raad te krijgen. Dat is gelukt.  
 
Bijna alle fracties hebben aandacht gevraagd voor de ouderen, eenzamen en mantelzorg. 
Afgelopen maandag kon ik in mijn reguliere overleg met de directeur van Karaat en de 15 

manager mantelzorg aangeven dat hun lobbywerk was geslaagd.  
Op onze agenda stond ook de druk op de mantelzorg. We hebben afgesproken dat we de 
middelen die mogelijk extra naar ons toekomen daarvoor gebruiken. Karaat heeft ook duidelijk 
aangegeven dat mantelzorg niet alleen zorg is voor je ouders en/of kinderen maar dat het 
breder kan zijn. Ook het ontzorgen van de mantelzorg staat bij ons samen hoog op de agenda.  20 

 
Twee weken geleden was ik bij de Stichting Bram. Ik weet niet of alle raadsleden deze stichting 
kennen, anders zal ik u aanraden om hier eens een kijkje te gaan nemen. Stichting Bram is 
opgericht door Marjon de Vries die zelf werkzaam was in het onderwijs. Zij kreeg een 
meervoudig gehandicapt kind. Wat ze absoluut niet wilde was dat Bram, hun zoon, naar wie de 25 

stichting is genoemd, voor het traject van speciaal onderwijs elders in de regio geplaatst zou 
worden. Met de stichting heeft ze samen met drie Primair-sponsors uit het bedrijfsleven, 
fondsen, serviceclubs en de gemeente een lokaal in de Botter kunnen verbouwen, waardoor 
Bram naar het gewoon onderwijs kan en samen met de kinderen kan opgroeien. Marjon 
vertelde mij dat nu na twee maanden operationeel, er al vijf kinderen zijn. Dat de kinderen van 30 

de Botter en omgeving in de rij staan om samen met Bram wat te mogen doen. Als Marjon nu 
in het winkelcentrum loopt, komen kinderen samen met hun ouders naar Bram en stellen de 
kinderen Bram aan hun ouders voor.  
Over werking van civil society gesproken en participatie. Maar ook hier is mantelzorg nodig en 
moeten we er aandacht voor hebben. Samen met Karaat en andere partners kijken we om 35 

naar mantelzorg, ook in de toekomst.  
 
De stichting mag niet ten ondergaan aan haar succes. De start was goed, maar hoe 
financieren we dit in de toekomst? Gesprekken met zorgverzekeringen, onderwijs enzovoort 
zijn gaande. Wij willen graag die partner zijn die meedenkt en meedoet en zaken verbindt. 40 

 
Het zorghotel. 
Momenteel wordt er gewerkt aan de realisatie van een zorghotel in Ridderkerk, dat van een 
particulier initiatief is uitgegroeid tot een gezamenlijk initiatief. De Riederborgh en andere 
relevante stakeholders werken momenteel samen met de initiatiefneemster het concept voor 45 

een zorghotel in Ridderkerk uit.  
Riederborgh zal daarbij intensief samenwerken met nabij gelegen ziekenhuizen. In het 
concept van het Ridderkerkse zorghotel zijn de revaliderende mensen primair gast, geen 
patiënt. Het gewone dagelijkse leven staat er centraal.  
Met de komst van het nieuwe zorghotel in Ridderkerk noteren we dus een bundeling van 50 

voordelen:  

 mensen kunnen sneller uit het ziekenhuis worden ontslagen (minder dure ligdagen); 

 verantwoorde medische zorg in de eigen woonplaats is beschikbaar; 

 revalideren geschiedt in de eigen vertrouwde omgeving en kan het eigen sociale 
netwerk de cliënt optimaal nabij zijn, wat geheel past in het overheidsstreven naar een 55 

participatiemaatschappij; 
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 door samenwerkende partijen zal het zorghotel verankerd zijn in de Ridderkerkse 5 

samenleving, een goed voorbeeld van waartoe een gezamenlijke publiek private 
samenwerking kan leiden. 

De voorzitter van SARI zit in het bestuur van de Riederborgh. Aangezien de Riederborgh het 
concept rond het zorghotel aan het uitwerken is en de Riederborgh ook recent nog contact 
heeft gehad met SARI, gaan wij ervan uit dat er hier sprake is van miscommunicatie. De 10 

gemeente wordt actief betrokken bij de ontwikkelingen rond het zorghotel.  
Ook de scouting heeft zijn werk op de begrotingsmarkt goed gedaan en de zorg over de huur 
met uw raad gedeeld. Wat ze ook met mij gedeeld hebben. Wij hebben de afspraak dat we 
gezamenlijk kijken hoe we nog wat financiële hobbels met elkaar kunnen nemen en als we 
daar extra middelen voor nodig hebben, zullen we niet schromen om direct naar de raad te 15 

komen met een voorstel. Maar we hebben het vertrouwen dat we eruit zullen komen. Door de 
economische crisis gaat het wat moeizamer om het toegezegde geld aan de scouting ook los 
te krijgen.  
 
Ridderkerkse sportverenigingen beschikken bijna allemaal over de juiste accommodaties 20 

en/of sportvelden. Met uitzondering van RVVH en KCR. We hebben in de commissie 
aangegeven dat er een plan in de maak is welke zoals het er nu naar uitziet volgende week in 
B&W wordt vastgesteld en met diverse opties ter bespreking in de commissie van 3 december 
wordt aangeboden en ook zal worden besproken met de verenigingen. Zodat we begin 
volgend jaar tot besluitvorming en uitvoering kunnen komen. 25 

Op sport en bewegen zijn we voornemens veel in te zetten, mede op aandringen van de 
eerstelijns gezondheidszorg. De toename van obesitas bij kinderen is ook in Ridderkerk 
verontrustend. Samen met Sport en Welzijn en de Rabobank zijn we in Ridderkerk een pilot 
gestart voor de leeftijdsgroep van tien tot vijftien jaar om via wijkgerichte aanpak kinderen 
bewust te maken van hoe belangrijk goede voeding en bewegen is. Ook wordt deze groep 30 

gewezen op het gevaar van alcohol op jeugdige leeftijd. In de projectgroep zitten 
afvaardigingen van sportverenigingen. Ook met het IOC en Feyenoord wordt hierover 
gesproken. In commissieverband zullen we u hiervan op de hoogte houden. 
 
Voorzitter, in de meeste algemene beschouwingen zie ik vragen en opmerkingen waarbij ik 35 

denk: daar zijn we al mee bezig en hoe hadden wij dit eerder met de raad kunnen delen? 
Natuurlijk deel je wel eens iets met een individueel raadslid maar met de raad zelf denk ik te 
weinig. Raadsleden en fracties zou ik willen vragen dat als u vragen hebt, komt u er dan mee 
en wacht niet tot op de begrotingsmarkt waar deze vraag aan u wordt gesteld. We staan toch 
allemaal voor het belang van onze Ridderkerkse inwoners. Wel allemaal vanuit een ander 40 

vertrekpunt, maar we hebben het beste voor. Als groepen, individuen u vragen stellen waar u 
direct geen antwoord op heeft, kom langs zou ik zeggen, met de vraagsteller of alleen.  
Over winkelcentra hebben de meeste fracties hun zorgen duidelijk gemaakt. Ook het college 
maakt zich zorgen en is actief gestart met overleg met winkeliers, beleggers die allemaal bij mij 
om tafel hebben gezeten. Het is duidelijk dat we gezamenlijk iets moeten ondernemen. 45 

Gezamenlijk optrekken biedt de enige kans van slagen. Er was een te grote verdeeldheid in 
het centrum. We hebben hiervoor een avond georganiseerd. Bijna iedereen was er. Als 
gastspreker was Mai Elmar aanwezig: citymarketeer uit Rotterdam. De spreker maakte ons 
duidelijk dat het een mooi en kansrijk centrum is. Maar dat de kansen alleen in 
gezamenlijkheid gepakt kunnen worden. Dit is door alle partijen onderschreven. Na een 50 

evaluatie is men bezig met een nieuwe aanpak. Ik hoop u in de commissie in januari 
duidelijkheid te kunnen verschaffen. 
 
We zetten hoog in op overleg met ondernemers. We zien de eerste resultaten dan ook. 
Wederzijds worden we uitgenodigd voor overleg. Daar waar praktische zaken snel opgelost 55 

kunnen worden, doen we dat. 
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Vrijdag zullen we een convenant ondertekenen met staatssecretaris Jetta Klijnsma, samen 
met nog 26 andere gemeenten, de Hogeschool Rotterdam en het Ondernemersklankbord.  
Met ondersteuning van dit unieke samenwerkingsverband kunnen ondernemers die in zwaar 
weer verkeren een beroep op de gemeente doen voor ondersteuning op gebied van 
doorlichten van hun bedrijf en een plan van aanpak maken om opnieuw op eigen kracht verder 10 

te kunnen.  
Voorzitter, op het gebied van sociale zaken is het nodige te doen. Wij zijn trots op onze 
medewerkers van de sociale dienst die al begonnen zijn met de nieuwe werkwijze en aanpak. 
Ook extra inzet op fraudebestrijding en het voorkomen ervan, werpt zijn eerste vruchten af. We 
zijn een van de beste in de regio. Dinsdag jl. heb ik met het hoofd van de afdeling Sociale 15 

dienst in een gesprek met de staatssecretaris, onze aanpak kunnen delen en toelichten. Het is 
goed om van haar te horen dat ze graag naast regulier overleg met de VNG de Grote Vier en 
andere partners aandacht wil hebben voor Ridderkerk. We hebben aandacht gevraagd voor 
meer wettelijke ruimte en maatwerk. Ook met het UWV landelijk en regionaal willen we 
samenwerken aan een ontsluiting van een betere samenwerking. We gaan samen met het 20 

ministerie kijken hoe we in BAR-verband een pilot kunnen starten om eerder op de hoogte te 
zijn van elkaars bestanden. Hoe we samen de jeugdwerkloosheid aanpakken. 
Voorzitter, met de ondertekening van een transitiedocument is er weer een belangrijke stap 
gezet in de decentralisatie van de jeugdzorg. We zijn er nog niet. Maar, ik heb er alle 
vertrouwen in dat we het samen met de partners gaan klaren. 25 

We zullen dat ook moeten uitstralen. Het is geen bezuinigingsoperatie. Maar met 
voorzichtigheid en zorg moet het gebeuren.  
 
Ik was onder de indruk toen ik de gegevens binnenkreeg dat in Ridderkerk meer dan 25 
gezinnen met pleegkinderen zijn. Bij bezoek aan een van de gezinnen vroeg een pleegmoeder 30 

in de deuropening aan mij of ik wel voorbereid was nu alles bij de gemeente terechtkomt. Dat is 
een zorg voor deze mensen, waarop wij moeten inspelen. 
 
Voorzitter, ik heb lang niet alle vragen kunnen beantwoorden. Maar mijn uitnodiging staat! Ik 
ben bereid in een persoonlijk gesprek alles met u te delen. 35 

Het moet ons lukken. We doen het voor onze Ridderkerkse inwoners.  
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Van Houcke. 
 40 

Wethouder Van Houcke: Voorzitter, uitgebreide algemene beschouwingen. Ik heb ze 
allemaal gelezen en ben onder de indruk van de betrokkenheid en de toon was goed. Ik ben zo 
vrij om zelf persoonlijke beschouwingen te geven en ik zal proberen zoveel mogelijk van uw 
opmerkingen en uw vragen mee te nemen in de wetenschap dat compleet natuurlijk 
onmogelijk is.  45 

Mijnheer Meij, dank voor uw vriendelijke, persoonlijke woorden. Ik moet u zeggen dat Huize 
Avondrood niet een dergelijk wenkend perspectief is. Ik dacht eraan dat ik als kind dagelijks 
langs een villa reed waarop stond: ‘Rust roest’. Het heeft even geduurd voordat ik begreep wat 
dat betekende, maar nu begrijp ik dat.  
 50 

Een paar punten die mijn portefeuille raken. Allereerst bouwen en wonen. We hebben van de 
zomer goed overleg gehad, tweemaal over dat belangrijke onderwerp dat ons allen bezig 
houdt: hoe Ridderkerk transformeert, hoe de woningen gebouwd worden of niet gebouwd 
worden. 
 55 

In de stadsregio is het hele jaar al overleg met portefeuillehouders, met de woningcorporaties 
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en met de marktpartijen. Dat laatste is natuurlijk heel belangrijk. Niet alles is in handen van de 5 

gemeente. Er zijn een heleboel private partijen. 
De provincie wil dat wij in ieder geval alles in de stadsregio afstemmen, zodanig dat ten minste 
40% minder woningen gebouwd worden dan men aanvankelijk dacht. Aanvankelijk 65.000 in 
de voorliggende periode. Dat zou terug moeten worden gebracht naar ongeveer 39.000. En 
laat dat nou ongeveer precies datzelfde bedrag zijn, dat wij ‘besparen’, tussen 10 

aanhalingstekens. We zijn er nog lang niet. De komende maanden wordt nog heel wat 
gedaan. U bent uitgenodigd komende maandag voor een informatiebijeenkomst door de 
stadsregio. Daar zullen niet alleen de bouwplannen op elkaar worden afgestemd, u zult ook 
geïnformeerd worden over de nieuwe verordening voor huisvesting. Daarbij is het credo niet 
toewijzen, maar de middelen. Daar zit veel meer achter dan het lijkt. 15 

 
Wij hebben gelukkig weinig grondposities. Maar de grondposities die wij hebben, daar kunnen 
wij met enige trots zeggen “daar wordt nog gebouwd”. En daar zijn nog plannen die 
levensvatbaar zijn. Een van die plannen hebt u twee weken geleden in de steigers gezet door 
in te stemmen met het centrumplan. 20 

Ik noem een paar van die plannen die u kent. In Het Zand wordt een tweede complexje aan de 
orde gesteld. Er is een inloopavond geweest die druk bezocht werd.  
Voor de komende tijd zal de omvang van onze sociale woningvoorraad niet alleen in 
Ridderkerk maar ook daarbuiten onderdeel zijn van de gesprekken. U leest het in de kranten 
en media: er is van alles aan de gang, fundamenteel aan de gang. Onze sociale 25 

woningvoorraad is groot. Ik zou bijna zeggen te groot. Dat klinkt niet sociaal, maar dat is het 
wel. Als wij 45% sociale woningen hebben, betekent dat dat in de subregio waarin wij acteren 
(BAR-gemeenten met Rotterdam-Zuid) veel mensen bij renovaties een nieuwe woning 
moeten hebben en terecht zullen komen bij ons. Dat maakt ons kwetsbaar. Dat betekent dat 
wij doorgaan met het reduceren van de omvang van de sociale woningvoorraad om te zorgen 30 

dat dit evenwichter gespreid wordt, ook in BAR-verband. Ook in afstemming met 
Rotterdam-Zuid. 
 
De nieuwe Huisvestingswet ligt al geruime tijd bij de Tweede Kamer. Wij hopen dat het snel zal 
gebeuren. De portefeuillehouders in de stadsregio hebben onlangs een brief naar de Tweede 35 

Kamer gestuurd waarin wordt aangegeven: liberaliseer niet zodanig dat wij straks geen 
instrumentarium meer hebben om afstemming mogelijk te maken. Over labelen hebben allerlei 
partijen opmerkingen gemaakt. Het is maar de vraag of wij dat een beetje behoorlijk kunnen 
houden. Het begrip Lokaal Maatwerk staat zeer onder druk. 
 40 

Onze partner Woonvisie, onze belangrijkste partner: de verhoudingen zijn daar goed mee 
geweest. Dat zijn ze ook nu. U weet dat er een wisseling van de wacht is geweest. De 
contacten zijn inmiddels gelegd. En wat mij plezierig in de oren klonk was dat de nieuwe 
interim-bestuurder mij een echte volkshuisvester noemde. Hij zei dat er nog heel wat moest 
gebeuren in het centrum. Er wordt al uitgeplaatst en dat gaat goed. Maar, tegelijkertijd ontslaat 45 

ons dat niet van de plicht om te zorgen dat we tempo in het plan houden. Enige vertraging is 
bijna onontkoombaar. Maar, dat is niet aan de aandacht van onze partner ontsnapt. 
 
In de contacten die wij hebben, staat Gompy steeds prominent boven aan de agenda. Er is 
voortdurend aandacht voor kwetsbare groepen. Ik wil u daar graag als raad in meenemen. 50 

 
Leegstand maatschappelijk onroerend goed. Misschien hebt u zelfs al de weekpost geopend. 
Maar, u hebt gezien dat er in ieder geval een agendapunt is waarmee wij de eerste stap zetten 
om te komen tot afspraken hoe we omgaan met leegstand van maatschappelijk onroerend 
goed. Een goede afstemming biedt mogelijkheden om maatschappelijke behoeften en doelen 55 

beter in zicht te krijgen en om daar financieel beter van te worden. Dat levert soms problemen 
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op. U weet dat er leegstand is. U weet wat er gebeurd is met het oude gebouw van De Reijer: 5 

daar is iedereen van geschrokken. Ik kan u zeggen dat er binnenkort weer een gymzaal 
leegkomt. We gaan meteen beginnen met sloop. We willen niet het risico lopen dat daar weer 
dingen gebeuren die we niet in de hand hebben. 
 
Koninginneweg 150 is genoemd door een paar fracties. Uw motie stroomde goed met het 10 

beleid waar wij mee bezig waren. Het is geen commercieel object. Wel willen we inzichtelijk 
hebben wat het kost, als we van deze schijnbaar goedkope ruimte gebruikmaken en dan ook 
precies willen weten wat het betekent als we daar groepen mensen in zetten. Ook leegstaande 
scholen zouden gebruikt kunnen worden. Maar we moeten goed beseffen dat als we ons 
hiermee gaan bemoeien, we ons op de commerciële markt begeven. Dat is onderdeel van het 15 

overleg dat we met u willen voeren. 
 
De stedelijke ontwikkeling. Een opmerking daarover. Je leest in de krant en hoort op de 
televisie dat er buiten de Randstad krimpverschijnselen zijn. Langzamerhand wordt ons 
duidelijk dat die berichten maar gedeeltelijk waar zijn. Ook wij zitten in een krimp. Diverse 20 

fracties hebben hun zorgen uitgesproken over ontwikkelingen van ons voorzieningenapparaat, 
winkelcentra en leegstaande kantoorgebouwen. Niet alles is terug te voeren op de crisis. Het 
zijn ook autonome ontwikkelingen die democratisch gestuurd zijn. Het is moeilijk te zeggen dat 
komt hierdoor en dat komt daardoor. We willen graag met u het gesprek aangaan over de 
krimp. We zijn bezig onze gedachten te bepalen om te kijken op welke manier en op welke 25 

termijn we het gesprek kunnen aangaan over krimp, breed gezien. Daar hoort van alles bij. 
Voorzieningen, scholen. 
Mocht het zo zijn dat we het in deze periode niet halen, dan wordt de aanzet gegeven om in 
een volgende periode desgewenst daarop door te gaan.  
 30 

Opmerkingen over de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard. Daar moet ik 
voorzichtig mee zijn, het is gevoelig.  
Iedereen is ervan overtuigd dat snelheid maken van groot belang is om te zorgen dat de 
kosten en de risico’s zo klein mogelijk blijven voor onze drie gemeenten. De zorg voor de 
bewoners blijft wat ons betreft daarbij vooropstaan. De inbreng die wij hebben in het DB en AB 35 

is daar voortdurend op gericht. Zeer binnenkort wordt het AB geïnformeerd over de voorlopige 
uitkomsten van het onderzoek naar aanleiding van de motie-Kip uit de Provinciale Staten. 
 
De hoeve Bouwlust wordt genoemd door groep Koppes. Ik ben het met de zorgen eens. Ik wijs 
u erop dat het inpassingsplan waarbij de hoeve geïsoleerd raakt, door de provincie is 40 

vastgesteld. Daarop hebben wij geen greep. Ik vind het wel belangrijk dat de hoeve als een 
van de elementen uit ons verleden, zo goed mogelijk bewaard blijft. 
 
Duurzaamheid. 
Over de luchtkwaliteit hoef ik niets te zeggen, dat hebt u zelf al gedaan. De schermen worden 45 

geplaatst. Iets later. Wij hebben dat bij Rijkswaterstaat nagevraagd. De fundering is 
ingewikkeld. De afspraak die nu gemaakt is, is dat voor eind januari alles kant-en-klaar wordt 
opgeleverd.  
Het stuk dat nog open is, daarvan hopen wij dat in samenhang met de boringen van de NAM 
zou kunnen worden opgelost. Ik zeg het heel voorzichtig. Ik kan er verder niet op ingaan, maar 50 

wil er met u graag in de komende tijd over praten.  
 
De vuile lucht, nogmaals: het zal u niet ontgaan zijn dat wij de Zonatlas aangehaakt hebben bij 
de stadsregio. De Zonatlas Ridderkerk bereikbaar hebben gemaakt voor de bewoners. Daarin 
kunt u aanklikken en zien wat uw dak u kan opleveren als u daarop zonnepanelen wilt 55 

installeren. De ligging van het dak is cruciaal. 
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 5 

De actie zonnepaneel hier op het dak is aanleiding geweest om een soort start te geven om de 
zaak in beweging te zetten. Ik vond het leuk om te zien dat de meter op 1 sprong. Een mooi 
begin. Een goed pr-instrument. De meter loopt door. Een grote actie voor zonnepanelen op de 
Ridderkerkse daken. Wij proberen het zo breed mogelijk op te zetten. De komende weken zult 
u zien dat er een pr-campagne wordt gevoerd, waarbij mensen worden opgeroepen om in te 10 

schrijven bij iTuser, een bedrijf dat ontzorgt. Wij hebben er geen zorgen over, het kost de 
gemeente nagenoeg niets, het risico wordt geheel gedragen door het bedrijf. Wij hebben 
afgesproken dat zij halverwege deze maand beginnen met inschrijvingen en dan zal de 
inschrijving geveild worden voor het einde van het jaar. Wij hebben daar verder niets mee te 
maken. Het is een goed dichtgetimmerd verhaal. Wij werken in deze veiling samen met een 15 

heleboel andere huishoudens: 120.000. 
Verder zijn we met diverse andere partijen in gesprek om daken op gemeentelijke gebouwen 
te onderzoeken op mogelijkheden. De bedoeling is om te kijken of we in de komende maanden 
zonne-energie kunnen uitrollen en bij te dragen aan het terugdringen van luchtvervuiling in 
onze gemeente. 20 

 
Voorzitter, ik vermoed dat mijn kwartier zomaar om is. Ik wil nog een opmerking maken over 
het erfgoedbeleid. Er wordt een opmerking gemaakt over de vlascultuur en de 
scheepswerven. Omdat we het efgoedbeleid onlangs hebben vastgesteld, denk ik dat we dat 
even boven water moeten houden. Ik kan u geen toezegging doen. Deze elementen zijn zo 25 

belangrijk dat ik denk dat we er iets mee zouden moeten. 
 
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Van der Sluijs. 30 

 
Wethouder Van der Sluijs: Ja, gisteren was de dankdag voor gewas en arbeid. Bij de biddag 
voor gewas en arbeid worden de woorden nog weleens verhaspeld tot wasdag voor het gebit. 
Dominee Spoon, een Engelse predikant, had vaak de gewoonte dit te doen en had dit kunnen 
bedenken. Dit soort verwisselingen heeft dan ook zijn naam gekregen: ‘Spoonerisme’. De 35 

reden voor een spoonerisme lijkt te zijn dat als we snel praten (we brengen dan ongeveer 150 
woorden per minuut voort) ons brein het niet meer bij kan houden en letters gaat verwisselen. 
Die belangrijke beginnetjes gaan dan mis, vooral als ze ook nog eens op elkaar lijken. Als ik 
heel snel het sprookje van Sneeuwwitje zou vertellen, zou het zo kunnen worden. 
Er leefde eens heel ver weg, in een krachtig pasteel een scheel hoon meisje: Weeuwsnitje. 40 

Ik memoreer dit omdat u als voorzitter ons regelmatig aanspoort tot het kort houden van onze 
bijdrage, waardoor we dan snel gaan praten en het risico lopen verkeerde dingen te zeggen. Ik 
moet zeggen dat iedereen zijn best heeft gedaan om geen verkeerde dingen te zeggen. 
Integendeel constateer ik vandaag een constructieve bijdrage en positieve woorden. 
 45 

Laat ik beginnen met uit te spreken dat ik dankbaar ben hier mijn reactie te kunnen geven op 
uw inbreng, dankbaar omdat mij de gezondheid is gegeven en dat ik deze arbeid hier mag 
verrichten, dankbaar ook voor de oogst die vaak al door mijn voorgangers was ingezaaid, 
dankbaar ook voor de ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie. Voor 2014 willen we 
ook nieuwe producten tot wasdom laten komen. Het is goed dat u als raad vandaag aangeeft 50 

wat de randen van het veld zijn, dat u aangeeft welke vruchten u wilt plukken.  
Ik ga daarbij er ook van uit dat u met realiseerbare voorstellen en producten komt. Laat 
vervolgens de wethouder als landman over zijn akkers gaan. Ik zal u melden als de oogst 
dreigt te mislukken maar hoop vooral u tijdig te doen genieten van de nieuwe oogst. 
Ik zou de beantwoording van uw vragen willen doen in drie punten: 55 

- burgers die zorgen vanwege hun financiële situatie hebben; 
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- burgers die zorgen door hun lichamelijke situatie hebben; 5 

- burgers die zorgen dat hun stem wordt gehoord. 
 
Als eerste: burgers die zorgen vanwege hun financiële situatie hebben. 
Het gezicht van een gemeente wordt niet bepaald door het aantal mensen die het goed 
hebben. Nee, het wordt bepaald hoe we omgaan met hen die het niet goed hebben. De 10 

personen die volgens de quote 500 tot de rijkste van ons land behoren, wonen nu niet in 
Ridderkerk. Het aantal dat in Ridderkerk in de goot dreigt te komen overstijgt de vijfhonderd 
echter fors. Dankzij de regelingen voor de minima wordt ondersteuning geboden. Niet 
iedereen weet de weg naar de regelingen te vinden. Het koffertje met de informatie voor de 
minima heeft grote aftrek gevonden en voorzien in een behoefte. Alle scholen zijn in 15 

Ridderkerk bezocht en hebben met een toelichting de informatie ontvangen. We zijn met de 
uitgifte van de tweede duizend koffers op dit moment bezig. Dankbaar kunnen we constateren 
dat onze burgers niet de goot in hoeven. In Ridderkerk is een grote betrokkenheid zoals onder 
andere de VVD en het CDA in hun bijdrage hebben benoemd. Het maatschappelijk 
participatiefonds maar ook de nieuwe regelingen die we nu naar aanleiding van de door de 20 

gemeenteraad aangenomen motie gaan treffen, gaan het mogelijk maken jeugdigen in 
gezinnen met financiële zorgen toch gebruik te laten maken van bijvoorbeeld computers met 
wat daarmee samenhangt, maar ook van voorzieningen zoals sport. Verder wordt het komend 
jaar bezien of het afzien van de Rotterdampas een vervolg kan krijgen in een Ridderkerks 
equivalent die beter aansluit bij de behoefte. Als die behoefte niet gedekt kan worden uit het 25 

budget van het huidige maatschappelijke participatiefonds dan zal die aangevuld moeten 
worden.  
Burgers in Ridderkerk zullen ook niet zomaar op straat belanden omdat ze plotseling het huis 
worden uitgezet. Nu zijn er goede afspraken met Woonvisie dat bij achterstallige betalingen 
van huur van hun huurhuis al na twee maanden in actie wordt gekomen. Deze week zijn met 30 

de Rabobank de eerste stappen zijn gezet om deze afspraken ook toe te gaan passen bij 
mensen die een achterstand hebben in de aflossing van hun koophuis. Tijdige hulp en 
informatie maken de kans groter dat men niet wegzakt in het zwarte gat dat armoede met zich 
mee brengt. 
Ik zie daarom perspectief wanneer we de hulp, informatie en advies geclusterd kunnen 35 

aanbieden, op een herkenbare plek in Ridderkerk. Met de clustering van de verschillende 
initiatieven wordt ook voorkomen dat dezelfde zaken die voor kleding, voedsel, maaltijd, 
meubels en informatie en advies nodig zijn niet afzonderlijk hoeven te worden georganiseerd. 
Nu wordt de oude huishoudschool onderzocht op de haalbaarheid waarbij ook andere 
initiatieven zoals jonge startende ondernemers in beeld worden gebracht.  40 

 
Ik loop nu de vragen van de afzonderlijke partijen door. 
 
CDA: Is er in Ridderkerk behoefte aan Resto VanHarte in bijvoorbeeld de oude 
huishoudschool aan de Koninginneweg? 45 

We weten niet of er behoefte is aan een Resto VanHarte in Ridderkerk. Het opzetten van een 
Resto VanHarte moet een initiatief zijn van een initiatiefgroep en niet van een gemeente. Dat 
geldt overigens ook voor de andere initiatieven zoals kleding, voedsel, meubelbank, repaircafe 
enzovoort. Mocht er een groep zijn die hier het initiatief toe wil nemen dan zijn wij bereid om 
hierin mee te denken en te kijken hoe en welke partijen aan elkaar verbonden kunnen worden. 50 

Overigens voor de maaltijden is er onder andere bij de Riederborgh en Reijerheem een 
maaltijdvoorziening voor senioren. Vorige week mocht ik gebruikmaken van de 
maaltijdvoorziening in de Kern in Slikkerveer die dit al 25 jaar voortreffelijk doet.  
 
CDA: Uit armoedeonderzoek van de gezamenlijke kerken blijkt dat de gemeentelijke 55 

dienstverlening vaak een drempel vormt om hulp te ontvangen. De procedures vertragen een 
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snelle afhandeling van een hulpvraag. Is het mogelijk voor deze doelgroep de gemeentelijke 5 

dienstverlening verder te verbeteren: meer persoonlijk, minder formulieren, minder wachttijd? 
Vanuit de armoedenota die onlangs is vastgesteld, zal er aandacht worden besteed aan dit 
onderwerp. De manier waarop iets kan worden aangevraagd, is een lastig onderdeel. De 
gemeente is gebonden aan de regels van de Wet werk en bijstand en moet vaak veel vragen 
om het recht vast te kunnen stellen. Daar waar het mogelijk is, zal de procedure zo eenvoudig 10 

mogelijk worden ingericht. Voor sommigen is het handig om digitaal te kunnen aanvragen, 
voor anderen is dit helemaal geen optie. We willen het komend jaar verschillende 
mogelijkheden aanbieden voor het aanvragen van vergoedingen en zullen daarbij de partners, 
de vrijwilligers, de kerken, verenigingen etc. binnen de gemeente betrekken. Ook wil de 
gemeente het komend jaar meer de wijk ingaan om informatie te geven en op deze manier 15 

dichter bij de burger te komen die hulp nodig heeft. Hopelijk wordt de drempel dan lager. 
 
CDA: Is het college bereid om de startsubsidie voor het project Schuldhulpmaatje ook in 2014 
te continueren? 
Met de initiatiefnemers van het project is in het tweede kwartaal van 2013 al een positief 20 

gesprek gevoerd over het project. Daarnaast is gevraagd om voor half november 2013 een 
rapportage te leveren, waarbij de prestatieafspraken met de gemeente kunnen worden 
geëvalueerd. Op basis van deze rapportage en op basis van het eerder gevoerde gesprek, zal 
worden besloten om de subsidie in 2014 al dan niet te continueren. Ik ben, gelet op de 
positieve signalen, daar zelf ook positief over gestemd. 25 

 
ChristenUnie: De nieuwe armoedenota die onlangs is vastgesteld, geeft extra aandacht aan 
kinderen, ouderen en arme werkenden. Inmiddels is er een regisseur schuldhulpverlening in 
dienst gekomen bij de gemeente. We hopen dat hiermee een integrale aanpak van de 
problematiek kan worden gerealiseerd. Hoe staat het met de integrale aanpak rond 30 

schuldhulpverlening? 
Vanuit het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2011 is er vorm gegeven aan de 
integrale schuldhulpverlening via het afgesloten contract met PLANgroep. We zijn op dit 
moment bezig met een evaluatie van de schuldhulpverlening waarin wordt gekeken of we 
onze doelen hebben bereikt. 35 

U kunt deze evaluatie naar verwachting eind van dit jaar tegemoetzien. Daarnaast is er een 
onderzoek verricht door de rekenkamer op het dossier schuldhulpverlening. Dit rapport wordt 
ook eind dit jaar verwacht. 
 
PvdA: Voor mensen in armoede telt elke dag. Vooral het geen grip, onvoldoende kennis en 40 

inzicht hebben in de financiële administratie wreekt zich. Het gemeentebestuur wordt 
gevraagd te onderzoeken op welke wijze cursussen en begeleiding met betrekking tot 
budgetbeheer vaker en breder kunnen worden ingezet. Overwogen kan worden of het 
wenselijk is dat mensen die een aanvraag doen voor schuldhulpsanering deze verplicht te 
laten volgen. Ook de nazorg na een schuldhulpsaneringstraject verdient meer aandacht om de 45 

hoge recidive terug te dringen. 
Alle mensen die een traject krijgen via PLANgroep moeten verplicht naar budgettering die ook 
door PLANgroep wordt verzorgd. Het probleem hierbij is dat de klanten daar soms niet goed 
aan meewerken of gewoon niet komen met allerlei excuses. Daar zijn we over aan het 
nadenken, volgens ons beleid kunnen we dan de hulpverlening stopzetten maar dan is al het 50 

werk voor het minnelijk traject voor niets geweest en zijn de problemen niet opgelost. Ook 
wordt er nazorg geboden aan klanten. Voor de preventie worden er op dit moment 
bijeenkomsten georganiseerd voor hulp bij thuisadministratie (puinruimdagen). De opkomst 
van de eerste bijeenkomst is nul voor Ridderkerk, een voor Albrandswaard en drie in 
Barendrecht. Er zijn nog twee bijeenkomsten te gaan, deze opkomst is toch teleurstellend. Is 55 

de drempel te hoog, schamen mensen zich of zijn er andere factoren? Daarom is de 
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wijkgerichte, laagdrempelige aanpak de richting die we de komende jaren willen gaan 5 

opzetten. Deze motie voegt mijns inziens niets toe aan wat er al geboden wordt. 
 
Als tweede punt wil ik het nu hebben over burgers die zorgen door hun lichamelijke situatie 
hebben. 
 10 

Gisteren heeft het kabinet de knoop doorgehakt. Er zullen de volgende regelingen worden 
getroffen. Als eerste de Wmo 2015 die ondersteuning biedt en gericht is op participatie en 
begeleiding van mensen thuis, waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke 
omstandigheden en mogelijkheden van de persoon zelf en zijn of haar netwerk. Als tweede de 
zorgverzekeringswet waarin een verzekerd recht bestaat op lijfgebonden zorg, gericht op 15 

genezing, behandeling en verpleging. Vanuit de gemeenten zullen via de VNG acties worden 
ondernomen om de voor- en nadelen onder de aandacht te brengen. 
Het CDA wil dat bij de indicatiegesprekken, keukentafelgesprekken, altijd een familielid, 
mantelzorger of buurman/buurvrouw aanwezig is die de belangen van de cliënt behartigt. 
Tijdens de keukentafelgesprekken kan de zorgvrager worden ondersteund door bijvoorbeeld 20 

MEE, Karaat en/of familie. Niet iedere cliënt wil dit. 
 
De PvdA gaat nog verder en wil graag de mentor een plaats geven. 
Het organiseren van mentorschap is geen gemeentelijke taak, dit gebeurt door de rechter.  
De nu volgende tekst is niet uitgesproken maar wel relevant voor het inzicht in de werkwijze. 25 

Voor de benoeming van een mentor door de kantonrechter moet eenmalig griffierecht worden 
betaald. De vergoeding van de kosten voor de uitvoering van het mentorschap bepaalt de 
kantonrechter volgens landelijke richtlijnen. Het gaat hierbij om eenmalige intakekosten, de 
jaarlijkse onkosten van de mentor en de kosten van scholing en begeleiding door de regionale 
Stichting Mentorschap. De vergoeding moet worden betaald door de cliënt. Als diens inkomen 30 

onder een minimumgrens ligt, kan de bijdrage die volgens de beschikking moet worden 
betaald, worden vergoed via de Bijzondere Bijstand van de gemeente waar de cliënt verblijft. 
Op grond van het huidige minimabeleid kunnen de kosten van het mentorschap vergoed 
worden. Informatie over mentorschap is te vinden op www.mentorschap.nl  

 35 

PvdA. De Wijzerplaats is het loket naar zorg. De PvdA-fractie zet vraagtekens bij de opmerking 
dat de Wijzerplaats al vier jaar in ontwikkeling is, en verneemt graag wanneer de 
stabilisatiefase intreedt. 
Gelet op de ontwikkelingen in de zorg en de nieuwe organisatie rond de toegang van burgers 
tot de gemeente zal de toegang naar de zorg juist de komende periode volop in beweging zijn. 40 

Van een stabilisatiefase zal voorlopig geen sprake zijn. 
 
Zowel het CDA als Leefbaar Ridderkerk vraagt of het college bereid is om het Ridderkerkse 
budget voor mantelzorg te oormerken en toe te kennen aan het Steunpunt Mantelzorg van 
Karaat.  45 

Gemeenten hebben nu nog geen volledig inzicht in de uitwerking van het begrotingsakkoord 
2014. Op zijn vroegst kan de gemeente hierover uitsluitsel krijgen bij de meicirculaire van 
2014. Op dit moment is dus niet bekend hoeveel geld de gemeente extra krijgt.  
In de integratie-uitkering Wmo die nog wel uit het gemeentefonds is te herleiden, kun je wel het 
reguliere bedrag voor mantelzorg afleiden. Dat bedrag is € 150.000,- voor de gemeente 50 

Ridderkerk. Dit is niet geoormerkt. Op dit moment staat € 153.100,- in de begroting voor de 
uitgaven Mantelzorg.  
Wat mij zeer aanspreekt in de motie is de oproep tot samenwerking van de 
mantelzorgondersteuning 
 55 

ChristenUnie. 

http://www.mentorschap.nl/
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De bezuinigingen uit Den Haag treffen ook mensen die langdurig ziek zijn. Chronische zieken, 5 

gehandicapten en ouderen.  
Voor het jaar 2014 zal eenmalig een bedrag aan het gemeentefonds worden toegevoegd voor 
deze doelgroep. In de jaren hierop volgend zal dit een structureel bedrag worden, de hoogte 
hiervan is nog niet duidelijk. Het bedrag dat in 2014 eenmalig beschikbaar wordt gesteld, 
bedraagt € 151.000,-. Dit bedrag kan besteed worden ten behoeve van de chronisch zieken in 10 

het kader van Wmo en/of WWB. Van dit bedrag is € 100.000,- geoormerkt voor het gestelde 
doel. Er is nog geen voorstel voor de besteding van deze gelden. 
 
Voorzitter, nu het derde punt, burgers die zorgen dat hun stem wordt gehoord. 
Groep Koppes vraagt naar het verloop van de evaluatie van de Uitgangspunten participatie tot 15 

nu toe, welke stappen moeten nog worden genomen, en wanneer komt dit in de raad? 
De evaluatie is afgerond en komt in december a.s. in de raad aan de orde. De mogelijkheden 
van een platform via internet worden onderzocht maar dat heeft nog wel wat privacyhaken en 
-ogen. 
 20 

Ten slotte 
In het begin gaf ik het beeld van de landman die over zijn akkers gaat. Een bekend gedicht 
gaat daar ook over. 
 

De landman  25 

De landman gaat als de avond is gevallen 
En het werk rust, voor het laatst zijn hoeve rond 
Keurt het werk in de schuur en de stallen 
En als zijn schaduw volgt trouw zijn hond 

 30 

Het beeld van de hond die trouw zijn landman volgt, zou de indruk kunnen geven dat u als raad 
trouw de wethouder volgt. Dat zou mooi zijn maar ik denk dat ook hier dominee Spoon een 
verwisseling van woorden heeft laten gebeuren. Maar als we samen het werk in schuur en 
stallen keuren, mogen we tevreden en dankbaar zijn. Dankbaar bovenal aan God die ons het 
alles geeft. 35 

 
De voorzitter: Dank u wel. Ook keurig binnen de tijd. 
Tot slot zal ik nog een paar onderwerpen met u doornemen over de portefeuille Openbare 
orde. Ik ben onder de indruk van de door u allen ingediende algemene beschouwingen. Ik kan 
zien dat er hard is gewerkt. Ik voel me rijk en gezegend met de inbreng en de levendheid. Ook 40 

de positieve inbreng vind ik indrukwekkend. Dank u wel, daarvoor. 
 
U hebt aan de orde gesteld de Drank- en Horecawet. Of er voldoende capaciteit is om te 
handhaven. Een nieuwe taak voor de gemeente. We pakken dat in BAR-verband op. We 
hebben er drie toezichthouders voor vrijgesteld en denken dat dat genoeg is. Zeker weten 45 

doen we dat nog niet want we hebben er geen ervaring mee. Als het onvoldoende blijkt, zullen 
we opschalen.  
 
Er is gesproken over uitbreiding van bevoegdheden van de Boa’s. Mevrouw Fräser richtte een 
waarschuwing aan mijn adres. Dat onderschrijf ik. Als er een tendens is om bevoegdheden 50 

steeds verder uit te breiden, gaat dat tenderen naar gemeentepolitie. Als dat de keuze is: 
prima. Maar dan ook budget daarbij.  
Er is veel in discussie: bijvoorbeeld of de Boa niet achter de winkeldief aan kan gaan. Of op het 
terrein van verkeershandhaving. Op dit moment worden de bevoegdheden niet uitgebreid. Ik 
vind dat we dan een duidelijke keuze moeten maken van wat wel en wat niet. Politietaken zijn 55 

politietaken. Wat mij betreft moet dat zo blijven, zeker waar we spreken over het 
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geweldsmonopolie.  5 

 
We hebben wat last van inbraakgolven. Soms van overvallen. Wat we op het gebied van 
preventie kunnen doen, doen we. Dan heet het bewust worden van eigen veiligheid en eigen 
zaken. 
Niet zo lang geleden is er een overval geweest op het BP-benzinestation in Slikkerveer. We 10 

zijn daar een kopje koffie gaan drinken om de mensen een hart onder de riem te steken en te 
luisteren hoe het met ze gaat. Het heeft veel impact als je met een wapen wordt bedreigd.  
Bij de BP waren wij onder de indruk van de voorzorgsmaatregelen die ze hebben genomen. 
De overvaller is zonder buit weggevlucht. Maar toch was de impact erg groot. Alle hulde aan 
de werkgever daar. Dat zijn weer de mooie dingen die ik tegenkom. 15 

We hebben wel eens onstuimiger tijden gekend qua overvallen. Maar de winkeliers moeten 
vooral zelf hun eigen zaak op veiligheid checken en hun personeel toerusten voor als het toch 
gebeurt. Woninginbraken hebben we op gezette tijden ook. Preventie richt zich op wat mensen 
zelf kunnen doen om hun huis te beveiligen. 
Het donkeredagenoffensief kent u wel: daarbij surveilleert de politie extra en is extra alert op 20 

de gevaren die de donkere dagen meebrengen. 
 
Tot slot hebben we buurtpreventie. Daar waar mogelijk zijn er als buurtpreventie start, briefings 
met de politie en de mensen die lopen. Om te delen wat er is voorgevallen en waar ze alert op 
moeten zijn. De samenwerking is goed. 25 

 
Inmiddels zijn er 1200 Ridderkerkers aangesloten bij Burgernet, waarbij mensen via internet 
en sms gewaarschuwd worden. Onlangs werd Albert Heijn overvallen en de overvaller is direct 
gepakt dankzij Burgernet. Daar word ik trots op. In Ridderkerk moet je niet zijn als je ongein wilt 
uithalen. Dat is het signaal: geeft u dat ook door. 30 

 
Volgens mij waren dat de onderwerpen die aan de orde werden gesteld.  
 
Nu wil ik de moties doorlopen. U hoort hoe het college tegen de moties aankijkt. Er kan nog wat 
veranderen tijdens het debat. Ik houd dezelfde volgorde aan voor het college. Wethouder Den 35 

Ouden. 
 
Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. Nummer 139 en 140 zijn voor mijn 
portefeuille. Het debat moet nog plaatsvinden, maar we kunnen ons voorstellen dat u wilt 
weten wat het college ervan vindt. Motie 139 over maatschappelijke stage. We moeten ons 40 

realiseren dat het een opdracht was aan het onderwijs waar destijds en nu nog een beetje, 
middelen voor zijn. De gemeente had ermee te maken vanwege de relatie 
onderwijsinstellingen waar vrijwilligers werken. De uitkomst uit de evaluatie is dat 
maatschappelijke stage als ingebed beschouwd kan worden. We moeten voorzichtig zijn om 
dingen naar de gemeente toe te trekken. 45 

Motie 140 over betaald parkeren. Dan gaat het over iets dat als allerlaatste bijlage op een 
reservelijst staat. Dat laten we helemaal aan u. Voor deze begroting is het volstrekt niet aan de 
orde. Daarna volgen andere begrotingen. 
De volgende motie voor mijn portefeuille is 146 over langparkeren. In mijn eerste termijn 
bijdrage heb ik al laten weten dat er aan gewerkt wordt. We hopen, niet voor 1 januari maar 50 

kort na 1 januari, ook met een uitkomst te komen hoe we het kunnen vormgeven.  
De volgende motie: 151 over het Groot Ridderkerks stadsdictee. Was Ridderkerk een stad in 
de regio of een dorp aan de rivier? U hebt de motie gevonden en voor u gelegd. Het college is 
duidelijk: een particulier initiatief. Afgelopen maandag heb ik een certificaat mogen uitreiken 
voor taalvrijwilligers die een cursus hadden gevolgd. Ook hier geldt: laten we dat als gemeente 55 

niet naar ons toetrekken. 
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Motie 154 over busvervoer Ridderkerk Barendrecht. Natuurlijk kan zo’n vraag meegenomen 5 

worden. We realiseren ons dat de vervoersautoriteit concessies verleent. Als onderzoek uit 
zou wijzen dat er grote vervoersproblemen tussen Ridderkerk en Barendrecht zijn, zal het 
busvervoer vanzelf ontstaan. Als de bussen keer op keer overvol zijn, zal het aantrekkelijk zijn 
voor de RET om extra vervoer in te zetten. Het college heeft er geen moeite mee om 
vooruitlopend daarop dit mee te nemen naar een overleg. 10 

De motie over chemische bestrijdingsmiddelen. We moeten ons realiseren dat Ridderkerk 
vooroploopt als het over chemische bestrijdingsmiddelen gaat. De eerste overweging die 
genoemd wordt, schiet mij wat in het verkeerde keelgat. Alsof in Ridderkerk grootschalig 
chemische bestrijdingsmiddelen in het openbaar groen worden ingezet. In de beantwoording 
van een brief aan de Partij voor Dieren hebt u gelezen dat geen enkel bestrijdingsmiddel nog 15 

wordt gebruikt, behalve dan op zeer beperkte schaal Roundup. Dat is voor grindpaden op de 
begraafplaats. Dat zal met de toegankelijkheid te maken hebben. En op zeer beperkte schaal 
om wortelopslag van bepaalde boomsoorten te bestrijden. Dat is ook aan u bekendgemaakt 
naar aanleiding van de enquête door de Partij voor Dieren.  
 20 

De heer Van der Spoel: Een verduidelijkingsvraag. Hoe kan het zijn dat nadat Ridderkerk 
eerder een motie had aangenomen waarin staat dat geen chemische bestrijdingsmiddelen 
worden gebruikt, dit dan toch het geval is? 
 
De voorzitter: Dat vind ik niet echt een verduidelijkingsvraag. Dat vind ik een debatvraag en 25 

dat komt vanmiddag in uw tweede termijn aan de orde. Wethouder Dokter. 
 
Wethouder Dokter: Voorzitter, ik begin met motie 141 over leegstand winkelcentra. In mijn 
eerste termijn heb ik al antwoord gegeven. De tweede bullet kan een vervolg zijn op wat we al 
gestart zijn. Ik sta positief tegenover deze motie. 30 

Motie 145 over huur van de scouting. Hierop heb ik in eerste termijn aangegeven dat we in 
gesprek zijn, de motie wordt al uitgevoerd. 
Motie 147 over extra gelden voor mantelzorg. Ik heb aangegeven dat we al met de organisatie 
in gesprek zijn. Op dit moment krijgen we € 150.000,- op jaarbasis. We geven als gemeente 
een bedrag van € 153.000,-. We moeten voorzichtig zijn met het geld dat we krijgen. We staan 35 

positief tegenover het verhaal om mantelzorg te ontzien. 
Motie 150 over Europees Sociaal Fonds. Dat wordt op dit moment al gedaan, ook in 
samenhang met andere gemeenten uit de stadsregio. 
Ten slotte motie 152. Die heb ik in de commissie bij de behandeling van de nota 
Volksgezondheid al besproken. We zijn bezig om in een wijk ‘hufterproef’-instrumenten te 40 

krijgen waar mensen op zouden kunnen sporten. Dat wordt op dit moment uitgezocht. 
 
[De heer Ipskamp neemt aan de vergadering deel] 
 
De voorzitter: Wethouder Van Houcke. 45 

 
Wethouder Van Houcke: De motie van D66/GroenLinks over een schaliegasvrije gemeente, 
motie 144. Ik zou zeggen: spreekt u zich vooral uit. Het college zal met grote belangstelling 
kennisnemen van de uitkomst daarvan. 
Motie 155 over de sociale woningvoorraad. Er is op zich niets mis met deze motie. Het is tot nu 50 

toe beleid. Het college zet het beleid voort. Mocht er een meerderheid voor deze motie zijn, 
dan zullen we dat zien als een steun voor het eerder vastgestelde beleid. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Eerst wat administratie afwikkelen. In de vorige raadsvergadering 
was een motie van de PvdA aan de orde, motie 132. Daar staakten de stemmen. Ik heb 55 

begrepen dat u motie 132 hebt ingetrokken ten faveure van motie 148. Is dat juist, mevrouw 
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Ripmeester? 5 

 
Mevrouw Ripmeester: Dat klopt, er is een zin toegevoegd “zolang de rijksbijdrage strekt”. 
Daarom moet het behandeld worden als een nieuwe motie. 
 
De voorzitter: We behandelen dat nu als nieuwe motie. Daarmee is motie 132 ingetrokken. 10 

Wethouder Van der Sluijs. 
 
Wethouder Van der Sluijs: Als eerste motie 143. Het onderwerp is vrijwilligerswerk in de 
gemeente. Thuis in de wijk is een van de eerste zaken die we met elkaar gaan verbinden. 
Vraag en aanbod. Het lijkt mij een goede zaak als we steun uit de raad krijgen. 15 

Motie 148: gelden die aan de gemeente beschikbaar worden gesteld. Ik was daar positief over 
omdat we dat al vanuit onze oorsprong doen. Geld dat we voor minima krijgen, besteden we 
daaraan.  
Motie 149 over de inzet van mentoren voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Dit is 
iets dat vanuit de rechterlijke macht wordt geregeld. Ik zou me daar niet als gemeente mee 20 

willen bemoeien. Ik zoek meer mijn mogelijkheden bij thuis in de wijk om mensen te 
ondersteunen. U wordt hierover geïnformeerd. 
Ten slotte motie 153 over schuldhulpverlening. Steun geven in de vorm van een 
schuldhulpmaatje en mensen in schuldhulpverlening begeleiden. Dat laatste doen we al. Ik 
heb me al positief uitgesproken over het schuldhulpmaatje richting het CDA. 25 

 
De voorzitter: Dank u wel. Motie 142, Drank- en horecawet. Daarover heb ik het een en ander 
gezegd. We zitten boven op de capaciteit. Ik zie haar als ondersteuning voor ons beleid. 
Motie 156 over de veiligheid van de waterwegen. Op gezette tijden hebben wethouder Den 
Ouden en ik overleg met Rijkswaterstaat en dit is het onderwerp van gesprek, maar het blijft 30 

net als in het verkeer: u moet zelf goed opletten. 
 
Volgens mij zijn we rond met de moties. Dit was de eerste termijn. U kunt zich beraden op uw 
tweede termijn. Ik schors deze vergadering tot 14.30 uur. 
 35 

[schorsing] 
 
Heropening van de vergadering 
 
De voorzitter: Dames en heren, ik verzoek de raadsleden hun plaatsen in te nemen. Ik 40 

heropen de vergadering. In de tweede termijn verheugen wij ons op een duaal debat. U hebt 
hiervoor vijftien minuten tijd, inclusief interrupties. U kunt daarbij ingaan op elkaars 
beschouwingen, de ingediende moties en de eerste termijn van B&W. 
We hanteren dezelfde volgorde als vanmorgen. De heer Meij. 
 45 

De heer Meij: Het CDA is positief over het gevoerde collegebeleid. Het college dat er nu zit: 
college 2.0. Er zitten vier goede wethouders. Dat heb ik vanmorgen duidelijk gemaakt. Ze 
mogen, als ze dat graag willen, uiteraard gewoon terugkomen na de verkiezingen. 
Het was serieus bedoeld, maar met een kwinkslag natuurlijk.  
Het CDA is positief gestemd, heel positief is het CDA over de BAR-samenwerking. Daar zie ik 50 

veel mogelijkheden om efficiënt te kunnen werken en geld te besparen. Geld dat we hard 
nodig hebben om mensen aan de onderkant van de samenleving te kunnen helpen.  
We zijn ook positief over de vele vrijwilligers. En dat bleek vorige week donderdag ook weer. 
Als je dan zo’n avond rondloopt langs alle standjes met al die vrijwilligers die er een jaar mee 
bezig zijn, geeft dat veel inspiratie. Ook in de algemene beschouwingen hebben veel partijen 55 

daar gewag van gemaakt. We willen de mensen helpen. We zitten in een samenleving waarin 
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mensen het goed hebben, maar ook waarin mensen het steeds slechter krijgen. Het is lastig 5 

om daar vat op te krijgen. Die mensen moeten we steunen. Ze moeten niet door het ijs zakken 
in een samenleving waarin een tweedeling dreigt. We willen vrijwilligers ook scholen.  
We gaan nu geen motie indienen om daar geld voor te vragen. Wellicht in de komende 
maanden wel. De CDA-fractie vindt dat als het echt noodzakelijk is, we de burgers zo moeten 
faciliteren en scholen dat ze het werk kunnen blijven doen.  10 

Het is ook goed om soms een presentje te geven. Vrijwilligers binden, voor de lange termijn, 
daar hoort een waardering bij. Het zijn kleine bedragen waar de maatschappij ontzettend veel 
nut van kan ondervinden.  
 
Mevrouw Van Nes bij interruptie: groep Koppes, dank u. Ik wil aanvullen: zaterdag is in 15 

Albrandswaard een dag voor de mantelzorgers in BAR-verband. Dus er wordt wel iets gedaan 
voor mantelzorgers, dacht ik. 
 
De heer Meij: Het CDA gelooft in de sterke samenleving, heb ik vanmorgen duidelijk gemaakt. 
Die hebben we in Ridderkerk. Het CDA is ook heel positief over de samenwerking in deze 20 

raad. We hebben een begroting die daartoe uitnodigt, maar ik vond de sfeer in de raad 
vanmorgen heel plezierig. Dat wil ik graag gezegd hebben.  
 
Een paar specifieke punten. 
 25 

Wonen. 
Het is noodzakelijk om onze sociale woningvoorraad iets te beperken. Zeker met de 
ontwikkelingen in Rotterdam-Zuid in het oog. Dat is geen nieuw beleid. Wij steunen dat. 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Steunt het CDA dan ook de opmerking over het forse 30 

overschot portiekwoningen en sociale woningvoorraad? 
 
De heer Meij: Wij steunen de lijn die in de woningbouwstrategie staat. Ik dacht dat een 
percentage van 40% wordt genoemd en dat we daarin moeten zakken. We hebben daar een 
overschot in. Wat Woonvisie doet in het gebied hier achter, betekent wellicht dat je een aantal 35 

sociale goedkope huurwoningen afbreekt en er komen duurdere voor in de plaats. Maar, onze 
samenleving is gedifferentieerd. Wat dat betreft hoeft dat niet ten koste te gaan van 
Ridderkerkse mensen met lage inkomens: daarvoor zijn voldoende goedkope sociale 
huurwoningen beschikbaar. 
 40 

Mevrouw Ripmeester: Ik probeer nog steeds te achterhalen waar dat overschot zit. De 
voorraad is groot want we hebben traditioneel een laagopgeleide bevolking die juist 
aangewezen is op deze woningen. Nu wordt voorgesteld om de portiekwoningen met of 
zonder lift te slopen. Ik heb gekeken wat de leegstand is. Die is er niet. Dus er is vraag naar. Ik 
heb gekeken wie instroomt. Een op de drie blijkt uit de regio te komen. Zit daar dan de angst 45 

dat er te veel mensen uit de regio komen? Ik heb gekeken of de sociale problematiek anders 
is. Maar, die is niet navenant toegenomen. Dus ik vraag me af waar het overschot zit: in de 
sociale woningbouw of zijn we Ridderkerk aan het ‘upgraden’ en bedoelen we met 
‘evenwichtige bevolkingssamenstelling’ dat we die groep niet meer willen? 
 50 

De heer Meij: U noemt inderdaad twee speerpunten van beleid. We moeten naar een 
evenwichtige bevolkingssamenstelling. Daar draagt dit aan bij. Maar, als ik even kijk naar 
Slikkerveer-Zuidoost. Daar zijn veel sociale huurwoningen. Daar hebben we ons veel zorgen 
over gemaakt. Maar, als je nu kijkt wat er staat. Ik heb niet gehoord dat mensen daar niet meer 
konden terugkeren omdat het te duur is geworden. Dus, ik wil niet zeggen dat altijd alles zich 55 

vanzelf oplost, maar het kan dus blijkbaar wel. Ik ken niet alle getallen of alle woningen direct 
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weer verhuurbaar zijn. Maar portiekwoningen zonder lift vind ik niet meer van deze tijd. 5 

 
De heer Neuschwander bij interruptie: Voorzitter, ik wil er even op inhaken. Ik kijk ook even 
naar de overkant [naar de fractie van de PvdA – notulist]. Het aspect dat nu genoemd wordt 
over sociale woningbouw: ik vond het pleidooi van wethouder Van Houcke heel duidelijk. Ik kijk 
even naar de PvdA: het is toch niet zo gek als we nu weten dat we bij de Klaas Katerstraat en 10 

Koninginneweg een heel nieuw project gaan neerzetten, herstructureren, dat wij als 
gemeenteraad een duidelijke keuze maken. Dat we voor sociale woningbouw, de portiekflats, 
iets anders terug willen hebben is het juiste moment om het aantal naar beneden te krijgen. Ik 
jaag niemand uit zijn huis, maar wil wel kritisch kijken naar de verdeling. Ik denk dat dat de weg 
is die deze gemeenteraad is ingeslagen. We moeten die weg volgen. 15 

 
Mevrouw Ripmeester: Ik begrijp dat je op het moment van herstructureren daar naar gaat 
kijken. Alleen vraag ik mij nu af waar het woord ‘overschot’ op gebaseerd is. Op dit moment is 
de leegstand ook in de niet-aantrekkelijke woningen die u niet meer van deze tijd vindt, 
nagenoeg niet aanwezig. Juist in deze portiekwoningen zonder lift is het zo dat jonge mensen 20 

instromen. Wanneer we uitgaan van toewerken naar een evenwichtige 
bevolkingssamenstelling en insteken op een vergroening, begrijp ik niet waarom je die 
woningvoorraad onttrekt die deze mensen blijkbaar aantrekt. Het is een eerste stap in de 
wooncarrière. We kunnen niet allemaal als tweeverdieners samenwonend in een koopwoning 
beginnen. 25 

 
De heer Meij: Ik denk dat hier voldoende over gezegd is. Als u in uw eigen termijn hierover 
spreekt, zal ik u ook een aantal dingen vragen. 
 
Over maatschappelijk vastgoed hoorde ik vanmorgen twee verschillende dingen. Ik hoorde 30 

wethouder Van Houcke zeggen dat het lastig is om commerciële bedrijven in een 
maatschappelijk vastgoed gebouw te zetten en ik hoorde wethouder Van der Sluis zeggen dat 
dit best overwogen kan worden. Mijn vraag is om daar in uw tweede termijn meer helderheid 
over te geven. 
 35 

We zien nu de gevaren van leegstand. Met de Reijer, en meer gebouwen in Ridderkerk die 
leegstaan. College, dat was een vraag van het CDA: moeten we op voorhand – we weten 
wanneer het allemaal leegkomt – nadenken of er gesloopt moet worden of dat er andere 
mogelijkheden voor zijn. De vraag van het CDA was bedoeld dat u erover ging nadenken. 
Natuurlijk een commercieel bedrijfsverzamelgebouw, daar moet een prijs voor betaald 40 

worden. Het is niet zo dat je daar voor niets kunt zitten. Juist samenbrengen van jonge 
mensen, die elkaar daar kunnen ontmoeten, vraagt denk ik minder hoge huurprijzen dan in 
een heel duur kantoorpand. Ze zijn nog niet geëquipeerd om dat te betalen. De vraag is of het 
mogelijk is dat ze na twee of drie jaar doorstromen naar een regulier kantoorpand waar ze wel 
normale huur kunnen betalen. 45 

Ook om te anticiperen op mogelijke leegstand: als iets een halfjaar leegstaat, slaan de 
vandalen toe. Dan lopen we veiligheidsrisico’s. 
 
Het CDA maakt zich zorgen over die tweedeling. Het gaat met een groep goed. Als je werk 
houdt gaat het gewoon goed. Dan merk je heel weinig van de crisis. Behalve als je door de 50 

crisis of een echtscheiding in een te dure woning zit. Mensen die werkloos worden merken 
heel gauw dat er wat gaat gebeuren. Voor die groep moeten we echt alert zijn. De nieuwe 
armen, mensen die werkloos raken waarvan je het helemaal niet verwacht. 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Excuses, mijnheer Meij. Nog een keer. Ik ben blij dat u 55 

aandacht vraagt voor de mensen van wie het inkomen afneemt. Juist die mensen komen in de 



7 november 2013 
 
 

 2020 

problemen en voor hen is het belangrijk dat er goede sociale woningbouw is. Dan heb ik het 5 

niet over heel lage groepen, maar ik heb het over de gewone ambachtelijke groepen: 
elektromonteurs en tekenaars, doktersassistenten. Die moeten allemaal goed gehuisvest zijn. 
Ook daar neemt het inkomen af. Juist nu is het op peil houden van de sociale woningvoorraad 
belangrijk. 
 10 

De heer Meij: U bent creatief. Bij elk punt dat gaat over minima, komt u terug op uw 
woningbouwanalyse. 
Ik wil er nog een ding over zeggen. Als we jonge mensen goed willen huisvesten, moeten we 
ze niet plaatsen in verouderde portiekwoningen. Natuurlijk is dat soms een escape. Maar, wat 
hier straks in het centrum gaat gebeuren, ook sociale woningbouw, is ook aantrekkelijk voor 15 

jonge mensen of jonge gezinnen. Daar moet goed gekeken worden naar de huurprijs: die moet 
betaalbaar zijn. 
 
Het armoedebeleid. Ik heb weinig in de commissie gezeten. Mijn beeld is dat het in goede 
handen is bij deze wethouder.  20 

 
We hebben nog een paar vragen. 
Ouderenbeleid. Ik weet dat dit meer een vraag is voor het college dat hierna komt, maar u mag 
straks zelf bepalen of u wilt antwoorden. Zou het in het kader van het ouderenbeleid helpen om 
– mogelijk bij een nieuw college – een wethouder te benoemen die verantwoordelijk is voor 25 

samenhangend beleid? Volgens mij bent u alle vier verantwoordelijk voor een deel van het 
ouderenbeleid. De ene wethouder met sportmogelijkheden, de andere wethouder met het 
labelen van woningen, veiligheid en er zijn zo veel zaken. Is het niet gemakkelijker om als je 
een samenhangend beleid wilt voeren een wethouder eindverantwoordelijkheid hiervoor te 
geven?  30 

 
De heer Van der Spoel bij interruptie: Staat u dat alleen voor bij ouderenbeleid? Per 
doelgroep een wethouder of zou het niet beter zijn vanwege de decentralisatie en omdat dat in 
elkaar grijpt, dat bij een wethouder onder te brengen? 
 35 

De heer Meij: Ik heb daar in mijn algemene beschouwingen niet heel veel over uitgeweid. Er is 
ook een vraag gesteld of dat zou kunnen gelden voor jongerenbeleid. Ook daar zijn veel zaken 
die Ridderkerk aantrekkelijk kunnen maken voor jongeren. Ik heb nog niet in het kader van 
decentralisatie gezien of dat zo is. Er zijn twee punten. De ene groep is hier straks 
oververtegenwoordigd. De andere groep is hier te weinig. Daar moeten we allemaal beleid op 40 

maken. Op de ouderengroep … 
 
De voorzitter: Uw eerste dertien minuten zijn om. Ik geef u een seintje. 
 
De heer Meij: Dank u wel.  45 

Eenzaamheid: daar hadden we een specifieke vraag over gesteld. De vraag was of we daar 
gericht iets aan kunnen doen.  
 
Vrijwilligersbeleid. Ik vond het zelf een aardig idee. Is het mogelijk om alle inwoners van 
Ridderkerk die achttien jaar worden een brief te sturen om ze te feliciteren en hen te wijzen op 50 

de mogelijkheden van vrijwilligerswerk in Ridderkerk?  
 
De scouting. Wethouder Dokter gaf aan dat hij in gesprek is. De raad heeft de scouting aan 
zich gebonden. Het zou prachtig zijn om die club te helpen. Ze doen veel goed werk. 
 55 

Dank u wel. 
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De voorzitter: Dank u wel. De heer Japenga. 
 
De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. Ik wil het college bedanken voor de toelichting en 
gedegen antwoorden van vanochtend. 
Daar kunnen we mee uit de voeten. 10 

We waren vanmorgen wat verbaasd dat de heer Meij de wethouders rust gunde. Terwijl het 
juist zo goed gaat. Wij snakken naar meer. Ridderkerk volgens mij ook. Maar, inmiddels heeft 
hij dat gelukkig recht getrokken en is hij tot inkeer gekomen. Hij geeft ruiterlijk toe waar we naar 
toe willen met waarden en normen. Dat is mooi.  
 15 

Wethouder Den Ouden: wij hebben waardering voor het resultaat en de aanpak van de 
wethouder. In een moeilijke periode het ingewikkelde dossier Financiën oppakken en tot 
positief resultaat leiden: daarvoor hebben wij zeer grote waardering. 
 
Snippergroen. Er zijn wel regels. In de nota Richtlijnen grondprijzen 2013 hebben we daar 20 

afspraken over gemaakt. Openbaar groen wordt in principe niet verkocht. Maar er zijn 
uitzonderingen. Ons advies is om daar wat meer actief beleid op te voeren en met de 
wijkbewoners actief op zoek te gaan naar mogelijkheden. 
 
De uitleg over uitrol van glasvezel was ons niet helder. Waar zit het hem precies en wat is 25 

hiervoor nodig? 
 
Dan de vraag aan wethouder Dokter over het zorghotel. In onze bijdrage hebben wij daar 
vragen over gesteld. Kan hij aangeven hoe de stand van zaken is? Temeer daar de 
samenwerkende kerken en het interdiakonaal beraad hebben aangedrongen hoe het ermee 30 

staat en hoe zij erbij betrokken worden? 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Is de heer Japenga ook geïnteresseerd in de 
toegankelijkheid van deze voorziening gezien de herkomst van het initiatief? 
 35 

De heer Japenga: Voorzitter, we zijn altijd blij met initiatiefnemers. We hopen en staan er 
achter als de voorziening zo breed mogelijk toegankelijk is. 
 
Wethouder Van Houcke heeft Gompy bovenaan de agenda staan. Hij zegt dat steeds bij 
gesprekken met Woonvisie en over de herstructurering. Dat is een constatering. De inzet van 40 

dit agendapunt is om Gompy terug te krijgen. Dat kan op onze steun rekenen. 
 
Wethouder Van der Sluijs heeft zich in korte tijd Ridderkerk eigen weten te maken. Onze 
complimenten voor de inhoudelijke bijdrage. Hij kent Ridderkerk en alle zaken die er spelen.  
 45 

Ook de burgemeester, voorzitter van dit overleg en portefeuillehouder, dank ik voor de uitleg. 
Burgernet heeft inmiddels 1200 deelnemers. Ik heb mij een halfjaar geleden ook aangemeld. 
Onlangs was ik in Den Haag, daar kom ik echt niet dagelijks, maar toen wel in het gebouw van 
de Tweede Kamer voor een bijeenkomst met de ChristenUnie. Toen kreeg ik het berichtje dat 
Albert Heijn in Ridderkerk was overvallen. Op 12 oktober. Ik kon niet snel reageren met 50 

‘uitkijken!’ en zo. Maar, het is de bedoeling dat je er snel op reageert en kijkt of je iets kunt 
betekenen.  
Aan de vraag hoe je je kunt aanmelden kan de gemeente nog iets doen. Het zijn goede 
middelen om de veiligheid te bevorderen. Het zijn prima moderne middelen om de veiligheid te 
bevorderen. 55 
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De VVD: complimenten voor de positieve insteek. Dat vond ik mooi. In de schriftelijke 5 

beschouwingen stond een punt waar ik even de vinger op wil leggen. Er stond dat we moeten 
oppassen met te veel elektrische laadpalen. Dat begrepen we niet helemaal. Wat zijn de 
ergernissen die gemerkt worden en wat als straks alle auto’s elektrisch zijn? 
 
De heer Van der Spoel bij interruptie: De heer Japenga weet goed welk antwoord ik ga 10 

geven. Het moet in verhouding zijn met het aantal elektrische auto’s dat aanwezig is. Dat 
betekent dat als we de gewone auto niet kunnen parkeren, hij verder zal moeten rijden en 
bijdraagt aan milieuvervuiling.  
 
De heer Japenga: Ik snap soms die redeneringen niet, maar dat zal aan mij liggen. 15 

Wij zijn blij met de laadpalen. Vijf openbare laadpalen en veertien of vijftien in particuliere 
omgevingen. Ik denk dat Ridderkerk hiermee vooroploopt in deze regio. De kunst is om door te 
pakken. Wij zijn blij dat wethouder Den Ouden letterlijk de laadpaal heeft omarmd. Dat vinden 
we mooi. 
 20 

De vrijwilligers. Wij hebben een motie ingediend. Het gaat erom dat we de afgelopen twee tot 
drie jaar voortdurend horen dat er vrijwilligers nodig zijn. Voor dit en dat: de buurtbus en voor 
Thuis in de wijk. Als je vrijwilligers wilt laten functioneren – ook in moeilijke situaties – moet je 
ook voorzieningen creëren. We zijn in Ridderkerk gezegend met zoveel vrijwilligers. Maar je 
moet het netwerk en de structuur in beeld hebben en je moet bedenken wat je nodig hebt. 25 

 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Wij steunen uw motie over vrijwilligers. Ik zou ook 
graag een uitspraak willen dat we een onderzoek doen naar de vrijwilligers of er structurele of 
incidentele inzet is en of daar mantelzorg in meegenomen wordt. Ik wil ook benadrukken dat 
vrijwilligersorganisaties veel goed werk doen en zij beschikken over veel ‘best practices’. Die 30 

zouden we juist moeten ophalen zodat we die kunnen delen met elkaar en de deskundigheid 
onderling kunnen uitwisselen. Daarmee versterken we het systeem.  
 
De heer Japenga: Als wij het college oproepen om te gaan onderzoeken bedoelen we ook dat 
er al veel bekend is. Het is vooral het verzamelen van informatie en verder gaan kijken naar de 35 

toekomst. Het gaat dan om incidentele en structurele zaken. Ook de diverse vormen van 
vrijwilligerswerk. Het komt voor dat mensen bij voetbalverenigingen werken en zich niet eens 
bewust zijn van het feit dat dat vrijwilligerswerk wordt genoemd. Ook bij kerken is dat het geval. 
De mensen staan er niet bij stil dat ze vrijwilliger zijn.  
 40 

Mevrouw Van Nes bij interruptie: Ik denk dat het toch alleen maar mooi is als je 
vrijwilligerswerk vanzelfsprekend vindt en er niet bij stilstaat. 
 
De heer Japenga: Jazeker, voorzitter. Maar goed we moeten wel voor de vrijwilligers zorgen 
naarmate het zwaarder wordt. Mantelzorg moet je niet verwarren met vrijwilligerswerk. Maar, 45 

je moet wel in beeld hebben hoe onze mantelzorgers belast worden. Daar is nog een andere 
motie voor. 
 
Het CDA heeft iets gezegd over een visie op detailhandel. Daar kunnen wij ons in vinden, maar 
de detailhandel zelf moet je er nadrukkelijk bij betrekken.  50 

In onze bijdrage hebben we aangegeven dat ook de gemeente moet bijdragen in de vorm van 
flexibiliteit. Bijvoorbeeld bij tijdelijke ontheffing van een bestemming.  
In de Tweede Kamer ligt een voorstel om meer flexibiliteit te krijgen op dat punt. Gezien het feit 
dat ondernemers het moeilijk hebben. Ik heb de suggestie gegeven om met een goed platform 
te werken. Een lijst met leegstand en een lijst met partijen die iets willen. Volgens mij past dat 55 

heel goed bij dat waar het CDA over spreekt. 
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Schaliegas. 
Ridderkerk schaliegas vrij. 
 
De voorzitter: Dertien minuten. 
 10 

De heer Japenga: Mooi.  
Ridderkerk schaliegas vrij. Ik denk dat de ChristenUnie er ook zo in zit. Wij willen vooral andere 
energie gaan promoten. Windenergie en zonne-energie. Wellicht ook andere manieren van 
schone energie. Wij zijn ervoor om niet met chemicaliën in de grond te peuren met een 
ongewisse uitkomst. Wij zullen de motie steunen. 15 

 
Scouting. 
We hebben een vraag over de stapsgewijze verhoging. Kan iemand dat uitleggen? Wij zijn 
bang voor precedentwerking. Waarom deze vereniging wel en anderen niet?  
 20 

Mevrouw Ripmeester bij interruptie: De heer Japenga spreekt over stapsgewijze 
huurverhoging voor de scouting. Volgens mij gaat de motie over een symbolisch bedrag. Ik 
hoorde de wethouder zeggen dat het college daar al mee bezig is. Doet u nu een ander 
voorstel aan de raad? 
 25 

De heer Japenga: Ik vraag verduidelijking van de motie over trapsgewijze verhoging. 
Misschien kan groep Koppes daar iets van zeggen. Misschien straks, want ik heb nog meer 
noten op mijn zang. 
 
De voorzitter: Wilt u afronden? 30 

 
De heer Japenga: Ja. Die helderheid willen we.  
Ik heb nog vier of vijf punten, maar daar krijg ik geen tijd meer voor. 
Dank u wel, voorzitter. 
 35 

De voorzitter: De heer Van der Spoel. 
 
De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter.  
Veel gezinnen en bedrijven hebben het door de crisis moeilijk en kunnen zich veel zaken niet 
meer veroorloven. Lastenverhogingen zijn dus uit den boze. Zeer onrechtvaardig is ook dat 40 

het geld dat gemoeid is met kwijtscheldingsbeleid opgebracht moet worden door gezinnen en 
bedrijven via gemeentelijke belastingen en bijdragen. Vandaar dat de VVD een motie indient 
die erop toeziet dat kwijtscheldingsbeleid ten laste komt van de post minimabeleid. 
Voorzitter die motie is niet ingediend. Dat was ook onze bedoeling niet. Want het betreft een 
heel groot bedrag: we spreken over bijna € 200.000,-. Wetende dat we dit niet zouden 45 

indienen was om heel goed duidelijk te maken dat de hard werkende inwoners, ook zij die het 
al flink moeilijk hebben, al flink bijdragen om de minima te ondersteunen. Dat willen we hier 
graag voor het voetlicht gebracht hebben. Zij betalen graag, maar er is een grens. Ik ben blij 
dat ook de PvdA dit inziet. Omdat zij in haar bijdrage schrijft dat vele inwoners kwetsbaar zijn 
gebleken. Dat is een feit. 50 

 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Dat is een feit. De heer Van der Spoel zal ook blij zijn 
dat € 90.000,- weer teruggaat van het Armoedebeleid naar de Algemene Middelen. Minima 
word je niet uit overtuiging: het overkomt je. Enige coulance naar je naaste mag je blijven 
uitstralen. We verwachten veel ook van de minima. Met nieuwe wetten die eraan komen nog 55 

veel meer. Je mag ze wel met respect blijven behandelen. 
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De heer Van der Spoel: Voorzitter, de VVD behandelt de minima met het meeste respect dat 
er maar is. Ik wil duidelijk maken dat er gezinnen in deze samenleving zijn die moeilijke keuzes 
moeten maken ook omdat daar de eindjes aan elkaar geknoopt moeten worden. Zij dragen via 
een bepaalde manier bij aan het minimabeleid. Die solidariteit wil ik voor het voetlicht gebracht 
hebben en dat heb ik bij dezen gedaan.  10 

 
Wethouder Den Ouden vertelde vanmorgen dat de VVD zich zorgen maakt omdat we bijna 
aan de ondergrens van de reserves zitten. Dat is ook gewoon een feit. Dat weet de heer Den 
Ouden ook. Hij spreekt over een potje van € 1,8 miljoen in het kader van AVR voor een 
voorziening, die vrij kan vallen. Als die vrijvalt, zou dat via de tarieven aan de burgers 15 

teruggegeven moeten worden. Zij moeten ook de bijdrage aan afvalstoffentarieven betalen. 
Als zij het moeilijk hebben, zou dat via lagere tarieven aan de inwoners teruggegeven moeten 
worden. Ik ben blij dat in de raad gevraagd wordt om verhoging van tarieven tot een minimum 
te beperken. Aan het begin van coalitie 1.0 werd er nog iets anders tegenaan gekeken. 
 20 

Voorzitter, ik ben blij dat uitbreiding van betaald parkeren van de reservelijst tot bezuiniging 
wordt gehaald. Dat vinden wij een goede zaak. Dan is er duidelijkheid en is de onrust weg. 
Gelukkig is men daarop teruggekomen en hebben we elkaar op basis van argumenten kunnen 
overtuigen. 
 25 

De wethouder Economie heeft gesproken over het ondernemersplatform. Wederom roept de 
VVD op om aandacht te hebben voor de ongeorganiseerde ondernemers. Juist zij zijn 
kwetsbaar. Dat betekent niet bemoeien, maar wees zichtbaar. Laat zien dat u er bent.  
Ik wil een compliment maken in de richting van wethouder Van Houcke over de aandacht voor 
Gompy. Dat is een ondernemer die het moeilijk heeft en ongeorganiseerd is. Daar is volle 30 

aandacht voor. Laten we dat zo houden. 
Zoals ik vanochtend heb aangegeven: ruim baan voor ondernemers en inwoners! 
Als ik spreek over ondernemers, ruim baan voorzitter, bedoel ik ook de maatschappelijke 
ondernemers. Wij roepen dat al vele jaren. Er is zoals wij al jaren zeggen ‘niets mis met 
afrekenen’ maar laten we met elkaar benoemen welke resultaten wij van hen verwachten: 35 

welke maatschappelijke bijdrage voor welk geld en laten we vooral aan hen overlaten hoe ze 
dat invullen. Juist dan wordt de meeste maatschappelijke winst geboekt. 
 
We hebben het gehad over mensen in hun kracht zetten en meer aan de inwoners overlaten. 
Maar bij professionals is dat nog steeds moeilijk. Zo blijkt uit de ingekomen stukken, 40 

bijvoorbeeld uit de pilot West dat er een bijna natuurlijke neiging bij problemen is, dat 
professionals dat vast willen houden. Met de beste bedoelingen. Voorbeeld: bij een man en 
een vrouw komt ’s morgens iemand helpen steunkousen aantrekken. De vrouw in kwestie wil 
dat zelf doen en als antwoord volgt dan de vraag of ze het wel kan en of ze dat nu wel zou 
doen. Met de beste bedoelingen. Maar we moeten juist kijken naar de kracht van de inwoners 45 

zelf. Dit toont aan dat er omslag nodig is. 
 
Voorzitter, wij denken dat de zorgverlening op wijkniveau bedoeld is om mensen in hun eigen 
kracht te zetten. Ik wil nadrukkelijk opmerken dat dat niet betekent dat de overheid er niet meer 
hoeft te zijn. Nee, de overheid moet meer naar de achtergrond verdwijnen. De overheid moet 50 

er zeker zijn. Er zijn mensen die hebben de overheid nodig. Wij zien de gemeente dan meer 
als een faciliterende wegwijzer. Sommigen weten de weg zelf goed te vinden, maar anderen 
hebben er wat hulp bij nodig en daar is de overheid bij nodig. 
 
Iedere fractie heeft aandacht gevraagd voor de vrijwilligers. Juist mantelzorgers cijferen 55 

zichzelf nog wel eens weg. Zij mogen wel eens wat meer in de schijnwerpers staan. Ik denk dat 
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het goed is om voor deze vrijwilligers meer aandacht te hebben. Ik heb wat moeite met de 5 

motie om gelden vanuit het Rijk daarvoor te oormerken. De wethouder gaf aan dat er nu al 
meer uitgegeven wordt dan binnenkomt. Als u wil ontschotten om zoveel mogelijk 
beleidsvrijheid te hebben, moet u er ook geen hek omheen zetten. Als er meer nodig is, is er 
gewoon meer nodig.  
Als we het over mantelzorg hebben wordt Karaat vaak genoemd. De wethouder noemde ook 10 

Pameijer. Vrijwilligerswerk gaat veel verder dan alleen Karaat en alleen voor ouderen. Laten 
we dat nadrukkelijk in beeld hebben. 
 
Veiligheid op het water. U weet dat de VVD er altijd bovenop zit. Ik ben blij dat de motie die we 
samen met de SGP indienen nog een keer aandacht hierop vestigt. Ziet u die motie vooral als 15 

een steuntje in de rug om snel zaken in beweging te zetten.  
 
De Boa’s: hier kunnen we een hele discussie over voeren. De een wil een Boa inzetten op 
alcoholbeleid, de ander op hondenpoep of op handhaving verkeer. 
Ik denk dat het goed is om in commissieverband de discussie te voeren over welke soort Boa’s 20 

we willen en welke prioriteiten ze krijgen. Laten we dat ook met elkaar zo benoemen. 
 
De motie glyfosaat. De VVD en mede-indieners willen het eerste bolletje onder overwegingen 
eruit halen. Dat is gewoon niet zo. Zoals de wethouder zegt dat dat beeld er is, is zijn 
interpretatie. De gifspuit wordt in Ridderkerk niet grof gehanteerd: integendeel. Maar ik was 25 

verbaasd dat mijn college met deze motie kwam. In mijn beleving was in 2005 al 
geconcludeerd dat dit middel verboden was. De heer Neuschwander van Leefbaar Ridderkerk 
vroeg ook of we dit wel zouden indienen want het is al verboden. Daarom deze trigger nog een 
keer. De zorg voor milieu en gezondheid gaat ons na aan het hart.  
Ik stel voor dat we na het avondeten een nieuwe tekst indienen. 30 

 
Voorzitter, het hondenpoepbeleid. Dat werkt niet. Dat geeft groep Koppes aan en dat vind ik 
bizar. De VVD heeft gepleit om de APV aan te passen en in te zetten op handhaving. Toen is 
besloten om op ruimmiddelen in te zetten. En nu wordt gezegd dat er wel ruimmiddelen zijn 
maar de mensen ruimen niet op. Dat vind ik eigenlijk wel treurig.  35 

 
Mevrouw Van Nes: Verstond ik het goed dat u zei dat groep Koppes iets heeft gezegd over 
ruiming van hondenpoepbeleid? 
 
De heer Van der Spoel: Toen u nog deel uitmaakte van een andere partij heeft de heer 40 

Koppes op een voorstel van de VVD, die vooral wilde dat handhaving plaatsvond voor 
niet-opruimen, aangegeven dat men een ruimmiddel moest hebben. Dat heeft iedereen wel 
maar dat zegt nog niet dat mensen de poep opruimen. Wellicht was het beter geweest als u 
destijds het voorstel van de VVD had gesteund. 
 45 

Voorzitter, in de PvdA-bijdrage stond een opmerking die ik totaal niet verwachtte. Er staat: 
“Wat kun je nog meer verwachten van vrouwen die thuis de meeste zorgtaken op zich nemen? 
Zorgen, de buurt leefbaar houden, de vereniging draaiend houden.” Wij hadden een wat 
minder conservatief beeld op de maatschappij verwacht. Maar, blijkbaar is er toch meer 
overeenkomst met andere partijen dan ze zelf gedacht hadden. 50 

 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Er is inderdaad een overeenkomst met andere partijen 
op sommige punten. Maar op dit punt waarschijnlijk niet. De opmerking was prikkelend 
bedoeld. Ik begrijp dat hij bij u goed is aangekomen. Nu weet ik meteen wat uw mensbeeld is. 
Dank u wel. 55 
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De heer Van der Spoel: Ik ben blij dat de PvdA inziet dat vrijheid van hoe mensen hun leven 5 

inrichten aan de mensen zelf wordt overgelaten. Dat is een correcte constatering, voorzitter. 
 
Voorzitter, bezuinigen is geen doel op zich. Het gaat erom kritisch te blijven zien wat de 
kerntaken van de overheid zijn en te vertrouwen op inwoners en ondernemers die 
verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen. We moeten ervoor blijven waken dat de 10 

overheid opnieuw taken naar zich toetrekt. Geef maatschappelijk ondernemers de ruimte. 
Juist als we maximaal rendement willen halen, moeten we dat vrijgeven. 
Ik sluit met de woorden van Leefbaar Ridderkerk dat we ons tot de kerntaken moeten 
beperken en dat vooral sober uitvoeren. Dat is ons uit het hart gegrepen. Ruim baan voor 
inwoners en ondernemers. 15 

 
Dank u wel. 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Een vraag aan de heer Van der Spoel. Hij spreekt over 
de ondernemers. De zzp’ers is een groep die het ook zwaar heeft. Is de heer Van der Spoel 20 

van mening dat ook zij voldoende bediend worden en voldoende mogelijkheden krijgen in 
Ridderkerk? 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, dat is een heel lastige. We hebben het criterium dat 
mensen in aanmerking komen voor minimaregelingen als ze op 110% van het 25 

minimuminkomen zitten. zzp’ers moeten we zoveel mogelijk faciliteren. Het CDA deed er ook 
een oproep voor. We moeten goed kijken wat we doen. Het CDA wil meer 
bedrijfsverzamelgebouwen. Maar er is een bedrijfsverzamelgebouw dat nog niet helemaal vol 
is. We moeten ook kijken dat we hen zo goed mogelijk bedienen. En voor zo laag mogelijke 
kosten huisvesting kunnen geven. Het blijft zo dat het lastig is. Je moet ergens een grens 30 

trekken dat mensen onder 110% van het minimuminkomen in aanmerking komen voor 
dezelfde minimaregelingen die voor iedereen gelden. 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Het is zo dat mensen in aanmerking komen voor 
bijzondere bijstand. Maar, ik hoopte eigenlijk u een opmerking te ontlokken dat u ook vond dat 35 

de gemeente lokaal moet kunnen aanbesteden en in ieder geval de lokale werkgelegenheid 
mee kan helpen op orde te houden. 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, als daar ruimte voor is, moeten we dat doen. Als ik roep 
Ruim baan voor inwoners en ondernemers, geldt dat zeer zeker voor de Ridderkerkse 40 

inwoners en ondernemers. 
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van der Spoel. Het woord is aan mevrouw Fräser. 
 
Mevrouw Fräser: Dank u wel, voorzitter.  45 

Ik wil onze dank uitbrengen aan het college voor de eerste termijn en het beantwoorden van 
vragen. Niet alle vragen zijn beantwoord, maar het waren er ook veel dus we hebben daarvoor 
alle begrip. 
Wethouder Dokter begon met een uiteenzetting over Stichting Bram. Een stichting die bij ons 
in de partij in ieder geval bekend is. Wij weten ook dat het een stichting is die op dit moment 50 

nog wel financieel rond komt, maar problemen heeft met structurele financiering. Misschien 
dat daar een rol voor de gemeente in zit. Dat is misschien een suggestie in uw richting. 
 
Het is jammer dat u op concrete vragen over Cornelisland, een belangrijk en risicovol dossier, 
geen reactie hebt gegeven, terwijl we een jaar geleden en tussendoor al een aantal malen om 55 

een proactieve houding hebben gevraagd als het gaat om de verkoop van deze kavels.  
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Een ander punt is misschien een soort van tegenstelling. Ik zie dat u met de leegstand van het 
centrum een heel proactieve enthousiaste houding aanneemt. Dat spatte ervan af en wij 
vinden dat goed om te zien en te horen. Het is jammer dat wij het enthousiasme niet zien 
overspoelen aan andere sectoren. Behalve met detailhandel hebben we ook te maken met 
andersoortige ondernemers in de gemeente.  10 

Leegstand hangt met dit punt samen. Er staan nog andere panden leeg: kantoren en 
koopwoningen. Wij willen graag zien dat er een coherent leegstandverhaal komt. Ik denk dat 
daar behoefte aan is. 
 
De heer Meij bij interruptie: Nog een vraag, stapelend daarop richting de wethouder over de 15 

leegstand. We spreken nu over een visie. Wilt u inventariseren en kijken naar de kosten die 
ondernemers betalen en of daar mogelijkheden zitten? Er zitten veel belastingen op voor 
ondernemers: precariorechten en zo. Ik vraag om daar eens een rijtje van te maken.  
 
De voorzitter: Dat was stapelend. U interrumpeert op een tweede termijn van mevrouw 20 

Fräser, maar dit was eigenlijk aan het college. Mevrouw Fräser, u krijgt een minuut extra. 
 
Mevrouw Fräser: Dank u wel, voorzitter. 
Leegstand van de detailhandel. We zien winkelpanden leegstaan. Daarvoor zijn verschillende 
redenen. Internet speelt daar een rol in. Maar we zien ook dat elders in het land wordt gekozen 25 

om niet meer te investeren in bepaalde winkelgebieden en dat leegloop wordt geaccepteerd. 
Ik ben benieuwd hoe het college dit ziet en of die werkwijze ook in Ridderkerk kan worden 
toegepast. 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Een vraag aan mevrouw Fräser. De wethouder maakte 30 

een opmerking dat we ons niet te snel rijk moeten rekenen met leegstaande gebouwen. We 
moeten niet te snel denken aan gratis huisvesting. Hoe staat u daar tegenover? 
 
Mevrouw Fräser: Als het gaat om leegstand zou ik me niet rijk rekenen. Dat vind ik geen 
positief punt. Dus, ik begrijp uw opmerking niet. 35 

Een ander punt heeft te maken met de opmerking van wethouder Van Houcke over sociale 
woningbouw en de voorraad in Ridderkerk. Ik denk dat dat een realistisch punt is. Ten opzichte 
van andere gemeenten hebben we veel sociale woningbouw. Ik denk dat het niet slecht is om 
te kijken hoe dat naar beneden kan in relatie tot de structuurvisie. 
 40 

Mevrouw Ripmeester bij interruptie: We verschillen op dat punt met andere gemeenten. 
Ridderkerk heeft een eigen bevolking, een eigen beeld. De Ridderkerkse bevolking heeft een 
laag economisch profiel. Daar past deze sociale woningvoorraad bij. U hebt gelijk dat dit in 
andere gemeenten anders is. Die hebben ook een ander sociaal economisch profiel. Ik snap 
de opmerking niet dat hier te veel zou zijn. Waar ligt dan het overschot? 45 

 
De heer Neuschwander bij interruptie: Voorzitter, we hebben het al een aantal malen over 
sociale woningbouw gehad. Ik ben als laatste aan de beurt en zal het ook nog een keer doen. 
Maar, ik wil naar mevrouw Ripmeester het volgende kwijt. Wat ik niet hoor is de opmerking van 
de wethouder in eerste termijn. De opmerking over het effect dat vooral onze buurgemeente 50 

Rotterdam heeft op Ridderkerk. Daar hoor ik van mevrouw Ripmeester niets over, ook niet 
over het effect van Rotterdam-Zuid naar Ridderkerk. Het beleid van wethouder Pastoors van 
Rotterdam. Daarop zitten we in Ridderkerk niet te wachten. Dat is een bedreiging, zeker als je 
je realiseert dat Ridderkerk over 40% sociale woningen beschikt. Dan is het niet zo gek dat 
deze woningen opgevuld worden door anderen. Als je kan komen tot een gezonde 55 

samenstelling, los je dat probleem indirect op. 
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Mevrouw Ripmeester: De angst voor de instroom van Rotterdam snap ik niet. Kunt u 
aangeven waarom u bang bent voor de instroom vanuit Rotterdam? Toen Drievliet Het Zand 
gebouwd werd, is er ook een enorme instroom van Rotterdammers geweest. Nu wordt 
geherstructureerd in Rotterdam-Zuid. Daardoor raken veel mensen op drift. U hebt daarin 
gelijk. Er is kans dat zij ook naar Ridderkerk komen: een op drie. Maar, dat zijn wel woningen 10 

die nu onttrokken worden aan de woningmarkt. De portiekwoningen met en zonder lift, daar 
komen vooral jonge mensen in. Wanneer we streven naar een gezonde, evenwichtige 
bevolkingsopbouw, heb je daarin een punt om rekening mee te houden. 
 
De voorzitter: We gaan terug naar mevrouw Fräser. Het is haar termijn. 15 

 
Mevrouw Fräser: Dank u wel, voorzitter. Ik ga door. Wij hebben wethouder Van Houcke ook 
met enthousiasme meer initiatief op het gebied van duurzaamheid horen presenteren. Daar 
zijn we erg blij mee. Ga vooral zo door, wethouder Van Houcke! 
 20 

De Boa’s. De VVD sprak er zojuist over. We zien dat bevoegdheden worden uitgebreid. Er 
komen steeds meer taken bij. In sommige gemeenten krijgen zij meer middelen: een 
wapenstok, pepperspray en soms vuurwapens.  
Wij vinden dat een zorgelijke ontwikkeling. We moeten over omgaan met Boa’s in onze 
gemeente een fundamentele discussie voeren. 25 

 
Mevrouw Van Nes bij interruptie: Ook wij vinden het belangrijk om te kijken naar de 
bevoegdheden van Boa’s. Misschien kan dit in de commissie terugkomen? 
 
De voorzitter: Ik zeg niets: mevrouw Ripmeester. 30 

 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Ik heb begrepen dat het college van mening is 
dat we voldoende Boa’s hebben. Boa’s zijn volgens mij het sluitstuk van een 
handhavingstraject. Dus als we het aan de voorkant goed geregeld hebben, hebben we toch 
helemaal geen Boa’s nodig? 35 

Nu worden er meer Boa’s gevraagd. 
 
Mevrouw Fräser: U hoort mij niet pleiten voor meer Boa’s. U hoort mij meer pleiten voor een 
discussie over de Boa’s en hoe wij ze inzetten als we dat willen. Je kunt je afvragen of je 
ontevreden bent over de politie als je zoveel Boa’s wilt inzetten. Daarom mijn oproep om deze 40 

discussie te voeren in de commissie. 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, ik vind het wat kort door de bocht om te stellen dat we 
ontevreden zouden zijn over de politie. Het gaat erom dat we veiligheid maximaal garanderen. 
Dat kan als sluitstuk betekenen dat Boa’s specifiek op die gemeentelijke taken worden 45 

ingezet. Daar is niets mis mee. 
 
Mevrouw Fräser: De heer Van der Spoel legt mij woorden in de mond die ik niet heb gebruikt. 
Ik heb niet gezegd dat wij niet tevreden zijn over de politie. Ik heb de vraag gesteld of het zo is 
dat op het moment dat wij vinden dat een Boa politietaken gaat uitvoeren je daar tevreden over 50 

bent en de vraag dan is hoe de politie taken uitvoert. Dat was een vraag en geen stelling. 
 
De heer Meij bij interruptie: Volgens mij halen we een paar dingen door elkaar. De politie 
heeft veel te veel taken. De politie gaat dan prioriteiten stellen en komt niet toe aan 
hondenpoep en handhaven van 30 km. Dat zouden taken zijn voor Boa’s, omdat ze niet 55 

ingewikkeld zijn. Er zijn te veel taken voor de politie en je zou dan kunnen kijken welke taken 
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van de politie door anderen kunnen worden overgenomen. 5 

 
De heer Neuschwander: Nog een opmerking over Boa’s. U hebt in een eerdere vergadering 
wel eens gezegd dat we ook moeten kijken naar de wettelijke mogelijkheden die Boa’s 
hebben. Dat mis ik in deze discussie. Wij kunnen veel willen, maar soms hebben ze de 
wettelijke mogelijkheden niet. Dus die discussie, mevrouw Fräser, ga ik graag met u aan. 10 

 
Mevrouw Ripmeester: Dat lijkt me zinvol: de discussie aangaan. Ik heb nog een vraag aan de 
heer Neuschwander. Wat betreft hondenpoep is het geregeld. Bent u niet tevreden over de 
wijze waarop op hondenpoep gehandhaafd wordt? 
 15 

De heer Neuschwander: U slaat een enorme brug en voorzitter, ik vraag mij af of ik dit wel 
mag doen in de termijn van mevrouw Fräser. Ik neem aan dat u nee zegt. 
 
[hilariteit] 
 20 

De voorzitter: U vindt het niet erg als ik mij voor de kar gespannen voel? U gaat er zelf over. Ik 
ga terug naar mevrouw Fräser. 
 
Mevrouw Fräser: Voorzitter, dank u wel. Het onderwerp leeft. Ik denk dat het verstandig is dit 
inderdaad een keer in de commissie te behandelen. Daar ben ik blij mee.  25 

 
Wethouder Den Ouden noemde de reconstructie van de Rijnsingel. Het punt staat volgende 
maand op de agenda. Ik wil daar alvast een voorschot op nemen. Wat ons tegenvalt, is de 
praktische omslag. Waarom niet een fietshighway die op de Kievitsweg zou moeten komen 
gelijk meepakken met de reconstructie van de Rijnsingel? Kunt u daar iets over zeggen? 30 

 
Mevrouw Ripmeester: Spreekt u ook namens GroenLinks? 
 

Mevrouw Fräser: Vanzelfsprekend.  
Een ander punt heeft te maken met de busroute naar Barendrecht. Wij hadden dezelfde 35 

vragen als de wethouder. Hoe groot is de groep mensen die dagelijks een directe verbinding 
van Ridderkerk naar Barendrecht nodig heeft? 
Een andere opmerking heeft betrekking op motie 154. De meest snelle en efficiënte route naar 
Barendrecht is niet via Zuidplein, maar via Keizerswaard of Lombardijen. 
 40 

De voorzitter: Veertien minuten. Uw tijd is om, maar u bent klaar, zie ik. Mijnheer Van der 
Duijn Schouten, gaat uw gang, als het maar geen betoog wordt. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Het wordt geen betoog. Ik kan het antwoord kort houden. 
Hoeveel vervoer er nu naar Barendrecht gaat, weten we niet. Of het via Zuidplein of 45 

Keizerswaard moet lopen, is niet belangrijk. Het is wel Rotterdam. Dus dat je vanuit Ridderkerk 
naar Barendrecht via Rotterdam moet, welke wijk dan ook, is terzijde. En daarbij komt dat we 
de BAR-organisatie gaan optuigen. De ambtenaren werken straks in de verschillende 
gemeentehuizen. In het bijzonder, u zou toch niet willen dat ze dat allemaal met de auto gaan 
doen. 50 

 
Mevrouw Van Nes bij interruptie: De buurtbus doet ook station Barendrecht aan. Eenmaal 
per uur. 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: De buurtbus. Als er dan toch ingezet wordt op twee 55 

lijnen, kan ook het aantal stations uitgebreid worden. 
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De heer Van der Duijn Schouten: De motie ziet er juist op toe dat ook de buurtbus die al 
jarenlang in discussie is, wordt betrokken. Maar er zijn kosten en subsidie. We willen juist niet 
dat het afhankelijk daarvan wordt. Dus als de buurtbus slaagt, is dat prima. Maar zo niet dan 
willen we wel dat er ook een alternatief is. Ik zou niet willen dat de ambtenaren die straks naar 
Barendrecht moeten vanaf het station naar het gemeentehuis moeten gaan lopen. Dat is een 10 

heel stuk, wandelend of fietsend. 
 
Mevrouw Fräser: Ik ben blij met de opmerking van de heer Van der Duijn Schouten dat hij niet 
weet hoe groot de groep is. En hoe groot de noodzaak voor deze buslijn is. Voorzitter, ik wil het 
hierbij laten.  15 

Dank u wel. 
 
De voorzitter: Mevrouw Van Nes. 
 
Mevrouw Van Nes: Dank u wel, voorzitter. De algemene beschouwingen geven aan dat 20 

iedereen zorg over de zorg heeft. De financiën zijn op orde en de moties vragen bijna 
uitsluitend om onderzoek. Dit geeft aan dat we ons bewust zijn van de pas op de plaats. Ook 
de zorg om werkgelegenheid en leegstand delen we allemaal. Een goed signaal naar het 
college. 
 25 

Een aantal vragen van vanmorgen is niet beantwoord: de Oostmolendijk is gaan schuiven. Nu 
weet ik dat de Oostmolendijk van het waterschap is. Maar, het is wel Ridderkerks grondgebied. 
Als de Oostmolendijk niet op orde is, kan volgens mij de Crezéepolder niet ontwikkeld worden. 
 
Ik heb gevraagd over bomen langs de A15 bij Oostendam. Er zijn nog 57 bomen van 30 

Rijkswaterstaat te zetten. De grond is van Rijkswaterstaat. Misschien is het een leuke optie om 
daar bomen te plaatsen om de luchtkwaliteit te verbeteren. 
  
Boerderij Bouwlust. Het zijn allemaal lastige dossiers. Dat snap ik. Ze hebben allemaal met het 
inpassingsplan te maken. Toch is het een Ridderkerks gebied, Ridderkerkse bewoners en een 35 

Ridderkerks monument. U zou op zijn minst kunnen kijken wat u ermee kunt doen. Een 
gesprek met Rijksmonumentendienst. Ik doe dat zelf al met de bewoners. Maar wij zouden 
graag ondersteuning van de wethouder zien. 
 
Ik vroeg naar een pagina op de website van de gemeente over participatie. Enige jaren 40 

geleden was er al sprake van bij het invoeren van de nieuwe gemeentewebsite. Ik heb 
vanmorgen een niet-bevredigend antwoord gekregen. Ik wil graag een betere reactie. 
 
De motie over de scouting. De heer Japenga vroeg naar trapsgewijs opzetten van de huur. Het 
eerste jaar begint het met € 750,- en dan loopt het door naar € 3750,- in vijf jaar tijd. 45 

De gemeente heeft € 18.000,- subsidie toegezegd om het pand te kunnen realiseren. Het 
andere deel brengt de scouting zelf in. Enerzijds subsidieert de gemeente het pand en 
anderzijds doet de gemeente niets met de huur dan trapsgewijs verhogen. Dan kan na twee of 
drie jaar de scouting besluiten het niet te redden. Dan komt het pand leeg te staan. Dat vind ik 
een bijzondere constructie. 50 

Verder kan per vereniging gekeken worden hoe daarmee om te gaan. U hebt gelijk dat het 
lastig is. 
 
De motie over schaliegas. Een heel goede. Wij maken ons ook zorgen over de gasboring van 
de NAM. Er is aangegeven dat het college er alles aan doet om te kijken of het op een andere 55 

locatie kan. Graag, maar ik wil deze zorg graag meegeven. 
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De motie over de vaarwegen. Een heel goede. In maart heeft Rijkswaterstaat aangegeven een 
onderzoek onder schippers te willen houden om te kijken of ze kunnen ‘triggeren’ waar het 
gevaar zit en waardoor het daar vaak fout gaat. Kent u het onderzoek, weet u wat eruit 
gekomen is? 
 10 

Enkele opmerkingen over de algemene beschouwingen van collegapartijen. 
Van de ChristenUnie: U geeft aan dat de Wmo-adviesraad op apegapen lag. Ik vind dat 
onbehoorlijk. Omdat een groep die zich jarenlang heeft ingezet om het college van advies te 
dienen, nu weggezet wordt in een openbaar stuk als “de Wmo-adviesraad ligt op apegapen”. 
Temeer omdat u verderop in uw algemene beschouwingen een zin vermeld als “respect voor 15 

de ander”. Ik kan dat niet met elkaar rijmen. Ik vind dat respectloos. 
 
De heer Japenga bij interruptie: Voorzitter, er was heel wat te doen over de adviesraad. Is 
het niet zo dat er sprake was van verstoorde verhoudingen en dat er lange tijd niet of niet veel 
vergaderd werd? Ik kan dan niet anders concluderen dan dat het daar niet op orde is. 20 

Het heeft natuurlijk flink wat stof doen opwaaien en reacties in de pers en internet gegeven. Er 
was wel iets nodig. De raad heeft zich erover uitgesproken. Het gaat niet om mensen 
wegzetten, maar als je constateert dat er iets aan de hand is, moet je er iets aan doen. De 
situatie kan verbeteren na zo’n actie. Ik heb ook aangegeven dat alle domeinen 
vertegenwoordigd zijn. En dat anderen welkom zijn. Dit was voor niemand leuk, maar het was 25 

wel even gewenst. Laat ik het zo maar zeggen. 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Het was voor niemand leuk. Oud-leden hebben zich als 
respectloos behandeld gevoeld. Ik ben wel blij dat u nu aangeeft dat iedereen weer welkom is. 
Ik heb begrepen dat er gesprekken zullen plaatsvinden. Dan hoop ik dat dat vanuit een 30 

positieve grondhouding gebeurt. Mocht er nog iemand bereid zijn om zitting te nemen, dan 
hoop ik dat hij ook toegelaten kan worden. 
 
Mevrouw Van Nes: Mijnheer Japenga, zoals u het nu verwoordt, klinkt het een heel stuk 
sympathieker dan zoals het in de algemene beschouwingen staat. 35 

 
De heer Japenga: Voorzitter, ik heb die term gebruikt. Natuurlijk kun je alles met verhullend 
taalgebruik zeggen, maar soms moet je dingen benoemen. Dat heb ik willen doen. Soms is dat 
meer respectvol dan wanneer je alles verhult. 
Dank u wel. 40 

 
Mevrouw Van Nes: Ik hoop dat de mensen luisteren. Misschien voelen ze dan het respect dat 
u voor ze heeft. Nu zitten zij gekwetst thuis. 
 
Ik ben verbaasd over de opmerking van Leefbaar Ridderkerk: “wij zijn verheugd dat na een 45 

pittige discussie dit jaar, we kunnen vaststellen dat uitbreiding van betaald parkeren van de 
baan is”. Naar mijn idee had u het zelf in het laatste coalitieakkoord opgenomen. 
 
De heer Neuschwander bij interruptie: Voorzitter, maar dan klopt die tekst toch? We 
hebben die discussie toch gevoerd? We zijn alleen een andere weg ingeslagen. Misschien 50 

doelt u daarop? 
 
Mevrouw Van Nes: Dan zullen we maar zeggen dat het vast voortschrijdend inzicht was. 
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, het was geen voortschrijdend inzicht. Ik kijk even naar de 55 

heer Van der Spoel. We hebben hierover met elkaar een heel goede discussie gevoerd en we 
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zijn tot een andere discussie gekomen. 5 

 
De heer Van der Spoel: Ik neem aan – en kijk ook naar de heer Neuschwander – dat u de 
motie van het CDA en VVD op dit punt steunt en de lijst van mogelijke bezuinigingen gaat 
schonen teneinde dit definitief van de lijst te halen. De ondernemers krijgen hierdoor de rust 
die ze willen. 10 

 
Mevrouw Ripmeester: Die interessante discussie die we hebben gehad, werd natuurlijk 
aangejaagd door de winkeliers. Ik vraag mij af of het nog steeds dezelfde interessante 
discussie zou zijn, als de winkeliers niet zo in opstand waren gekomen. 
 15 

De heer Neuschwander: Voorzitter, de discussie werd niet aangejaagd door de winkeliers, 
maar door de lokale politiek. Toen werd door de lokale politiek gezegd dat bepaalde gebieden 
werden ingericht voor betaald parkeren, voordat de hele discussie werd gevoerd. Toen 
hebben wij tegen elkaar gezegd dat we dat een stap voor wilden zijn en er met de 
ondernemers inhoudelijk op in wilden gaan. Voordat de hele discussie werd gevoerd, zat het 20 

stempel al op het Dillenburgplein en de Werf in Bolnes als betaaldparkerenzone. De discussie 
komt voort uit de politiek. Hij komt niet bij de ondernemers vandaan. Zeker niet bij Leefbaar 
Ridderkerk. 
 
Mevrouw Ripmeester: Nee die komt niet bij de winkeliers vandaan. Hij komt uit de stukken 25 

van de kerntakendiscussie waarin die terreinen zijn genoemd. Die stukken zijn onder de 
raadsleden verspreid en besproken. Dus, je kunt dit onmogelijk de lokale politiek aanrekenen 
dat het daar vandaan komt. Op het moment dat het in het coalitieakkoord werd opgenomen, 
werd het levend. 
 30 

De heer Neuschwander bij interruptie: Mevrouw Ripmeester, u leest dingen die er niet 
staan. Er is gezegd dat er onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijkheden voor het 
invoeren van betaald parkeren in Ridderkerk. Toen hebben wij gezegd dat we bepaalde 
locaties zouden kunnen onderzoeken. Een van de zaken die we genoemd hebben, was 
bijvoorbeeld het terrein achter Albert Heijn, waar nu nog geen betaald parkeren is. En als een 35 

konijn uit de hoge hoed kwamen het Dillenburgplein, het Vlietplein en Bolnes daarbij. Toen is 
de discussie een eigen leven gaan leiden. We hebben die discussie goed geëvalueerd en wij 
hebben aangegeven dat dit voor ons te ver gaat, zeker in deze tijd. Voor ons gaat betaald 
parkeren van tafel. Laat ik er nog maar eens duidelijk over zijn: we zitten er nog steeds zo 
helder in. 40 

 
Mevrouw Ripmeester: Die terreinen die u noemde, Gamma-terrein, staan in de stukken over 
de kerntakendiscussie. Dus die zijn niet pas later ingevuld. De ondergrond lag er al. 
 
De voorzitter: We gaan terug naar mevrouw Van Nes. 45 

 
Mevrouw Van Nes: Dank u. Ik ga er nog even op door.  
[hilariteit] 
Die € 400.000,- bezuinigingen die daarachter stonden in het coalitieakkoord kwamen vast niet 
alleen van het kleine terrein achter Albert Heijn. 50 

 
Ik heb ook … 
 
De heer Neuschwander bij interruptie: Ik vind het heel vervelend. Mevrouw Van Nes, u 
insinueert dat dat alleen het terrein achter Albert Heijn is. Mevrouw Van Nes, u weet dat niet 55 

want u hebt die resultaten niet gezien. U hebt die resultaten niet zo gedetailleerd gezien. U 
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kunt daar geen oordeel over geven. 5 

 
Mevrouw Ripmeester: Maar, die € 400.000,- was natuurlijk wel gebaseerd op een aanname 
van terreinen die we zouden kunnen onderzoeken. Die dus al bekend waren in de 
kerntakendiscussie.  
Ja, we zien graag het totale onderzoek nog eens tegemoet. Wat ons betreft bespreken we die 10 

ook. 
 
De voorzitter: Mevrouw Van Nes. 
 
Mevrouw Van Nes: Voorzitter, ik wil ook nog iets opmerken over de algemene 15 

beschouwingen van D66/GroenLinks. U geeft aan dat de gemeenteraad niet in staat is 
gebleken om een vertegenwoordiger aan de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard 
te leveren. Ik wil u erop wijzen dat we hier doorgaans met vijf mensen vertegenwoordigd zijn. 
U had er ook zelf een verantwoordelijkheid in kunnen nemen, want er is nog steeds een 
vacature. 20 

 
Mevrouw Fräser bij interruptie: Voorzitter, mag ik mevrouw Van Nes erop wijzen dat 
D66/GroenLinks wel degelijk verantwoordelijkheid neemt als het gaat om bestuursleden 
leveren aan het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Nieuw 
Reijerwaard, in de vorm van wethouder Van Houcke? 25 

 
Mevrouw Van Nes: Nu geeft u precies aan wat u in het eerdere stuk waaruit ik citeerde, over 
het hoofd hebt gezien. U gaf daar aan dat er niemand van Ridderkerk zat. Er zitten ook 
mensen van andere partijen overigens. 
 30 

Mevrouw Fräser bij interruptie: Ik vind het jammer dat mevrouw Van Nes zout op de slakken 
gooit. Het is bedoeld als opmerking dat wij een nieuw bestuurslid hebben kunnen leveren. Ik 
denk dat u dat ook wel goed begrijpt. 
 
Mevrouw Van Nes: Voorzitter, ik ga verder met het volgende punt. 35 

D66/GroenLinks geeft aan dat de luchtkwaliteit in Ridderkerk de afgelopen tijd sterk verbeterd 
is. In juni kwam er een rapport uit van het RIVM waarin staat dat Ridderkerk in de top 3 van de 
meest vervuilde gemeenten staat. Daarbij gaat het over de luchtkwaliteit. Ik wil u daar even 
aan herinneren. 
 40 

De voorzitter: Dertien minuten! 
 
Mevrouw Van Nes: Ik heb nog … 
 
De voorzitter: Mevrouw Fräser wil interrumperen. 45 

 
Mevrouw Fräser: Voorzitter, ik word uitgedaagd. Dus vanzelfsprekend ga ik deze uitdaging 
aan. Ik geef aan dat het verbeterd is. Ik zeg niet dat het goed is. Ik denk dat het verstandig is 
dat dingen in het juiste perspectief worden gezien. Er is een verbetering geconstateerd ten 
opzichte van hoe het was. Daar gaat mijn opmerking over. 50 

 
Mevrouw Van Nes: Nog een vraag aan mevrouw Fräser. Aan het einde van haar algemene 
beschouwingen spreekt mevrouw Fräser over invalidewagentjes. Bedoelt u daarmee 
scootmobielen of elektrische rolstoelen? Wat bedoelt u? 
 55 

Mevrouw Fräser: Ik kan die vraag beantwoorden. Het gaat om beide varianten die wij 
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tegenwoordig op straat zien. Het valt mij op dat er een vrij onveilige situatie hiermee bestaat. 5 

Daarom mijn vraag. 
 
Mevrouw Van Nes: Dan heb ik mijn punten gehad. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Keurig binnen de tijd. De heer Van der Duijn Schouten. 10 

 
De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter.  
Na de algemene beschouwingen – dit is recentelijk aan bod gekomen – hebben partijen 
aandacht gevraagd voor vrijwilligers. Een terecht punt. Wel vragen wij ons af of dit een 
noodzaak is van geld of dat het meer een capaciteitsprobleem is. Een capaciteitsprobleem dat 15 

wij Nederlanders met elkaar gecreëerd hebben nu iedereen betaald moet werken. Dat is de 
norm geworden die door de landelijke overheid fiscaal wordt gedwongen. 
Ik kan me voorstellen dat er naast de betaalde baan van veertig uur, er weinig tijd en energie 
overblijft voor vrijwilligerswerk. We mogen wel wat meer waardering opbrengen voor mensen 
die geen betaald werk doen en die daarin hun rol in de maatschappij oppakken met 20 

vrijwilligerswerk en mantelzorg en opvoeding. 
Een ander punt is dat groep Koppes … 
 
De heer Meij bij interruptie: Mijnheer Van der Duijn Schouten, vanochtend heeft niemand 
gezegd dat er geen waardering is voor mensen die geen betaalde baan hebben. Ik weet niet 25 

waarop u dat baseert. Het ging vanmorgen over die andere groep. Maar, er is niemand die 
daar geen respect voor heeft getoond. 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Wij wilden juist aandacht vragen bij de sociale 
woningbouw voor de alleenverdieners. Zij moeten ook in aanmerking kunnen komen voor een 30 

goede, betaalbare woning. Wanneer die voorraad vermindert, wordt dat voor hen onmogelijk. 
Dan hebben alleen tweeverdieners kans op grotere woningen. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Mijnheer Meij, het is inderdaad zo dat vanochtend 
niemand zich heeft uitgesproken over het niet waarderen van vrijwilligers. Waar ik op doel is de 35 

tendens die we landelijk zien ontstaan naar een gedwongen betaalde baan. Ik denk dat die 
tendens afbreuk doet aan waar we in Nederland behoefte aan hebben: de rol van de 
vrijwilliger. Ik denk dat dat met elkaar op gespannen voet staat. Ik heb aandacht gevraagd voor 
de rol van de mensen thuis en heb op geen enkele wijze gebagatelliseerd dat die er niet zo 
zijn. Het is meer een maatschappelijke tendens die ik wilde benoemen als feit. 40 

Over de woningen kom ik later terug. Het ging nu over vrijwilligers. De woningen komen nog 
aan bod. 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: In de commissie zullen we het ook eens hebben over 
respect voor elkaar. De normen en waarden in de raad. Dat lijkt mij aardig. 45 

Wanneer we spreken over vrijwilligers en banen en mensen die werken en wel of niet energie 
hebben, wil ik vragen of de SGP zich ook wil inzetten bij het gedwongen tewerkstellen – in het 
kader van de Participatiewet – om uit te kijken voor verdringing van regulier werk en 
voorzichtig om te gaan met mensen die je aan het werk zet. Ik ben een beetje van mijn à 
propos gebracht door de bejegening van daarnet. Sorry. 50 

 
De heer Van der Duijn Schouten: Dat spijt mij bijzonder. Het laatste is inderdaad een punt 
van aandacht. Het moet niet zo zijn dat vrijwilligerswerk betaald werk verdringt. 
 
Terug naar de andere algemene beschouwingen. 55 

Groep Koppes spreekt zich uit tegen zondagopenstelling van winkels. Daarin kunt u ons 
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vinden. Wij onderschrijven dat van harte. 5 

 
De keuzevrijheid die D66/GroenLinks propageert vinden wij een illusie. Hoeveel keuzevrijheid 
heeft een kleine winkelier als grote winkelketens zeven dagen per week opengaan? 
Dichtblijven betekent omzetverlies. Met een dag extra wordt er niet meer besteed. De te 
besteden middelen worden alleen over zeven dagen verspreid in plaats van over zes. Maar, 10 

nog veel belangrijker is de keuze die de medewerkers hebben. Op papier kan alles goed 
geregeld worden, maar in de praktijk blijkt alles anders te werken. 
Ook hier zijn wij stellig … 
 
Mevrouw Fräser bij interruptie: Op een moment dat een werknemer bij een werkgever werkt 15 

die hem dwingt om zeven dagen per week te werken, neem ik aan dat je daar niet gaat werken 
als je dat niet wilt. Dat is een keuze. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Als we nu zondagopenstelling toelaten, verandert er iets 
bij de werkgever. Ik kan mij voorstellen dat iemand die ‘ergens’ werkt, bijvoorbeeld bij een 20 

winkelier in Ridderkerk, niet blij is als die winkelier opeens besluit om in plaats van zes, zeven 
dagen per week open te gaan. Dan heeft hij de keuze om daar te werken al gemaakt. 
 
Mevrouw Fräser: Je maakt elke dag een keuze om ergens te gaan werken. Op het moment 
dat de omstandigheden veranderen en als je vindt dat die jou niet aanstaan, hoef je daar niet 25 

meer te werken. Dan kan je misschien beter in overleg met je werkgever bespreken dat jij op 
zondag niet werkt. Ik vind het van belang dat mensen een keuze hebben en dat de winkelier 
zelf kiest of hij op zondag open wil gaan, in plaats van dat de keuze hem wordt opgelegd. 
 
De heer Van der Spoel bij interruptie: Voorzitter, ik hoorde de heer Van der Duijn Schouten 30 

zeggen dat het van zes zeven dagen wordt. Neen, de keuze van de winkelier kan zijn dat hij 
zes dagen per week open is. Of andersom. Laten we de keuzevrijheid bij de winkelier laten. 
 
De heer Neuschwander bij interruptie: Voorzitter, even duidelijk: keuzevrijheid is prachtig, 
maar hier proef ik een bepaalde vrijblijvendheid. Die zit er volgens mij niet in. Als ondernemer 35 

zelf, weet ik hoe moeilijk het is. Als je bijvoorbeeld een winkel zou hebben in het Ridderkerkse 
centrum, en je bent als enige tussen je collega’s niet open, word je gedwongen om je winkel 
ook te openen. Als wij daarin een duidelijk beleid hebben, is die verplichting er niet en hoef je je 
niet schuldig te voelen als je niet je winkel opent. 
 40 

De voorzitter: We gaan weer terug naar de heer Van der Duijn Schouten. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter. Het CDA benoemt in zijn algemene 
beschouwingen de familie als fundament van de samenleving. Gezinnen als pijlers van de 
samenleving. Dat onderschrijven wij van harte. 45 

 
De heer Van der Spoel bij interruptie: Een vraag richting de heer Van der Duijn Schouten. 
Wat verstaat hij onder familie en gezinnen? Het traditionele beeld dat hierbij bestaat of ziet hij 
dit ook in andere verbanden? Bijvoorbeeld twee mannen met kinderen of twee vrouwen met 
kinderen? 50 

 
De heer Van der Duijn Schouten: De heer Van der Spoel weet goed hoe ik dat zie als het 
gaat over het huwelijk en de opbouw ervan. Ik denk dat dat volkomen helder is. 
 
Het CDA: De heer Meij gaf aan dat hij een droom heeft gehad. Hij noemde drie thema’s. Ik 55 

neem aan dat als de droom werkelijkheid wordt, het CDA oog heeft voor de totale 
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belangenafweging. 5 

 
De heer Meij bij interruptie: Dat klopt. Toen ik in de herfstvakantie hierover begon na te 
denken kwam ik tot de conclusie dat ik misschien wel twintig punten kon noemen. Ik vond het 
niet belangrijk om prioriteiten te stellen. Vandaar deze drie punten. Uiteraard zijn er veel meer 
aspecten dan in onze algemene beschouwingen staan. 10 

 
De heer Van der Duijn Schouten: Het doet mij goed dat te horen. De PvdA geeft in de 
algemene beschouwingen aan dat de beslagvrije voet van het minimale besteedbare inkomen 
gegarandeerd moet worden. Dat onderschrijven wij. Hoewel de rol van de gemeente in dezen 
beperkt is, moet het minimale aan de bestaanseisen gegarandeerd zijn. 15 

 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Het is ook deze gemeenteraad die heeft vastgesteld 
dat bij recidive we tot 80% van de belastingvrije voet gaan innen. Dus, wij zijn wat dat betreft 
wel degelijk hardvochtiger dan nu blijkt dat we zouden willen. 
 20 

De heer Van der Duijn Schouten: We zijn in die gevallen hardvochtig waar het moet. Als er 
sprake is van recidive, verspeel je ook een zekere mate van je rechten. Dan zitten we nog 
steeds op 80%. We gaan niet eens naar nul. 
 
Mevrouw Ripmeester: Ik weet niet of het streven zou kunnen zijn om mensen volledig van 25 

inkomen te onthouden, maar die recidive wordt ook vaak veroorzaakt door de eigen overheid. 
Leest u het stuk van Brenninkmeijer er maar op na. En het verslag van de deurwaarders. 
Doordat we zelf als overheid zulke ingewikkelde regels, incassoregels, hebben is het voor 
sommige mensen onmogelijk om niet in recidive te vervallen. 
 30 

De heer Van der Duijn Schouten: In die gevallen moeten we voldoende faciliteren. Ik denk 
dat de gemeente haar uiterste best daarvoor doet. Er zijn ook gevallen van recidive bekend 
waarbij mensen bewust proberen de grenzen op te zoeken. Die gevallen moeten we hard 
aanpakken. Die maken dat hulp voor andere mensen straks niet meer mogelijk is. 
 35 

Mevrouw Ripmeester: Ik ben het met u eens dat we fraudeurs of mensen die het erop aan 
laten komen, moeten aanpakken. Maar, altijd bestaat het risico dat je de andere 99% ook te 
hartvochtig aanpakt. Hoe kijkt u daar tegenaan? 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Die 80% is een ingebouwde mogelijkheid. Maar, het 40 

college heeft ook aangegeven dat hij nadrukkelijk van geval naar geval kijkt. In situaties waarin 
het mensen overkomt, niet verwijtbaar, wordt die 80% niet gehandhaafd. Maar, in gevallen 
waarin het aantoonbaar is dat mensen de boel flessen, zijn er mogelijkheden. Die moeten we 
dan gebruiken. 
 45 

Ik las in de algemene beschouwingen van de PvdA het motto: investeren in mensen en niet in 
stenen. Ik zou verbaasd zijn als dat er niet in had gestaan. Daar is dit jaar aan toegevoegd: 
“Stenen nota’s kun je niet eten”. Dat is helemaal juist. Maar, de huishoudelijke hulp kun je ook 
niet eten. Althans, dat is niet de bedoeling. Ik neem desondanks aan dat dit onder investeren in 
mensen valt. Dit geeft wat ons betreft aan dat het onderscheid tussen investeren in stenen en 50 

mensen, niet juist is en een verkeerd beeld neerzet. We investeren straks in de 
huishoudschool om daarin straks organisaties als Vluchtelingenwerk een plek te geven. 
Investeren we dan in stenen of in mensen? 
Als we op scholen investeren om het klimaat goed te houden, investeren we dan in stenen of in 
kinderen? 55 
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Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Ik zal de heer Van der Duijn Schouten een klein beetje 5 

helpen bij de huishoudschool. 
Wanneer de doelstelling is om een goed armoedebeleid op te stellen en je gaat daarop 
faciliteren, kun je zeggen dat we investeren in mensen. 
Wanneer de doelstelling is om een huishoudschool te openen en er zoveel mogelijk bij te 
zoeken zodat er vulling is, investeren we in stenen.  10 

Die discussie ga ik graag met u aan. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Die discussie ga ik ook graag met u aan. Ik denk dat we 
het allebei eens zijn dat het gaat om de doelstelling die we voor ogen hebben. Het is niet altijd 
een op een helder dat investeren in een gebouw of in onderhoud, ook investeren in zorgen 15 

voor mensen kan zijn.  
 
Ten slotte viel ons in de algemene beschouwingen van de PvdA op dat ze het citaat van 
Winston Churchill maar voor de helft overneemt. Opvallend. Sprak de andere helft u te veel 
aan? Het hele citaat luidt immers: “Een politicus denkt aan de volgende verkiezingen. Een 20 

staatsman denkt aan de toekomst.”  
 
Mevrouw Ripmeester: Het was bedoeld voor collega-fractievoorzitters om de stip wat verder 
op de horizon te zetten. 
 25 

De heer Van der Duijn Schouten: Dan had u toch gewoon het hele citaat op kunnen nemen 
en toelichten? 
 
Mevrouw Ripmeester: Maar u weet dat als mensen er wat voor moeten doen, het beter 
beklijft. 30 

 
De heer Van der Duijn Schouten: Dat weet ik.  
Ten slotte voorzitter. U geeft aan dat de gemeente Ridderkerk in de eerste vijftig van de armste 
gemeenten van Nederland zit. Ik ben gaan kijken in de cijfers van het CBS: daarmee staan we 
op plaats 209 van de 415. Het gemiddelde besteedbare inkomen van de inwoner van 35 

Ridderkerk ligt op € 24.600,-. Dat is min of meer een plaats in het midden. We liggen 
gemiddeld iets boven het landelijk gemiddelde van € 24.100,-. 
Waarop u baseert dat we tot de vijf armste horen, begrijp ik niet. 
 
U schetst dat er in Ridderkerk een grote groep mensen is die laag opgeleid is en aan de 40 

zogenaamde onderkant zit. In het verleden is een woningbouwstrategie gepresenteerd 
waaruit blijkt dat de sociale woningvoorraad in Ridderkerk op 40% ligt. Op het moment dat we 
dat niet veranderen blijft dat zo. Dan blijft Ridderkerk een gemeente met armoede en dat 
trekken we van buiten ook aan. Juist als er ontwikkelingen zijn dat mensen naar iets anders 
moeten zoeken, komen zij naar Ridderkerk. Als we die trend willen doorbreken, zou het mooi 45 

zijn als juist de uitstroom van sociale woningen uit Rotterdam-Zuid wat eerlijker over deze 
regio verdeeld zou worden. We kunnen als Ridderkerk dan misschien ook nog een stap stijgen 
op de lijst. Of we nu bij de eerste vijf of halverwege zitten. Die trend die we met elkaar zien en 
als onwenselijk beschouwen, kunnen we dan doorbreken. 
 50 

De heer Japenga bij interruptie: Voorzitter, ik wil een vraag stellen over die 34,5%: dit 
percentage moet in 2020 bereikt worden. Waar het mij om gaat is of 34,5% voldoende is om de 
Ridderkerkse bevolking te voorzien. 
 
De heer Ripmeester bij interruptie: Nog even terug over de sociale woningen. Volgens mij 55 

kunnen we er beter in de commissie een keer gedegen over praten dan in deze 
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begrotingsraad zo heen en weer te schieten. De heer Van der Duijn Schouten geeft aan dat 5 

het gemiddelde inkomen in Ridderkerk € 24.600,- is. Dat is ruim over de grens van de sociale 
woningvoorraad van 34.000 en nog een beetje. Als we hier veel nieuwbouw plegen 
veranderen de percentages als van nature. U geeft aan dat u het vervelend vindt dat we op 
zo’n hoog percentage sociale woningvoorraad zitten. Dat is een oordeel dat wij niet hebben. 
Wij hebben geen moeite met de traditionele bevolking van Ridderkerk. Als die laag opgeleid is 10 

of niet. Wij zien ook geen noodzaak tot een grote trendbreuk. Wij kunnen ons wel voorstellen 
dat we bepaalde problemen en complexiteit willen voorkomen. Maar, we hebben geen 
problemen met de traditionele opbouw van Ridderkerk. Wanneer we dan kijken naar een 
eerlijke verdeling over de regio, zien we dat de meeste Rotterdammers vertrekken richting 
Capelle, Spijkenisse. Leest u de woningmarktmonitor maar na. Daarin staat precies wie 15 

waarheen vertrekt. Het is ook niet zo dat heel Rotterdam-Zuid staat te trappelen om bij ons een 
woning te betrekken. 
 
De voorzitter: We gaan tot slot terug naar de heer Van der Duijn Schouten. 
 20 

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter. Ik zeg ook niet dat heel 
Rotterdam-Zuid staat te trappelen. Ik zeg alleen dat een zeker aanbod ook vraag creëert. Dat 
we al jaren geleden met elkaar hebben afgesproken dat het goed zou zijn als die sociale 
woningvoorraad, die op 40% ligt, betekent dat dat een op de tweeënhalve inwoner van 
Ridderkerk in een sociale woning woont. Daarmee zijn de verhoudingen binnen Ridderkerk 25 

wellicht niet optimaal. Daaraan kunnen we samen werken. U benoemt ook het feit dat 
Ridderkerk bij de vijftig armste gemeenten van Nederland behoort als een punt van aandacht. 
Natuurlijk is de vraag waar oorzaak en gevolg liggen. Maar, een stuk evenwicht in de sociale 
woningbouw, ook in omliggende gemeenten, is goed voor Ridderkerk. Wellicht kunnen we 
daarmee ook een stukje van de armoede verschuiven in de toekomst. 30 

 
De voorzitter: We sluiten dit debat. We zitten op twintig minuten. Het woord is aan mevrouw 
Ripmeester. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dan heel snel even wat andere punten en dan ga ik weer op dit 35 

onderwerp door. 
We gaan het in de toekomst nog hebben over de reconstructie van de Rijnsingel. Daar kijken 
we naar uit. In de algemene beschouwingen was er maar een partij die het T-woord durfde te 
noemen. Bij de mondelinge behandeling sprak hij blij uit dat het van de baan was. Terwijl wij 
allemaal weten dat wij de opdracht hebben om het tracé vrij te houden. Dat vond ik wel weer 40 

een heel aardige. 
 
De sportnota komt in december, dus ik laat mij niet verleiden tot opmerkingen over KCR- en 
VVAR-verkiezingen. De participatie-evaluatie komt er nog aan. Dus die zout ik op. 
De huishoudelijke zorg komt de volgende keer. Dat wordt boeiend. 45 

Het werkbedrijf ook. Daar hoef ik niets over te zeggen. 
 
De toelichting bij onze moties. 
Wij zijn heel blij dat het college positief is over de subsidiegelden ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid. Ze hebben er ook al werk van gemaakt. De ambtenaren zijn na 14 oktober 50 

razendsnel aan de gang gegaan. Ik ben blij dat u onze motie hebt kunnen omarmen. 
 
Ik ben ook blij dat u zo positief was over onze motie Bewegen in de openbare ruimte. 
Fantastisch. We kijken uit naar uw foto in De Combinatie op een crosstrainer. 
 55 

Over het mentorschap is er wat verwarring. Het is zo dat mentorschap een wettelijke regeling 
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is. Alleen de organisatie die we genoemd hebben, zorgt er juist voor dat de doelgroep die niet 5 

zo zelfredzaam is, gaat helpen bij het vinden en inzetten van een mentor. U gaf in de 
beantwoording van schriftelijke vragen aan dat u in het kader van het traject begeleiding 
verschillende mensen uit deze doelgroep bent tegengekomen. Daarom denken wij dat dit een 
zinvolle aanvulling is op uw constatering. 
 10 

Over budgetbeheer maakte de wethouder pijnlijk duidelijk dat het nu niet werkt. We hebben 
ook al kunnen constateren dat we collectief erbij in schieten. Dat is het nadeel van een lage 
economische bevolking. Als tijden tegenzitten, zakt de hele groep nog iets lager. Dan zakken 
ze collectief door de grens.  
 15 

De heer Van der Spoel bij interruptie: Voorzitter, dus hoor ik mevrouw Ripmeester pleiten 
voor minder sociale woningbouw in Ridderkerk. Naar aanleiding van deze opmerking. Dat is 
voortschrijdend inzicht. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dat is ook een teken van slecht luisteren. Neen, wij pleiten voor beter 20 

armoedebeleid. We gaven ook aan dat het schuldhulpmaatje de vraag niet aankan. We 
hebben ook aangegeven dat Karaat en anderen gesignaleerd hebben dat veel ouderen net op 
de grens van net wel en net niet leven. Ook steeds meer jongeren kampen met schulden ook 
vanwege de regeling dat ze vier weken moeten wachten voordat ze een uitkering kunnen 
aanvragen.  25 

Dat ten aanzien van onze motie budgetbeheer.  
 
Ridderkerk roomt € 90.000,- af omdat de doelgroep niet wordt bereikt. Het koffertje van het 
Klantenplatform is een groot succes. Maar, dat is nog niet voldoende. De armoede stijgt in 
Ridderkerk. Er zitten meer dan driehonderd mensen in de schuldhulpverlening. Die trajecten 30 

zijn echt duur. Dus voor elk traject dat we kunnen voorkomen, kunnen we vijf 
schuldhulpmaatjes opleiden. Dat vind ik een win-winsituatie. Daarmee voorkomen we hopelijk 
ook dat de recidive op 70% à 80% blijft bij dit gedeelte. 
 
Wij hebben een motie ingediend om de armoedegelden te reserveren. De woorden van de 35 

heer Neuschwander tijdens de recente behandeling van de armoedemonitor waren dat het 
mooi zou zijn als het Rijk hiervoor de benodigde ondersteuning beschikbaar stelt. We hebben 
het idee dat de geldkraan nu alleen maar dichtgedraaid wordt. Gelukkig is het zo dat er dit jaar 
€ 18 miljoen komt. In 2014 € 70 miljoen en in 2015 € 90 miljoen. Dus, wat dat betreft is uw 
geluid luid en duidelijk doorgekomen. 40 

 
De decentralisaties gaan erg snel. Ze zijn veelomvattend.  
De PvdA wil het transitiedocument voor jeugdzorg graag agenderen voor de commissie 
Samen leven. Bij alle decentralisaties geldt dat wij ons zorgen maken over de opmerkingen en 
signalen dat doelgroepen niet in beeld zijn. Wij willen graag gezien de snelheid en complexiteit 45 

dat we als raad goed op de hoogte zijn van de afspraken. Ook voor de discussie achteraf 
waarbij het misgaat. 
 
Ook over het zorghotel worden we in de commissie graag beter geïnformeerd. Over de 
toegankelijkheid en of iedereen bediend kan worden. 50 

 
Er werd terecht opgemerkt dat het keukentafelgesprek zeer belangrijk is. Absoluut zeer 
bepalend in de Wmo-trajecten en andere trajecten. De cliënt moet goed voorbereid kunnen 
zijn en mondig en zo nodig gesteund. 
 55 

Wij zijn het eens met de opmerking van Leefbaar Ridderkerk dat verdere verschraling van 
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openbaar vervoer onacceptabel is. Nu al is het zo dat voor ouderen in verzorgingshuizen het 5 

niet mogelijk is om van de ene naar de andere woonkern te reizen.  
De wethouder gaf in reactie op de motie van de SGP aan dat het niet nodig zou zijn omdat, als 
het wel nodig zou zijn, dit wel uit onderzoek zou blijken. Maar dat hij de signalen zou willen 
meenemen naar het regio-overleg. Wij willen daar graag nog een signaal aan toevoegen. Wij 
willen ook graag de wijkkernen met elkaar verbonden hebben. 10 

 
De buurtbus is een particulier initiatief dat nu gezamenlijk wordt opgepakt. Net zoals het 
zorghotel dat een particulier initiatief is en samen wordt opgepakt. Blijkbaar kan dat niet bij het 
stadsdictee. 
 15 

De motie met mantelzorgers onderstreept onze aandacht voor deze groep die heel zwaar 
belast wordt. We moeten voorkomen dat ze omvallen. Wij willen expliciet aandacht voor jonge 
mantelzorgers. Er zijn soms kinderen vanaf twaalf jaar die al klussen in huis moeten doen. Wij 
weten allemaal dat jonge mensen het druk hebben met zichzelf en hun eigen mogelijkheden 
en ontplooiing. Daar mag het niet in scheef lopen. 20 

 
In het kader van jeugd willen we nog een keer de oproep van bewegingsonderwijs bij de 
fracties onder de aandacht brengen. U hebt allemaal een brief ontvangen over wat het belang 
is van lichamelijke opvoeding voor de ontwikkeling van kinderen. Het is niet zomaar een 
balletje spelen, er zit wel degelijk een pedagogisch didactische visie achter. Nogmaals breng 25 

ik dit onder uw aandacht. Wellicht wilt u nog eens kijken of u achter deze bezuiniging kunt 
staan. 
 
Er wordt gesproken over ruim baan voor ondernemers. Dat vinden wij een goed punt. 
Ondernemers moeten vooral in Ridderkerk goed gefaciliteerd worden. Wij vragen ook speciale 30 

aandacht voor de zzp’ers die het heel zwaar hebben. Die hebben weinig vangnet. Er zijn veel 
starters. Er zijn weinigen die het goed redden, die van krantenjongen tot miljonair worden. 
Graag veel extra aandacht. Ook voor het gedeelte vergunningen vanuit het gemeentehuis. Die 
procedures kunnen vlotter en simpeler. Ook klantvriendelijker. Daar winnen we veel mee. 
 35 

Een opmerking over de Boa en hondenpoep. Als we een Boa hebben, dan vragen wij of hij 
ingezet kan worden op opruimplicht van hondenpoep. Hondenpoep is een grote ergernis en 
komt maar niet onder controle. 
 
De buurtbus. Ook zo’n punt. Wethouder Dokter sprak over denken aan de werkgelegenheid 40 

voor onze medewerkers. Die neem ik graag mee naar onze discussie over de huishoudelijke 
hulp, de volgende keer. Ik denk dat iedereen in deze tijd graag zijn baan behoudt.  
 
Fraudebestrijding is een goed ding, maar je moet voorkomen dat deze negatief kritische zure 
bril de bril wordt waardoor je alle mensen gaat zien en alle aanvragen in eerste instantie gaat 45 

bekijken of behandelen. 
 
Wij zijn blij met de opmerking van wethouder Van der Sluijs dat hij blij is met het koffertje, maar 
ook dat hij wil nadenken over uitbreiding van het maatschappelijk participatiefonds. Dit zou 
een handvat kunnen zijn om mensen meer te laten aansluiten bij de samenleving en hen meer 50 

mogelijkheden te geven. Het valt of staat natuurlijk met een goede basis die er is. Dit is een 
extraatje. De basis moet op orde zijn. 
 
Wij zijn blij dat ruimer ingezet wordt op de vulling van de huishoudschool. We willen natuurlijk 
niet dat dit stigmatiserend gaat werken. Dat het algemeen toegankelijk wordt en dat er meer in 55 

opgenomen wordt is prima, maar wij vinden dat de huishoudschool op zich geen doel mag zijn, 
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maar een goed armoedebeleid moet bovenaan het lijstje staan. 5 

 
U gaf aan dat er een evaluatie van het schuldhulpmaatje komt. Dat kunt u betrekken bij de 
uitwerking van onze motie. Daar zullen we blij mee zijn. U gaf aan dat budgetbeheer al langer 
gebeurt, maar het werkt helaas niet. Eerder vroeger dan anders is absoluut noodzakelijk. 
U gaf aan dat meer ingezet wordt op e-participatie, wat natuurlijk weer fantastisch is. 10 

 
Terug naar de twee discussies die ik even heb uitgesteld.  
De buurtbus. Het is een initiatief van de PvdA en Leefbaar Ridderkerk. Ooit. Later is het 
opgepakt door Leefbaar Ridderkerk. Dat hebben ze goed gedaan, waarvoor dank. Later is het 
weer voortgezet door groep Koppes. Waarvoor ook dank. Een ding blijft altijd bestaan: de 15 

schimmige financiering. Om het zo maar te noemen. Het bestaat al jaren, maar is nog nooit 
structureel opgenomen. Er ligt nu een voorstel om het structureel op te nemen. Er is een 
afhankelijkheid van de subsidie die maar voor drie jaar gegarandeerd is. Het kostenplaatje 
hebben we maar niet helder. De buurtbus kost nog € 50.000,- per jaar. Daar gaat € 15.000,- af 
omdat er een bijdrage van de stadsregio is. De kosten bedragen € 35.000,- per jaar. Dat is veel 20 

geld. Er zijn veel instanties die minder krijgen. De grote vraag is wat het in de toekomst gaat 
kosten. Er komen twee busjes. Er komt maar eenmaal € 35.000,- subsidie. Blijft het mogelijk 
voor dat bedrag? Mogen we dat in de tweede termijn van het college horen? Wat kost hij nu, 
wat kost hij straks en hoe gaat het verder als het niet loopt zoals verwacht? Graag een helder 
plaatje. 25 

 
De voorzitter: Dertien minuten. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel. 
We gaan terug naar de sociale woningbouw. Ik ben heel blij dat niet steeds gesproken wordt 30 

over een niet-gezonde bevolkingssamenstelling – want we hebben natuurlijk geen oordeel 
over de gezondheid van mensen – maar dat gesproken wordt over een evenwichtige 
bevolkingssamenstelling. Ook dat is een oordeel dat ergens op gebaseerd is. 
Als we nu kijken wie aangewezen is op sociale woningbouw, dan komen we uit op alle mensen 
die een lager gezamenlijk inkomen hebben dan € 34.000,- per jaar. Daar horen veel zzp’ers 35 

ook weer bij. Die inkomens zijn traditionele groepen. De bouwvakker, de elektromonteur, de 
vrachtwagenchauffeur, de autospuiter. Dat zijn de alleenverdieners die aangewezen zijn op 
deze groepen. Wanneer hun partner gaat werken, wordt de keuze ruimer. De sociale 
woningvoorraad die nu onttrokken wordt, is voor mensen die je in het kader van de 
vergroening best zou willen hebben, dus ik vind de insteek op het onttrekken van de sociale 40 

woningvoorraad niet wenselijk. Wij hebben er niet voor gestemd. Daarnaast begrijp ik de 
motie … 
 
De heer Japenga bij interruptie: Voorzitter, ik had een vraag aan de heer Van der Duijn 
Schouten gesteld over de 34,5%. Ik kan natuurlijk van alles vinden over de aantallen 45 

procenten, maar het gaat mij om de behoefte en of we met dat aantal woningen onze 
Ridderkerkse bewoners kunnen bedienen. Daar gaat het om. Of jagen we ze weg? Hoe kijkt 
mevrouw Ripmeester daar tegenaan? 
 
Mevrouw Ripmeester: Dat is een ander punt in de discussie. 50 

De reden van de grote angst is dat er druk staat op het mogen toepassen van lokaal maatwerk. 
Alle Rotterdammers die ‘op drift’ raken, moeten natuurlijk een plek krijgen. Ze gaan 
voornamelijk naar andere gemeenten. Dat moeten we wel boven tafel houden. Ze gaan 
voornamelijk naar Schiedam en Spijkenisse. In Ridderkerk kun je gebruikmaken van lokaal 
maatwerk. Je kunt je eigen inwoners eerst bedienen. Alleen dat staat nu ter discussie. Dan is 55 

er nog iets. Een dingetje nog ... 
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 5 

De voorzitter: Nee, de heer Meij. 
 
De heer Meij bij interruptie: Volgens mij bent u ook voor een evenwichtige 
bevolkingssamenstelling. Niet voor een gezonde, maar voor een evenwichtige. Rotterdam 
doet precies hetzelfde. Stel u zit in de PvdA in Rotterdam. Dan pleit u toch ook niet om 10 

60%-70% sociale woningbouw in tact te houden, maar dan wil je toch ook naar een 
evenwichtige bevolkingssamenstelling? Het belang nu is om het regionaal goed met elkaar af 
te spreken. In gemeenten als Barendrecht en Rhoon is het ontzettend laag. Rotterdam doet 
het waarschijnlijk ook niet voor niets. Rotterdam wil ook naar een evenwichtige samenstelling. 
Dat willen we in Ridderkerk ook. Die 40% is denk ik ooit gebaseerd op de mensen die toen in 15 

de havens werkten of in de scheepswerven. De kinderen van die ouders ontwikkelen zich en 
komen deels in het hogere segment. Daar moet je dan ook huizen voor hebben. 
 
De heer Van der Duijn Schouten bij interruptie: Ik hoor zojuist de opmerking dat dit 
bestaand beleid is, en waarom dan die motie? Het gaat er juist om dat de stadsregio start met 20 

het maken van nieuwe afspraken. De motie is niet meer en niet minder dan de vraag aan het 
college om de afspraken die we met elkaar hadden, afbouw van 40% naar 34,5% in de nieuwe 
afspraken die de stadsregio wil maken, onverkort mee te nemen. Dat is inderdaad bestaand 
beleid. Maar als er nieuwe afspraken over gemaakt worden, is het misschien goed om het 
staande beleid waar we allemaal voor zijn, nog eens goed onder de aandacht te brengen. 25 

 
Mevrouw Ripmeester: ‘Alle’ is in dit geval relatief. Het is bestaand beleid. We mogen ervan 
uitgaan dat het college doet wat eerder is gevraagd. Ik vertrouw het college daarin. 
Aangegeven wordt dat wij een evenwichtige bevolkingssamenstelling steunen. Alleen 
evenwichtig kun je definiëren langs verschillende assen. Je kunt kijken naar de opbouw 30 

sociale-niet-sociale woningvoorraad. Je kunt ook kijken naar jong en oud. Er zijn verschillende 
assen waarlangs je een evenwichtige bevolkingssamenstelling kunt definiëren.  
In dit geval vind ik het niet zo zeer evenwichtig wanneer je de sociale woningvoorraad gaat 
afbreken. De inzet van het plan van aan pak … 
 35 

De voorzitter: Wilt u afronden, mevrouw Ripmeester? U bent ver over de tijd. 
 
Mevrouw Ripmeester: Goed, dan nog een punt over de sociale woningvoorraad. 
Onze insteek is niet dat je uit angst de sociale woningvoorraad moet verminderen, maar juist 
om in te zetten op lokaal maatwerk. Dat je in moet zetten op de gemeenten die nu weinig 40 

sociale woningvoorraad hebben en juist die gemeenten moeten bijbouwen. In Albrandswaard 
ligt bijvoorbeeld een stuk grond waar veel animo voor is om daar sociale woningen op te 
bouwen. Dat moeten ze vooral doen. Volgende week komt de Huisvestingsverordening aan de 
orde. Daar gaan de BAR-gemeenten aan deelnemen. Er moet een nieuwe komen, maar die 
wordt genomen in stadsregionaal verband. Dat is maar voor een jaar. De grootste angel bij 45 

deze discussie is dat bij de komst van de metropoolregio deze verordening weer terugvalt aan 
de gemeente. Op verzoek van een gemeente kan de provincie een algemeen verbindende 
huisvestingsverordening bepalen, voor een regio. Daarin kan bepaald worden dat het 
onttrekken van sociale woningen niet eens meer aan de orde is. Dat vind ik een heel gevaarlijk 
punt. Misschien iets voor de decemberdiscussie. Maar, dit wilde ik nu al inbrengen bij de 50 

sociale woningvoorraaddiscussie. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de heer Neuschwander. 
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, gisteravond om twee minuten voor twaalf bereikte ons 55 

het nieuws van de kledingbank in Ridderkerk. Dit is een nieuw initiatief dat in oktober is gestart. 
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Het nieuws was dat er aanloopproblemen zijn. Ik heb me laten overtuigen door de dame die mij 5 

belde dat we daar dynamisch als we zijn, toch een stokje voor moeten steken. Dus daarom 
heb ik besloten samen met de PvdA en het CDA om daar een motie aan te koppelen. Omdat er 
problemen zijn met betrekking tot de huisvesting. Zij komen het nodige tekort. Dat is gecreëerd 
door vochtproblemen en problemen van bouwtechnische aard. Structureel heeft deze stichting 
alles onder controle. Maar het zou zo jammer zijn als dit mooie initiatief met inmiddels honderd 10 

aanmeldingen nu al in het begin grote problemen ondervindt. Ik realiseer me dat ik aan de late 
kant ben, mijnheer Van der Spoel, maar ik doe een dringend beroep op u om even te kijken om 
voor deze organisatie die nuttig werk verricht € 2000,- ter beschikking te stellen. De motie ligt 
intussen op uw bureau. 
 15 

Mevrouw Van Nes bij interruptie: Dank u wel, voorzitter. De problemen, zo zegt u, zijn van 
bouwtechnische aard. Zij hebben een huurpand van Woonvisie. Zorgt Woonvisie dat de 
bouwtechnische problemen opgelost worden? 
 
De heer Neuschwander: Mevrouw Van Nes, ik begrijp uw vraag. Ik heb de dame van de 20 

kledingbank gisteren anderhalf uur gesproken. Het is inderdaad een welles-nietesdiscussie. 
We moeten het zo zien dat als u ergens een laminaatvloer legt en na een week ontdekt u dat 
het vocht de hele boel heeft vernield, dan hebt u een investering gedaan waarna u een traject 
kunt ingaan over wie de eindverantwoordelijke is om tot een oplossing te komen. Feit is dat dit 
initiatief op 1 oktober is gestart en de mensen hard moeten werken waarbij het noodzakelijk is 25 

dat zij een beetje worden ondersteund. Vandaar dit beroep op u. Maar, het fijne, zo moet ik 
toegeven, weet ik er niet van. Ik probeer in te spelen op de ontwikkeling. 
 
Mevrouw Van Nes: Nu heb ik eerder vanmiddag al begrepen dat er gelukkig geen laminaat 
ligt, maar linoleum. Verder ondersteunen wij het punt van harte, als het maar een eenmalige 30 

investering is. 
 
De heer Neuschwander: Ik had al zoiets zien aankomen. In de motie die op tafel ligt wordt bij 
het puntje ‘verzoekt het college een aanvullend bedrag van € 2000,-‘ het woordje ‘eenmalig’ 
toegevoegd. Daar kom ik zeker vanavond bij de detailbespreking van de moties op terug. 35 

 
Dan voorzitter, iets anders. De buurtbus … 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Ik wil nog een opmerking maken over de bouwkundige 
staat van het pand van de kledingbank. Naar ik heb begrepen zijn de problemen wel 40 

verholpen, maar dit heeft wat tegenslag gehad. Het is niet zo dat Woonvisie een ondeugdelijk 
pand ter beschikking heeft gesteld. Of niets meer doet. 
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, wat de buurtbus aangaat zijn wij blij met de uitleg van de 
wethouder. Het is inderdaad een lange discussie. Wij willen het allemaal en we zaten in een 45 

spagaat. De wethouder wordt geconfronteerd met een aantal praktische problemen. Wij 
hebben het volste vertrouwen dat hij nu aan de slag kan gaan. Wij zien ook het belang. Ik denk 
dat de hele raad het belang van deze buurtbus ziet. Zeker met het oog op de toekomst en de 
doelgroep voor wie deze buurtbus het meest functioneel is: ouderen en mensen die daar 
gebruik van maken. Dus wij gaan met goede hoop de toekomst in. 50 

 
De voorzitter: De heer Van der Spoel wil interrumperen, want uw zinnen worden zo wel heel 
lang. De heer Van der Spoel. 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, de heer Neuschwander zegt dat we het allemaal willen. Ik 55 

weet niet namens wie hij spreekt. De wethouder had woorden van gelijke strekking. U weet dat 
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de VVD al vanaf het begin niet erg enthousiast was. Denkt u nu echt – u spreekt over een 5 

sociale functie – dat die bus wanneer straks het volle pond betaald moet worden, hij die functie 
ook nog gaat vervullen? Bent u niet bang dat er dan aanmerkelijk minder animo zal zijn om van 
de buurtbus gebruik te maken? 
 
De heer Neuschwander: Dat denk ik niet. Ik denk dat deze bus een functionele rol vervult en 10 

dat degenen die daar gebruik van maken deze voorziening dan zo functioneel en praktisch 
vinden, dat de resultaten zoals die er nu liggen, verder uitgebouwd kunnen worden. 
 
De heer Van der Spoel bij interruptie: Voorzitter, kan de heer Neuschwander aangeven 
waarom hij denkt dat dit nu niet het geval is? Twee jaar geleden was hij er volledig van 15 

overtuigd dat dit wel het geval zou zijn. 
 
De heer Neuschwander: Ik weet niet waarop de heer Van der Spoel doelt. Ik heb alleen 
geprobeerd aan te geven dat wij vonden en vinden dat de buurtbus een goed initiatief is. 
Prachtig toen hij gratis reed. Ik ben ervan overtuigd dat de Ridderkerkers er nu zo aan gewend 20 

zijn, dat ze er in de toekomst volop gebruik van willen maken.  
 
Ik maak even een overstap naar onkruidbestrijding. We waren blij verrast, voorzitter. Ook wij 
waren in de stellige overtuiging dat Ridderkerk zijn zaakjes goed op orde had. Binnen Leefbaar 
Ridderkerk is er een behoorlijke discussie gevoerd over het gebruik van glyfosaat en 25 

Roundup. We hebben er zelfs een informatieavond over belegd. Er zijn diverse partijen bij 
betrokken geweest. We zijn blij met de uitbreiding en de motie van de VVD om hier nu 
helderheid in te geven. We hopen dat het voor de toekomst duidelijk is. 
 
Voorzitter, over de sociale woningvoorraad. Als laatste. Ik wil nog toevoegen dat het geen 30 

geheim is dat Leefbaar Ridderkerk voorstander van de differentiatie is geweest. Ik kan me uit 
de raadsperiode 2002-2006 herinneren dat we toen alles uit de kast hebben gehaald – ik kijk 
naar oud-raadslid Van Houcke – om toen mogelijkheden te creëren om de differentiatie van 
bouwen of vrijmaken voor Ridderkerkers mogelijk te maken.  
Nu ga ik niet zo ver dat hier een beleid moet komen van Ridderkerkers eerst, maar het gaat mij 35 

wel te ver als Leefbaar Ridderkerk om te zeggen dat met de beschikbare woningen – meer dan 
40% – dat het Rotterdamse probleem door Ridderkerk opgelost moet worden. Dus laten we 
vooral nuchter zijn en gaan voor een evenwichtige opbouw. Die kunnen we prachtig realiseren 
als we straks gaan voor herstructurering van de wijk naast de Klaas Katerstraat en achter de 
Koninginneweg. Dan kan er een grote stap gezet worden. Dus, wethouder, wat dat betreft bent 40 

u op de goede weg. Wij denken dat we een behoorlijke slag kunnen slaan. 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Hoe denkt de heer Neuschwander dan over de kansen 
die de instroom vanuit Rotterdam biedt om een evenwichtige bevolkingsopbouw te krijgen in 
het kader van vergroening van Ridderkerk? 45 

 
De heer Neuschwander: Laat ik daar nuchter over zijn. Ik zie daar geen toegevoegde 
waarde. Over de instroom van Rotterdam. Laat ik daar helder over zijn. Ik maak me meer 
zorgen over het aantal sociale woningen in Ridderkerk dan over de instroom van Rotterdam. Ik 
maak me wel zorgen over de politiek die op dit moment in Rotterdam wordt gevoerd. Als zij 50 

daar een bewuste keuze maken, zullen wij kritisch moeten zijn. 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Hoe kijkt u dan aan tegen het gegeven dat steeds meer 
Ridderkerkers door de crisis hun inkomen zien dalen en daardoor aangewezen zijn op sociale 
woningbouw? 55 
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De heer Neuschwander: Voorzitter, dat is wat mij betreft niet de discussie. We gaan dan 5 

helemaal weg van het onderwerp. We hebben meer dan 40% sociale woningbouw. We 
beschikken over een heel grote voorraad portiekwoningen. Waar het ons om gaat is een 
goede kwaliteit van wonen. En een goede demografische samenstelling. Ik los het probleem 
waar mevrouw Ripmeester op doelt nu niet op. Dat is een totaal andere discussie. Die zit hem 
ook niet in het aantal portiekwoningen dat Ridderkerk te veel heeft. 10 

 
De heer Van der Duijn Schouten bij interruptie: Voorzitter, het zou het niet verstandig zijn 
om op de situatie waar we nu in zitten een woningvoorraad te gaan afstemmen die jarenlang 
impact heeft op hoe het nu hier loopt. We verwachten juist met elkaar dat de crisis op kortere 
termijn tot een einde komt. Dan gaan inkomens groeien. En zitten wij met een woningvoorraad 15 

die is afgestemd op het hier en nu. Ik zou ervoor willen pleiten om een visie aan te houden die 
iets verder loopt dan de huidige crisis. 
 
Mevrouw Ripmeester: De afstemming die u wilt, is niet zozeer gebaseerd op het feit dat er 
geen leegstand is. Er is op dit moment geen leegstand. Er is dus meer dan voldoende vraag 20 

naar deze woningen. Het zit hem in een andere bevolkingsopbouw die u wilt en die anders is 
dan de traditionele opbouw. 
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, ik sluit dit onderwerp af. Ik ben blij dat de wethouder heeft 
aangegeven dat hij tempo wil maken met de herstructurering. Dat is een duidelijke boodschap 25 

naar Woonvisie. 
 
Voorzitter ik wil nog een opmerking maken over betaald parkeren. Dit houdt me nog bezig. Er 
ligt een motie van het CDA en de VVD om af te zien van uitbreiding van betaald parkeren. In 
eerste instantie gaven wij als fractie aan daar niet zo veel voor te voelen. Maar, ik moet u 30 

zeggen dat we daar vanmiddag met de fractie verder naar hebben gekeken. Ik zeg nu niet dat 
we deze motie steunen, maar we zullen tijdens het avondeten hierop terug willen komen om te 
kijken in hoeverre we iets met de reservelijst kunnen doen. Dus ik kom daar zeker nog op 
terug. Wat ons betreft laten we voor betaald parkeren een duidelijk signaal afgeven. Als het 
noodzakelijk is dat daarvoor een motie komt die punten van de reservelijst naar de prullenbak 35 

verwijst, dan is dat wat ons betreft een goede zaak. We moeten ons daarop verder beraden.  
 
De heer Meij bij interruptie: Volgens mij gaf de heer Neuschwander het antwoord al. Maar ik 
vraag duidelijk: wat heeft de heer Neuschwander tegen deze motie? Wat kan de belemmering 
zijn om niet voor deze motie te stemmen?  40 

 
De heer Neuschwander: U vraagt alweer naar het achterste van mijn tong. Waar wij over 
nadenken is de functie van de reservelijst. U zegt: dit punt van de reservelijst halen. Maar, als 
wij verder denken wil Leefbaar Ridderkerk nadenken om de hele reservelijst van tafel te halen. 
Dan kom ik liever zelf met een motie. Daar denken we over na. Dus, dat leg ik alvast bij u in de 45 

week. U kunt daar dan over nadenken. Het signaal is duidelijk.  
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Nu de heer Neuschwander nadenkt of hij deze motie 
gaat steunen en een koppeling legt met de reservelijst, legt hij een extra druk op andere zaken 
in de reservelijst, waar veel onderwerpen uit het sociale domein in staan. Dan komt opnieuw 50 

maatschappelijk werk onder druk, opnieuw jongerenwerk, opnieuw volksgezondheid. Terwijl 
zoals de wethouder aangaf, dat voor nu niet de discussie is, maar juist voor de komende 
periode. Hoe staat u dan tegenover de integrale afweging? 
 
De heer Van der Duijn Schouten bij interruptie: Ik werd getriggerd door de opmerking van 55 

de heer Neuschwander. Ik denk dat de opmerking van mevrouw Ripmeester terecht is. Hoe 
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gaan we dan om met de rest? In dat kader wil ik graag meedenken over een voorstel. De 5 

reservelijst was ooit bedoeld om voor dit jaar tot een sluitende begroting te komen. Die ligt er. 
Er is altijd een discussie in deze raad geweest of deze reservelijst volledig of onvolledig was. In 
dat kader om nu het signaal aan te geven en wat dat voor de andere dingen op de lijst 
betekent, stel ik voor dat wij middels een motie of amendement voorstellen de hele bijlage 10 
te schrappen. Dat geeft een volgende raad de vrijheid om deze discussie fris in te gaan. Dat 10 

doet niets af aan wat we besproken hebben over betaald parkeren. Het geeft ook aan dat we 
betaald parkeren een andere plek geven ten opzichte van andere onderwerpen op de lijst. Dus 
in dat kader schrappen we nu de hele lijst en geven we de volgende raad ruimte. Dat voorstel 
spreekt mij aan. Ik denk graag mee over de formulering van het amendement. 
 15 

De heer Neuschwander: U ziet, voorzitter, dat de heer Van der Duijn Schouten technisch 
gezien al een stapje verder is dan ik. Het is best een lastige discussie. In de schorsing willen 
wij ons daarin verdiepen. Alle steun is welkom. 
 
Het erfgoed. Ik ben blij met de opmerking van wethouder Van Houcke over mogelijkheden 20 

voor onze vlasindustrie en de scheepswerven.  
 
De voorzitter: Dertien minuten. 
 
De heer Neuschwander: Nieuw Reijerwaard. Punt. Ik heb het nadrukkelijk in onze algemene 25 

beschouwingen benoemd. Ook daarvoor geldt, voorzitter, gezien alle risico’s dat we het tempo 
erin moeten houden. Ik hoop oprecht dat deze raad ook alles zal doen om dat te realiseren.  
 
Nog een opmerking over de donkere dagen. Ik had in mijn bijdrage daar aandacht aan 
besteed. 30 

Als je je dan realiseert dat je dezelfde dag geconfronteerd wordt met inbraken, dan hoop je 
echt dat we dat probleem kunnen uitbannen en tackelen. Zelf zijn we er nog niet uit. Maar, 
wellicht dat we in het voorstel over de Boa’s daar nog een extra functie aan kunnen toevoegen. 
 
De moties: hier heb ik niet veel tijd meer voor. Ik kom er later op terug. 35 

Ik dank u wel.  
 
De voorzitter: Dat was de tweede termijn van de raad. Ik stel voor om een kwartiertje te 
schorsen. Dan kan het college zich nog even beraden. 
 40 

[schorsing 15 minuten] 
 
De voorzitter: Ik verzoek de raadsleden hun plaatsen weer in te nemen. Het woord is aan 
wethouder Den Ouden voor zijn tweede termijn. 
 45 

Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter.  
Ik heb uiteraard aandachtig geluisterd naar de tweede termijn van de raad. Aanvullende 
vragen en opmerkingen uit mijn portefeuille heb ik niet zoveel gehoord. Dat biedt wellicht 
ruimte – tenzij u veel gaat interrumperen – om dat wat ik vanmorgen nog had willen zeggen, te 
kunnen afmaken. 50 

 
De voorzitter: Dat neemt toch geen uren in beslag? Ik zal u wel proberen aan uw tijd te 
houden. 
 
Wethouder Den Ouden: En de tijd is voor het college in zijn geheel? 55 
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De voorzitter: Neemt u maar een kwartiertje de tijd. 5 

 
Wethouder Den Ouden: In de tweede termijn van het CDA werd mijn naam genoemd over 
het maatschappelijk vastgoed. Dat is een onderwerp van de andere portefeuillehouders. Ik 
zwijg daarover, tenzij wij het als college verkeerd hebben begrepen. Ik heb er vanmorgen niets 
over gezegd. Het biedt mij wel de ruimte om iets te zeggen over de maatschappelijke stage.  10 

In het verlengde van de evaluatie is gevraagd, niet speciaal in het kader van een 
maatschappelijke stage, maar wel voor het traject dat gegaan is, wat het nog zou kunnen 
betekenen in het kader van vrijwilligerswerk. Door het Farelcollege is daar positief op 
gereageerd. In dat kader, de verbreding van het vrijwilligerswerk in het kader van de Wmo, 
wordt gewerkt aan een notitie om het vrijwilligerswerk te verbreden en jongeren zullen daar 15 

een rol bij spelen. Dit raakt aan de motie die u hebt ingediend. Om vrijwilligerswerk te 
faciliteren zijn nog steeds ontwikkelingen. 
 
De ChristenUnie bracht snippergroen ter sprake. U refereerde aan de notitie over de richtlijnen 
grondprijzen. In december ligt er een update van de notitie. Wellicht vormt die een aanleiding 20 

om erover te praten. Wat u in uw algemene beschouwingen als een voorbeeld van een 
gebiedje rondom de Jan Luykenstraat - Kerkweg noemde over ondergrondse gemalen, daar is 
wat achterstallig onderhoud, ook aan de groenvoorziening eromheen. Dat wordt opnieuw 
ingericht. Als er aanwijzingen zijn of als mensen uit de omgeving zich melden met wensen en 
een bijdrage willen leveren, is dat hartelijk welkom. 25 

 
Over de uitrol van glasvezel ben ik niet duidelijk geweest. Dat trek ik mij aan. Ik doe een 
nieuwe poging. De insteek bij Ridderkerk en veel andere gemeenten is, dat degene die de 
gemeente daarmee wil verrijken, de gelegenheid daarvoor krijgt. Regge Fiber is daar druk 
mee bezig in het land. Dat bedrijf weet heel goed dat er een normering is afhankelijk van de 30 

classificatie van de gemeente. Daarvoor is een tabel van de VNG, hoeveel geld neergelegd 
moet worden om in de grond te kunnen ‘roeren’. Het bedrijf dat contact met ons had gezocht 
vindt de prijs te hoog. In een eerdere fase is gesproken dat wij niet voor de volle 100%-variant 
hoeven gaan. Ze wilden niet verder gaan dan 10%. Dat kan de bedoeling niet zijn. Het is geen 
winstgevende aangelegenheid voor de gemeente. Maar, als de straat wordt opengebroken, is 35 

het een gegeven dat je eerder weer aan herbestrating toe bent. De degeneratiekosten bepalen 
wij zelf niet. Daarvoor bestaat een normering, maar daar wordt van afgezien. Dat is de stand 
op dit moment. 
 
De heer Japenga bij interruptie: Dus als ik het goed begrijp wil de gemeente het wel, maar is 40 

er nog geen overeenstemming met het bedrijf om het te doen. Streeft de gemeente er wel 
naar? 
 
Wethouder Den Ouden: Ja, wij streven er naar, maar niet op kosten van de gemeente. Dus 
de kosten zijn voor de bekabelaar. De bekabelaar weet wat de kosten zijn. De klasse van de 45 

gemeente Ridderkerk is X en daar hoort zoveel bij. Hij vindt dat te veel en voor iets minder wil 
hij het niet doen. Dus daarom ziet hij er vanaf. Dat is de stand op dit moment. Hoe het verder 
gaat, weet hij niet.  
 
Mevrouw Van Nes bij interruptie: Bent u actief op zoek of wacht u af wat er langskomt? Gaat 50 

u voor glasvezel en zoekt u zelf de markt af? 
 
Wethouder Den Ouden: Het past niet bij het karakter van dit college om afwachtend te zijn. 
Dat weet u. Ik geef u heel recente informatie. We hebben nog niet het juiste beeld over het 
vervolg. Wij weten dat er groepen in Ridderkerk zijn die dit sterk willen bevorderen. Daar 55 

hebben we contact mee. We weten nu nog niet hoe we verder gaan. 
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 5 

De VVD bracht kwijtschelding ter sprake. Omdat het de bedoeling was iets te doen wat nog 
niet gebeurt, neem ik aan dat dit een soort statement is geweest. Als de heer Van der Spoel 
wenst dat ik reageer … 
 
De heer Van der Spoel bij interruptie: Voorzitter, de wethouder heeft het juist dat dit een 10 

statement is geweest om te laten zien dat de hard werkende Ridderkerker bijdraagt aan het 
minimabeleid qua kwijtschelding. Bijna € 200.000,- is een fors bedrag. Dat statement wilden 
wij maken. 
 
Wethouder Den Ouden: Het is in deze periode geweest – twee jaar geleden – dat er een 15 

nieuwe belastingverordening door deze raad is vastgesteld waarbij dit element natuurlijk ook 
nadrukkelijk naar voren is gekomen. Dat staat als zodanig beschreven. Met bedragen erbij.  
En daar is juist op dit onderdeel – ik heb het gelezen in uw algemene beschouwingen – 
unaniem voorgestemd. Het beleid kan altijd veranderd worden. 
 20 

De heer Van der Spoel: Voorzitter, wij wilden triggeren om te laten zien dat er solidariteit is. 
Dat wilden we nu net als toen, vaststellen. Maar omdat dat beeld er vaak niet is, hebben wij dat 
nogmaals willen onderstrepen. De solidariteit. Er is ook een grens aan wat we van hen kunnen 
vragen. 
 25 

Wethouder Den Ouden: Achter de instemming van toen staan we nog steeds.  
De voorziening AVR van € 1,8 miljoen. Daarover hebt u een opvatting. Met de mededeling van 
vanmorgen is het traject nog niet aan het einde. Keurig netjes zal dit genoemd worden bij de 
slotbegrotingswijziging. U zult dan verzocht worden wat met die € 1,8 miljoen te doen. Ik denk 
dat het voorstel is om dat in de algemene reserve te doteren. Maar het staat de raad altijd vrij 30 

om er een andere bestemming aan te geven. 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, als de wethouder alvast een voorschot neemt op de 
afsluitende begrotingswijziging dit jaar: op 28 november staat er iets op de rol. U vraagt dan al 
€ 300.000,- te besteden. U loopt er dus zelf al op vooruit. 35 

 
Wethouder Den Ouden: Dat heb je soms met het uitzetten van beleid met voorstellen. Dat je 
onder voorbehoud dingen in gang moet zetten. Zo hebt u dit ongetwijfeld gelezen. 
 
In relatie tot de kruising Rijnsingel, A38 Rotterdamseweg werd opgemerkt dat in relatie tot 40 

fietshighways – ik noemde er vanmorgen vijf – wellicht het nadere gesprek daarover op 
28 november zal kunnen worden gedaan. Dan hebben we het complete voorstel rondom de 
herstructurering. 
 
De voorzitter: Dertien minuten. 45 

 
Wethouder Den Ouden: Voorzitter, dan laat ik de buurtbus even rusten. 
Een heel belangrijke opmerking vond ik ook wel … 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Gezien uw talent om dingen heel beknopt uit te leggen, 50 

zou ik het waarderen wanneer u hier een minuut aan besteedt. Om het snel naast elkaar te 
zetten. Alleen het financiële plaatje. 
 
Wethouder Den Ouden: Voorzitter, als ik dat exact wist, had het op papier gestaan. U weet 
dat we nog in onderhandeling zijn. Er zijn drie partijen: de gemeente de stadsregio en de RET. 55 

En hoe de gemeente het management krijgt. Ik haak even aan bij uw opmerking dat het op dit 
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moment € 35.000,- kost die niet in de begroting staat zeg ik u toe dat dit beduidend minder 5 

wordt. 
 
De Oostmolendijk die volgens groep Koppes aan het schuiven is. Dat werd eerder gemeld en 
toen ben ik verschrikt gaan kijken op de Oostmolendijk. Richting de Rotterdamseweg is een 
scheur in het asfalt te zien die iets groter is dan gewoonlijk. Die scheur is of wordt gerepareerd. 10 

Wij volgen dat. Wij kennen de kwaliteit van het toezicht van het waterschap dat 
verantwoordelijk is voor de bedijking. Ons is verzekerd dat hier geen risico’s aan verbonden 
zijn. Uiteraard volgen we dit nauwkeurig. Er moet ook geen verband gelegd worden met de 
Crezéepolder, die binnenkort tot natuurgebied wordt omgevormd. 
 15 

Mevrouw Van Nes: Waar ik op doel is het feit dat de sloot aan de zijde van de A15 van de 
Oostmolendijk dichtgeschoven is. Dit is ook een heel grote zorg voor de bewoners. 
 
Wethouder Den Ouden: In ieder geval hebben we naar aanleiding van uw eerdere signaal dit 
natuurlijk bij het waterschap neergelegd. Er is ons bevestigd dat het onder controle is en er 20 

geen reden is om ongerust te zijn. 
 
De voorzitter: Wethouder, uw kwartier is om. U krijgt van mij vijf minuten maar dat moet het 
dan ook zijn. Ik maan u tot enige spoed. 
 25 

Wethouder Den Ouden: Voorzitter over het hoofdstuk Onderwijs. Ik kon daar vanmorgen 
niets over zeggen. Onderwijs is belangrijk in Ridderkerk. Een paar fracties hebben 
geconstateerd dat er een prachtig nieuw schoolgebouw – De Reijer – in gebruik is genomen. 
Het ziet er prachtig uit. Als u dat ziet, is de gedachte dat Ridderkerk aan het afglijden is, geen 
goede. Ik kijk in de richting van Leefbaar Ridderkerk want zij namen het terloops mee. Wij 30 

hebben bovengemiddelde scores als het gaat om de kwaliteit. 
 
Het CDA sprak over extra afschrijvingen die we niet zouden moeten willen. Het is goed om in 
dit kader aan te geven dat alle dingen die dit en volgend jaar uit de algemene reserve worden 
gehaald, eerst in het kader van doorschuiven bewust erin gegaan zijn. Bij de slotbegroting zult 35 

u weer een aantal dingen zien die doorgeschoven worden naar volgend jaar. Dat loopt via de 
algemene reserve. Het is logisch dat we dat dan volgend jaar weer terugbrengen. De raad 
heeft met alle wijzigingen nadrukkelijk ingestemd. Het college maakt niet zomaar keuzes. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Ik was ook getriggerd door de opmerking van het CDA. Nu 40 

ik de wethouder hoor, bekruipt mij het gevoel dat ik het niet heb begrepen. Zoals ik het heb 
gelezen, staan er bijvoorbeeld gebouwen aan de Anjerstraat in de verkoop. Als die verkocht 
worden zal de resterende boekwaarde afgeschreven moeten worden. Zo heb ik de extra 
afschrijving gezien. Als ik dat niet goed heb gelezen, hoor ik het graag en ook hoe ik het wel 
moet zien. 45 

 
Wethouder Den Ouden: Bij de verwijzing naar de betreffende schriftelijke vragen had dit bij 
het CDA betrekking op het omgaan met de algemene reserve. Het gebouw staat nog steeds te 
koop. Bij de behandeling van de nota Maatschappelijk vastgoed gaan we er uitgebreider op in. 
Natuurlijk zitten op een gebouw kapitaallasten. Dat staat in de begroting. Als er opbrengst is 50 

door verkoop, is het logisch om de rest van de kapitaallasten naar voren te halen en af te 
schrijven.  
 
De heer Van der Duijn Schouten bij interruptie: Dan concludeer ik dat ik het goed had 
begrepen. 55 
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De voorzitter: Dat is bijna altijd zo. 5 

 
Wethouder Den Ouden: Daar heb ik niet aan getwijfeld. 
 
De voorzitter: Uw tijd is om. Hoeveel tijd hebt u nog nodig? 
 10 

Wethouder Den Ouden: Voorzitter, nog drie opmerkingen. 
Omdat groep Koppes ook geïnteresseerd was in parkeren heb ik vanmorgen genoemd 
straatparkeren. De VVD veronderstelde dat dat duurder zou worden. Het blijft € 1,10 per uur. 
De parkeergarage Ridderhof € 1,65 per uur en de parkeergarage Jorishof € 1,30 per uur. Ten 
slotte de parkeergarage Koningsplein € 1,00 per uur. 15 

 
De heer Van der Spoel bij interruptie: Voorzitter, ik begrijp de opmerking van de wethouder 
niet. Wij wilden alleen aangeven dat parkeertarieven in de toekomst niet meer zouden moeten 
stijgen dan het indexeringspercentage. Ik weet niet waar de wethouder de stellingname 
vandaan heeft dat wij iets zouden vinden.  20 

 
Wethouder Den Ouden: Ik heb begrepen dat 2014 in de toekomst ligt. Voor alle helderheid 
zeg ik dat de parkeertarieven in 2014 niet met de inflatiecorrectie worden aangepast. Het tarief 
blijft hetzelfde als in 2013. 
 25 

De heer Van der Spoel bij interruptie: Dat was mij bekend, voorzitter. In de toekomst 
hebben we met elkaar afgesproken dat indexeringen niet met een paar cent verhoogd kunnen 
worden, dus dan zou je een paar jaar samen moeten pakken. Wij hebben gezegd ‘uitsluitend 
en alleen voor het indexeringspercentage en niet meer’. Nu en in de toekomst. 
 30 

Wethouder Den Ouden: Dat is hiermee duidelijk. 
Onderwijs. Ik wil u graag meegeven dat we recent met alle besturen van scholen in Ridderkerk 
en besturen van kinderopvangorganisaties een overeenkomst hebben gesloten die in het 
teken staat van de doorgaande ontwikkelleerlijn voor kinderen. Dat vinden wij een uitermate 
positieve ontwikkeling. In dat overleg met alle betrokken partijen is niet gebleken dat het 35 

voortgezet onderwijs zich niet aangesloten voelt op dat thema. 
 
Over de vakleerkrachten gym is eigenlijk niets anders te melden dan we vorig jaar al hebben 
gemeld.  
 40 

Voorzitter, bedankt voor uw clementie. 
 
De voorzitter: Het woord is aan wethouder Dokter. 
 
Wethouder Dokter: Dank u, voorzitter.  45 

Het CDA sprak over een wethouder voor ouderen. Een gratis advies voor mij: Ik zou kiezen 
voor een driedecentralisatie, net zoals ook door de VVD werd aangegeven. Maar, dat is voor 
een volgende periode goed om naar te kijken. Kijken of we naar speciale wethouders met 
portefeuilles kunnen. 
 50 

De scouting. U vraagt naar de stand van zaken. En naar extra aandacht.  
De scouting heeft gezegd dat de € 750,- goed is om mee te starten. Dat zal lukken. Er zit een 
staffel in naar een hoger bedrag. Zij werken dit nu met elkaar uit. Ook de extra gelden die nodig 
zijn voor hun begroting. Ze krijgen de begroting niet helemaal rond. Omdat verschillende 
sponsors en fondsen wachten tot hun begroting sluitend is. Ook daarover zijn we met elkaar in 55 

overleg. Als dat gaat lukken, komen we er uit over de prijzen van de grond. Als er geld nodig is, 
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kom ik erop terug. 5 

 
De heer Meij: Voorzitter, ik begrijp dat de wethouder zegt dat het goed komt. Dan kan ik rustig 
gaan slapen vannacht.  
 
Wethouder Dokter: Ik wil u niet wakker maken in uw dromen. Maar, ja ik heb er alle 10 

vertrouwen in. We staan er constructief in. 
 
De ChristenUnie vroeg verduidelijking over het zorghotel en de IDB en Sari. Ik weet dat twee 
fracties een brief van een bestuurslid van Sari hebben gekregen. Het eerste verzoek was 
aandacht voor de mensen te hebben. Die moeten ver uit Ridderkerk geplaatst worden.  15 

Wij hebben met diverse partners aan tafel gezeten. Ik heb enkele maanden geleden met de 
bekende voorzitter gesproken. Hij was verbaasd dat de Riederborgh, waar hij in het bestuur 
zit, hem niet in kennis had gesteld. De afgelopen weken was er een oproep voor een 
vergadering. Ik heb naar alle partijen geadviseerd om de voorzitter van Sari uit te nodigen. Op 
dit moment vinden zij het niet goed om die voorzitter erbij te vragen omdat ze ook met 20 

ziektekostenverzekeraars in gesprek zijn. Op het juiste moment zullen Sari en IDB erbij 
betrokken worden. 
 
De heer Japenga bij interruptie: Goed te horen, kunt u ook iets zeggen over de stand van 
zaken van het zorghotel zelf? 25 

 
Wethouder Dokter: Het is belangrijk om duidelijkheid te krijgen met de zorgverzekeraars tot 
hoever zij kunnen financieren. En dan moeten we zoeken naar de locatie. 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Voorzitter, het idee was ooit om een zorghotel in 30 

BAR-verband te creëren. Hoe verhoudt zich dit tot dit plan? 
 
Wethouder Dokter: Het is mij niet bekend dat we kijken naar een zorghotel in BAR-verband. 
Het is echt een particulier initiatief. Wij hebben het omarmd om in Ridderkerk te 
verwezenlijken. 35 

 
De VVD brengt ondernemers onder de aandacht. U vraagt aandacht voor de kleine, 
zelfstandige niet-georganiseerde ondernemers. Wij hebben ook aandacht voor 
niet-georganiseerde ondernemers. Wij hebben een lijst van alle bedrijven die we de laatste 
maanden hebben bezocht. Dat wil ik met u delen. Als er mensen bij u komen die graag daar 40 

iets over willen weten, ben ik altijd bereid daar naar toe te gaan. 
 
De opmerking over zzp’ers en huisvesting. Er is gesproken over leegstaande gebouwen. Op 
dit moment zijn zzp’ers bezig met een gebouw in het verlengde van de Kerkweg, waar nog wat 
ruimte is. Wij moeten uitkijken dat we geen concurrent van deze groep jonge ondernemers, 45 

zzp’ers, worden die daarmee bezig zijn. Zij moeten een kans krijgen. 
 
D66/GroenLinks en Stichting Bram. Ik heb begrepen dat alle fracties een uitnodiging hebben 
gekregen om langs te komen. Ik beveel u dat aan.  
U spreekt uw zorgen uit over het niet actief zijn voor Cornelisland. Dat is jammer. We proberen 50 

Cornelisland onder de aandacht te krijgen. We hebben een paar weken geleden samen met 
wethouder Van Houcke een aftrap mogen geven op het HAK-terrein. Daar waren 
geïnteresseerden en zelfs makelaars uitgenodigd. We kwamen er enthousiast vandaan. Zelfs 
de makelaars zeggen dat er vraag naar ruimte is. Wij brengen het graag nog eens bij 
ondernemers onder de aandacht waar dit kan. 55 
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Het winkelcentrum, de leegstand. Ik heb aangegeven dat we een gesprek hebben gehad met 5 

alle partijen, winkeliers, winkeliersvereniging en beleggers. Er worden plannen gemaakt, ook 
vanuit de beleggers. We moeten uitkijken dat we niet te veel aandacht geven aan de 
leegstand. Als je dat veel aandacht geeft vergeten we de ondernemers en beleggers. We 
hopen begin volgend jaar met een plan voor het winkelcentrum te komen.  
De makelaars geven een signaal af dat we er in Ridderkerk goed voorstaan ten opzichte van 10 

de regio. De beeldvorming is dat in Ridderkerk panden leegstaan, dat zie je als je Ridderkerk 
binnenkomt. We zijn blij dat we door makelaars geïnformeerd worden dat er een nieuw groot 
bedrijf komt.  
Wat betreft het overleg over Cornelisland: elke drie weken zitten we met drie wethouders om 
tafel om te kijken naar de stand van zaken en wat we kunnen verbeteren. 15 

 
Mevrouw Fräser bij interruptie: Ik wil aan de wethouder kwijt dat mijn conclusies niet 
klopten: u bent er druk mee. Dat vinden we goed nieuws. We hopen dat Cornelisland gauw op 
100% zit. 
 20 

Wethouder Dokter: We doen ons best.  
Door de SGP is gesproken over de winkelsluiting. Daar komt straks een voorstel over. Daar 
gaat u met elkaar over. In het overleg met de ondernemers van het winkelcentrum is dit ook 
besproken. Zij wilden zelf met een voorstel komen. Zij berekenen op dit moment wat nuttig is 
om omzet te creëren. Zij zien momenteel behoorlijke terugval in de vrijdagavondopening. 25 

Verschillende winkeliers hebben voor de vrijdagavond een berekening gemaakt en 
geconstateerd dat ze niet open moeten gaan. Winkeliers bespreken dit met elkaar. Hetzelfde 
geldt voor opening op zondag. Dit geluid kwam vanuit de winkeliers. Zij willen zelf meedenken 
en met een voorstel komen. Wij willen daar gehoor aan geven. 
 30 

De PvdA bedank ik voor haar positieve woorden. Heerlijk om te horen. De uitnodiging voor de 
crosstrainer in het centrum: ja! Bij dezen hoop ik dat als ik hem mag openen, ik dat samen met 
u mag doen. 
 
Mevrouw Van Nes bij interruptie: Ik heb het park gemist. Ik ben benieuwd naar welk park. 35 

 
Wethouder Dokter: Ik heb het park ook niet genoemd. We zijn aan het uitzoeken waar dit het 
beste kan. 
De transitie van de jeugdzorg. Moet terugkomen. Het komt terug. Voor 31 oktober moesten we 
het met elkaar doen. Dat hebben we gedaan. Het beleidsplan komt eraan. Niet volgende 40 

maand al. Het komt zeker hier in de raad en daarvoor in de commissie. 
 
Een algemene opmerking van de PvdA: u haalt vaak schrijnende voorbeelden aan. Als er 
concrete schrijnende gevallen in Ridderkerk zijn, willen we dat graag van u horen. Wij willen 
graag maatwerk leveren. 45 

Voorzitter, ik ben binnen de tijd gebleven. 
 
De voorzitter: Ruim dertien minuten maar mevrouw Ripmeester wil graag interrumperen. 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: De mensen komen ook naar u toe en willen graag 50 

maatwerk. Maar soms komen ze niet verder dan het eerste contact. Daarover wil ik graag met 
elkaar in gesprek gaan. De doelgroepen die naar ons toekomen, moeten goed inzichtelijk 
worden. Die oproep wil ik nogmaals onderstrepen.  
We hebben niet alle doelgroepen voldoende en goed in beeld. Het is voor ons belangrijk. Als 
we ze niet in beeld hebben, kunnen we ze ook niet helpen. Daar moeten we echt – ik weet dat 55 

het moeilijk is – alle inspanning op zetten om ze in beeld te krijgen en met ze in gesprek te 
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gaan. 5 

 
Wethouder Dokter: Ik doe ook een oproep aan u en aan de samenleving. Een voorbeeld. De 
eenzame: wie is de eenzame? Hij is moeilijk te vinden. Je kunt met elkaar beleid afspreken, 
maar over wie hebben we het? Signalen uit de samenleving moeten we oppakken en 
benoemen. 10 

 
De voorzitter: Wethouder Van Houcke: 
 
Wethouder Van Houcke: Voorzitter, er zijn over mijn portefeuille opmerkingen gemaakt die ik 
gemakshalve in drie categorieën heb ondergebracht. Woningbouw, duurzaamheid en 15 

maatschappelijke leegstand. 
Ik wil melden dat een uur geleden een persbericht van Rijkswaterstaat is verschenen waarin 
wordt gemeld dat op 9 november werkzaamheden gaan beginnen voor de schermen langs de 
weg. Ik heb het bericht aan u laten doorsturen. 
 20 

Ik wil los van de genoemde thema’s, kort ingaan op opmerkingen van groep Koppes. Over 
Hoeve Bouwlust. Wij hebben niet bedacht dat de hoeve zo geïsoleerd wordt. Prachtig 
monument in onze gemeente. Het is privébezit. Wij gaan er niet over, ook niet over de 
bestemming. Er wordt binnenkort een bijeenkomst belegd voor de monumentenbezitters hier. 
Er wordt overlegd om te kijken hoe wij de volgende stappen kunnen maken. U hebt kennelijk 25 

contact met de mensen, dus als ze het nuttig vinden, zijn ze altijd welkom. Dat mag u 
doorgeven. Maar niet met de gedachte dat ik alles voor ze kan doen. 
 
Mevrouw Van Nes bij interruptie: De gedachte dat u alles voor hen kan doen, is aardig tot ze 
doorgedrongen. Het is harde realiteit voor hen. Andersom zou ik bijna aan u willen vragen 30 

eens contact met hen op te nemen. 
 
Wethouder Van Houcke: Ik wil toch even bij mijn eerste opmerking blijven. 
U maakte een opmerking over de NAM. De zorg leeft breed. Het affakkelen van gas waar we 
zorgen over hadden is niet het geval. De eerste verzoeken van de NAM zijn niet zondermeer 35 

gehonoreerd of voor zoete koek geslikt. Wij hebben gevraagd om eerst onderbouwde plannen 
te ontvangen. Over twee weken komt de NAM het college uitleggen wat mogelijk en 
onmogelijk is. Wij laten ons goed informeren voordat we besluiten nemen. De Mijnwet staat 
ons niet toe om nee te zeggen. Ik denk ook niet dat dat correct is. Het bekende nimby-verhaal 
is hier van toepassing. We willen allemaal gas hebben en dat komt uit de grond en gaat voor 40 

ons allemaal via het net. 
 
Duurzaamheid. 
Ik refereer aan de opmerkingen van de ChristenUnie over elektrische laadpalen. In die zin 
hadden we vorige week een nieuw convenant in stadsregionaal verband willen tekenen. Dat is 45 

uitgesteld. We gaan dan verder om de volgende fase te pakken om nog meer van die 
laadpalen neer te zetten. Het gaat niet om het zoveel mogelijk geld investeren, maar het gaat 
om het verkrijgen van een basisnet waardoor mensen die zo’n auto hebben het fijn vinden dat 
ze kunnen laden en zich niet hoeven afvragen of ze de volgende laadpaal nog halen. 
 50 

U noemt uit uw hart gegrepen: we zijn met de transitie bezig. Op het moment dat we alles 
faciliteren om gebruik van fossiele brandstoffen alsmaar verder voor ons uit te schuiven 
verhinderen we wat we zelf willen. Namelijk verbeteren van de luchtkwaliteit en vergroten van 
de duurzaamheid door de energievoorziening op een andere manier te regelen. 
In die zin steun ik uw uitspraken daarover. U noemt ook zonne- en windenergie.  55 

Ik wil aanvullend op vanmorgen zeggen dat zonne-energie duidelijk is. We zijn er volop mee 
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bezig. Wij willen niet in de krant zetten dat mensen een formulier kunnen downloaden. Ik wil 5 

ook graag noemen dat we uitstekend overleg met de plaatselijke installateurs hebben gehad. 
Ik ben blij dat de installateurs zich evenzo betrokken voelen als uw raad. We willen met onze 
lokale installateurs samen optrekken. De contacten zijn uitstekend. We zijn aan het zoeken 
naar mogelijkheden om meer zonne-energie op te wekken op onze daken: die mogelijkheid is 
er. We streven naar een permanent informatiecentrum waarin we mensen kunnen informeren 10 

over duurzaamheid en waar ze opstellingen kunnen zien. De installateurs willen ook daaraan 
een bijdrage leveren. Het is wellicht voorbarig dit te noemen. We zoeken met elkaar naar een 
situatie die verankerd wordt in onze samenleving, zodat we daarmee verder kunnen. 
 
Vanmorgen maakte wethouder Van der Sluijs opmerkingen over de Koninginneweg 150. Dat 15 

is voor mij het bruggetje dat ik kan maken. Die locatie biedt mogelijkheden maar niet dan nadat 
wij duidelijk hebben gemaakt wat de kosten zijn. Op dit moment is het niet ongebruikelijk in een 
leegstaande school een lokaal als atelier te krijgen of wat dan ook. Maar gratis parkeren 
bestaat niet en gratis ateliers bestaan feitelijk ook niet. Iedereen weet dat het geld kost. Wij 
willen dat wel graag transparant hebben. 20 

 
De heer Van der Spoel bij interruptie: Voorzitter, betrekt de wethouder hierbij ook de status 
van de school? Als de verwarming aangezet wordt en er is enkele beglazing met stalen 
kozijnen, zal de warmte er net zo hard uitgaan als hij er in komt. Als we over duurzaamheid 
spreken, betrekt u die dan ook vooral op dit pand. 25 

 
Wethouder Van Houcke: U hebt helemaal gelijk. Dat is een van de onderdelen van de 
discussie die we voeren. Als we aan de ene kant duurzame energie opwekken en het er via de 
ramen weer uitwerken, schiet dat niet op. 
 30 

De heer Meij: Een vraag aan de VVD-fractie. Als u vraagt om eens aan kozijnen en dubbel 
glas te denken, wat is dan de vervolgstap die u zet? Ik begrijp dat u zegt ‘haal het gebouw 
maar weg’. Of heb ik het mis? 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, dat zou zomaar een overweging van de VVD kunnen zijn. 35 

Wij hebben al eens aangegeven, maar de wethouder pleit voor duurzaamheid en legt een 
bruggetje, dat het maar zeer de vraag is of het gratis kan. De wethouder geeft aan dat gratis 
niet bestaat. Maar, het gaat ook verwachtingen scheppen bij organisaties die erin komen. 
Bijvoorbeeld de Wereldwinkel en André Verhoef. Als het ophoudt te bestaan hebben zij recht 
op huisvesting elders. Dat betekent weer subsidies. Daar zijn wij huiverig voor. 40 

 
De heer Meij bij interruptie: Dat begrijp ik, dat hoort bij de VVD. Maar het andere aspect 
begrijp ik niet: daar heb ik moeite mee. U wilt kennelijk allebei. 
 
De heer Van der Spoel: De heer Meij moet weten dat na indiening van onze motie over 45 

glyfosaat onze betrokkenheid bij milieu en duurzaamheid heel groot is. 
 
De heer Japenga bij interruptie: Ik dacht even dat ik de wethouder Financiën hoorde. Dat 
vond ik opvallend. Ik vond het ook opvallend dat Koninginneweg 150 wordt genoemd als we 
het hebben over de voormalige huishoudschool en het Farelcollege. Maar, goed dat zijn zo 50 

van die opvallende dingen waarbij wij ons afvragen wat er onder ligt of achter zit. Maar goed, 
we doen vandaag niet al te moeilijk.  
Waar het om gaat is dat we een aantal voorzieningen in Ridderkerk op een goede locatie willen 
bundelen. Als dit het niet is, is het wat anders. 
 55 

Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Bundeling van voorzieningen kan geen kwaad. Maar je 
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kunt niet een organisatie die een duurzame toekomst tegemoet moet zien, opzadelen met 5 

hoge huisvestingslasten. Dus als we het dan hebben over Eneco en dat soort kosten is dat 
zeker iets om mee te nemen in het plaatje of het onderzoek. 
 
Wethouder Van Houcke: Dat is precies waar we mee bezig zijn. De discussie moeten we nu 
niet daarover aangaan, maar ik verheug me wel op de discussie in de commissie en 10 

gemeenteraad. Dit leegstaand maatschappelijk onroerend goed staat op uw agenda om met 
elkaar over te discussiëren en spelregels af te spreken. Als we de spelregels hebben 
afgesproken, zullen we de volgende stap met elkaar zetten. De Koninginneweg – mede door 
de door u aangenomen motie – noodzaakt ons om versnelling aan te brengen. Dat vinden we 
niet erg, want we zaten zelf ook op dat pad. We willen u als raad zo snel mogelijk bedienen. 15 

 
Terug naar de duurzaamheid. Dat was de aanleiding voor deze korte discussie. 
Wij zijn ook bezig om te kijken of wij in Ridderkerk een duurzaamheidskring van de grond 
kunnen krijgen. Alle maatschappelijke initiatieven en de deskundigheid die er is, willen we 
bundelen.  20 

Ik geef u een voorbeeld: we hebben van de week contact gehad met de Rabobank en die liet 
ons weten dat ze dit in Barendrecht ook al deden en hiervoor in zijn. Zo zijn we bezig om de 
initiatieven belangstelling en kennis te bundelen en te zorgen dat we dit in een 
duurzaamheidskring in onze samenleving verankeren. Ook daar zou – ik zeg zou – de 
Koninginneweg 150 een rol spelen.  25 

 
Voorzitter, dan over de sociale woningbouw. Ik houd mijn horloge in de gaten zodat ik binnen 
de vijftien minuten kan blijven. 
 
De voorzitter: Twaalf minuten. 30 

 
Wethouder Van Houcke: Ziet u? Daar hebben we het al. Sociale woningbouw. De 
percentages die genoemd zijn, kloppen niet. We hebben op dit moment circa 45% sociale 
woningen in onze gemeente. Meer dan u dacht. Daar zit overigens het bestand van Woonvisie 
bij, van enkele kleine woningbouwverenigingen die we nog hebben en privéwoningen. 35 

Privéwoningen die onder dat bestand vallen vanwege de waarde en prijs die ze hebben. Dat 
betekent dat die 45% het gegeven is waar we van uit moeten gaan. Als ik u aangeef dat 
Barendrecht op 18% zit, is het wezenlijke probleem niet dat wij dat hebben, maar het 
wezenlijke ‘probleem’ het punt in de stadsregio is dat we tot overeenstemming komen met 
Rotterdam. Die contacten zijn er. Het gaat ook goed. Rotterdam-Zuid heeft een immens 40 

probleem. 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: U hebt het over sociale woningbouw van 45%. Dat zijn 
huur- en koopwoningen. Hebt u daar een uitsplitsing van? 
 45 

Wethouder Van Houcke: Niet helemaal precies. Het zal ongeveer 8% of 9% zijn dat in privaat 
bezit is. 
 
Mevrouw Ripmeester: Als 9% privaat bezit is dan is dat het enige aanbod sociale koop. 
 50 

Wethouder Van Houcke: Ik begrijp niet wat u bedoelt. 
 
Mevrouw Ripmeester: De sociale woningvoorraad bestaat uit twee componenten: 
huurwoningen en sociale koopwoningen. U zegt dat 9% in privaat bezit is. Maar, u sprak ook 
over kleine verenigingen. Kunt u het percentage sociale koopwoningen in Ridderkerk 55 

aangeven? 
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 5 

Wethouder Van Houcke: Dat kan ik niet scherp aangeven. Het totaal is 45%. Alles wat in 
privaat bezit is en bij kleine woningbouwverenigingen zit op ongeveer 8%. Dat kun je 
misschien ook nader uitsplitsen, maar die cijfers heb ik niet paraat. 
 
Voorzitter, om de draad weer op te pakken.  10 

 
De voorzitter: Wilt u afronden? 
 
Wethouder Van Houcke: Voorzitter, dat doe ik uiteraard. Ik denk dat het goed is om volgende 
week de discussie verder met elkaar af te ronden. 15 

 
De voorzitter: Dat is keurig afgerond. Dank u wel. Wethouder Van der Sluijs. We feliciteren u 
met uw verjaardag van afgelopen maandag en danken u voor uw traktatie. 
 
Wethouder Van der Sluijs: Dank u wel voor uw goede wensen.  20 

Als het over oude huishoudschool of Koninginneweg 150 of het Albeda College gaat of over 
wat de heer Louter vorige week in de krant had gelezen over Micha: Multifunctioneel 
informatiecentrum Hulp en Advies. Laten we het daar niet over hebben. Als de plannen verder 
uitgewerkt zijn, zullen we er nader op terugkomen. Al die elementen en mensen die zich ervoor 
inzetten en geen concurrent worden: al die aspecten komen op een rijtje en dan hebben we 25 

het erover. 
 
Waar ik het wel over wil hebben, zijn de vrijwilligers. Door velen van u genoemd en aandacht 
voor gevraagd. Er komt een notitie Vrijwilligersbeleid. Daarin zal aandacht worden gegeven 
aan aspecten als belonen, werven. De suggestie om dit via een brief te doen als mensen 18 30 

jaar worden. Ik weet dat er in Ridderkerk een initiatief is voor mensen die 65 jaar zijn 
geworden. Zij worden uitgenodigd en reageren hier enthousiast op. Zij willen graag vrijwilliger 
worden.  
 
Mevrouw Van Nes bij interruptie: Er wordt al een boekje uitgegeven aan mensen die in 35 

Ridderkerk achttien jaar worden. Daar zou het perfect in passen. 
 
Wethouder Van der Sluijs: Er gebeurt al heel veel, we moeten alleen ‘finetunen’. Ik hoop ook 
met onze pilot Vrijwilligers in de wijk mensen aan te moedigen. De organisaties willen we met 
elkaar verbinden om zodoende vraag en aanbod duidelijker in beeld te hebben. Ook wat er 40 

dadelijk nodig is als we meer van mensen vragen om in de wijk actief te zijn. We komen daarop 
terug. 
De opmerking dat solidariteit … 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Wij hebben ooit gevaagd naar herijking van het 45 

welzijnsbeleid. Om te kijken waar we staan, wat nodig is en waar we naar toegaan. U zegt nu 
dat u een studie doet naar de inzet van vrijwilligers. Is dat een opmaat naar dat herijken of is 
dat een fragment? 
 
Wethouder Van der Sluijs: We zijn aan het einde van dit college. Nog een paar maanden en 50 

dan komt er een nieuw college. Ik denk dat we niet nu voor een nieuw college al een nieuw 
welzijnsbeleid op de rails moeten zetten. Het is goed om het nieuwe college hierover te laten 
nadenken. Hetzelfde geldt voor de opmerking of we niet een wethouder voor jeugd en 
jongeren moeten hebben. Het is goed dat het nieuwe college zich daarover uitspreekt. We 
kunnen het wel meegeven als de nieuwe ploeg gaat warmdraaien. 55 
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Solidariteit voor mensen, aandacht voor minima. Het is goed dat u daar nog eens de aandacht 5 

op vestigt. Daar hebben we vorige keer wat woorden over gehad in de zin dat ik dat niet zou 
waarderen. Maar, ook dat is zeker bij de VVD in goede handen. Daarvoor dank. 
 
Beter bedienen van zzp’ers. We moeten ook zoeken bij minima hoe we de ontstane problemen 
kunnen voorkomen dat mensen niet in aanmerking komen omdat ze niet aan criteria voldoen. 10 

De hardheid daarvan. Misschien moeten we voor die mensen een clausule bedenken om ook 
deze groep gebruik te laten maken van voorzieningen. We gaan dat meenemen in de studie. 
 
Mevrouw Van Nes deed een oproep voor participatie. Een pagina op de website. We hebben 
in de raad al eens een discussie gevoerd. Ik vind dat een platform een bijdrage zou kunnen 15 

leveren. In mijn eerste termijn heb ik aangegeven dat het in het kader van privacy lastig is om 
aan te geven wat je wel en niet kan doen. Daar moet je een beheerder voor hebben. Ik zal in de 
evaluatie daar graag op terugkomen om er invulling aan te geven.  
 
Mevrouw Van Nes bij interruptie: Het is een dringende wens van Pameijer, Karaat en 20 

Connect to Act. Dat leg ik even bij u neer. 
 
Wethouder Van der Sluijs: Het komt allemaal bij elkaar. Wat dat betreft is dit een goede 
timing. We hebben nog een paar maanden om hiervoor iets goeds neer te zetten, althans in 
mijn persoon. U kunt daar allemaal vorm en inhoud aan geven.  25 

 
De SGP had een opmerking over een beloning aan vrijwilligers. Er is een nota Grijs, zilver en 
goud. U hebt daar zelf platina aan toegevoegd. Ik zou willen voorstellen om er ook groen aan 
toe te voegen. Dan hebben we het hele palet. Hoe meer inzet vrijwilligers hebben gepleegd, 
hoe meer goud- en zilvergehalte. 30 

 
De vraag of we gaan investeren in stenen of mensen. De SGP kwam daarmee.  
Levende stenen zou misschien een aardige opmerking zijn. Als mensen met elkaar 
investeren, verbind je mensen en stenen. Dat moeten we uitdragen. Het is niet zo dat je een 
boodschap hebt, volgens mij ben je een boodschap. Dit was een klein filosofisch zijpaadje. 35 

 
Mijn laatste opmerking is richting de PvdA over schuldhulpverlening. U houdt een pleidooi om 
dat te ondersteunen. Wij zouden dat wel graag willen. Goed dat u aandacht vraagt, ook via uw 
motie. 
 40 

Ten slotte wil ik … 
 
De heer Van der Spoel bij interruptie: In de motie van de PvdA wordt opgeroepen tot 
verplichte deelname aan schuldhulpverleningstrajecten. Bent u daar voorstander van?  
 45 

Wethouder Van der Sluijs: Ik denk dat we er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat 
mensen uit de problemen komen. Een van de middelen is voorlichting. Als overheid mag je niet 
zover gaan dat je mensen kan verplichten met het opleggen van boetes. Dat kan niet. Ik denk 
dat we duidelijk moeten maken dat het goed is om daar gebruik van te maken. Veel meer in de 
sfeer van dat het helpt. Een schuldhulpmaatje kan een goede rol spelen.  50 

 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: We weten dat tussen de aanmelding voor een 
schuldhulpverleningstraject en de daadwerkelijke uitvoering ervan soms drie tot vier maanden 
tijd zit. In die tijd kan veel gebeuren. Juist dat is een periode waarin wij ons kunnen voorstellen 
dat ze met heel veel kracht worden uitgenodigd. Heel dwingend wordt geadviseerd om deel te 55 

nemen aan een cursus budgetbeheer.  



7 november 2013 
 
 

 2058 

 5 

Wethouder Van der Sluijs: Ik denk dat we dwang niet moeten laten uitlopen op de 
consequentie dat men dan geen recht meer heeft op hulp. U geeft aan dat er sprake is van drie 
tot vier maanden wachttijd. De wachttijd tot het eerste gesprek is veel korter. Dit zal binnen 
twee weken plaatsvinden. Er worden in die wachttijd al signalen afgegeven waar mensen aan 
moeten denken. Gelukkig hoeft men geen vier maanden te wachten voordat hulp in gang 10 

wordt gezet. Ik ben met u eens dat dit een punt is dat we laten terugkomen in een discussie. 
 
De vochtproblemen die de kledingbank heeft ondervonden. Toen de aanvraag in het college 
kwam hebben we goed gekeken naar de claim van € 5000,-. Die kunnen we niet honoreren. 
Maximaal zouden we € 1500,- waarderingssubsidie kunnen geven. We vonden dit een 15 

belangrijke voorziening. We hebben aangegeven dat ze ook op zoek moeten naar andere 
sponsors. We zijn nu drie maanden verder. Ik moest denken aan een verhaal dat ik heb 
gelezen. Twee broers wonen tegenover elkaar. De ene broer was erg rijk. Hij had het goed. De 
andere had het wat slechter. De ene broer zei tegen de andere: “ik leen jou € 3000,-, maar je 
moet het wel over drie maanden terugbetalen”. Na die drie maanden moest hij gaan vertellen 20 

dat hij het niet kon terugbetalen. Hij stelde voor om het raam open te doen en riep naar zijn 
broer: “Broer, je krijgt je geld nog niet terug”. Hij kon toen rustig gaan slapen want hij had het 
probleem aan zijn broer gegeven. Dat gevoel krijg ik een beetje hierbij. Je legt het probleem 
terug bij het college en dan heb je geen probleem, want het college gaat het voor u oplossen.  
 25 

De heer Neuschwander bij interruptie: Voorzitter, ik begrijp de wethouder goed. Ik zit ook 
een beetje in die spagaat. Soms is het makkelijk en soms niet. We moeten het probleem bij de 
raad neerleggen, want ik denk dat u goed gehandeld hebt en gaat de raad gewoon een stukje 
verder. Dit was zo’n roep om hulp dat wij gedacht hebben om hieraan gehoor te moeten geven. 
Ik begrijp uw overwegingen. Ik denk alleen dat we mensen bij zo’n prachtig initiatief in de 30 

beginfase moeten helpen. Dat is de achterliggende gedachte. 
 
Wethouder Van der Sluijs: Ik laat het oordeel aan de raad. Ik hoop niet dat anderen hier 
worden uitgenodigd om dergelijke initiatieven bij de raad neer te leggen. Ik hoorde ook dat de 
huur tweemaal zo hoog wordt. In plaats van € 3,- moeten ze € 11,- gaan betalen. Dat wilde ik 35 

nog zeggen. 
 
De voorzitter: Tot slot. Dank voor uw constructieve voorstellen om de Boa’s in de commissie 
te bespreken. Dat zullen we agenderen in de commissie.  
 40 

Het onderzoek vaarwegen. Er is een onderzoek gaande over de veiligheid. Dan hebben we 
het over de drie rivieren hier. Het drierivierenpunt. Het onderzoek is nog niet afgerond maar 
komt gauw naar ons toe. We zullen ervoor zorgen dat u hierover geïnformeerd wordt.  
 
De vraag hoe je je kunt aanmelden bij Burgernet. In de hal staat een ‘kartonnen burgemeester’ 45 

met een aantal vakjes op haar buik. Daar zitten folders in die u eruit kunt pakken. Er wordt veel 
digitale publiciteit aan gegeven, ook via onze eigen website. Het is een landelijk fenomeen. Ik 
ben blij dat er zoveel aandacht voor is. Als u niet meer weet hoe je je kunt aanmelden, pak dan 
zo’n foldertje. 
 50 

Volgens mij waren dit de punten die wij met elkaar hadden te delen.  
 
Vanavond zien wij elkaar weer. Het gaat dan over de moties. We gaan kijken of er wijzigingen 
zijn, of er moties zijn samengevoegd of toegevoegd. En we gaan ons bezighouden met 
stemming over de moties. In tegenstelling tot anders zijn er geen amendementen ingediend. 55 

Na de stemming over amendementen en moties gaan we stemmen over de begroting.  
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We gaan nu allemaal even eten en zien elkaar om 21.00 uur terug. Ik schors de vergadering.  5 

 
[schorsing 18.11 uur – 21.00 uur] 
 
De voorzitter: Het is 21.00 uur. We gaan weer verder. Onze griffier Johan van Straalen is ziek 
naar huis gegaan. Onze plaatsvervangend griffier Maarten Slingerland is er nu. 10 

Ik ga met u de moties en amendementen door. Daarna brengen we ze in stemming.  
De heer Neuschwander heeft het woord gevraagd. 
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, eerder is aandacht gevraagd voor betaald parkeren. De 
discussie kwam op het onderwerp Lijst van bezuinigingen, beter bekend als de beroemde 15 

bijlage 10. We hebben er kort over gesproken. Dit heeft geleid tot een amendement, mede 
ingediend door de SGP en PvdA. 
Ik lees het voor. Voorgesteld wordt om bijlage 10 in de ontwerp programmabegroting 
2014-2017 niet op te nemen in de vast te stellen programmabegroting 2014-2017. Aanleiding 
is de behandeling van de programmabegroting 2014-2017. Aspecten: als onderdeel van het 20 

traject naar een sluitende begroting in 2014 is in de afgelopen raadsperiode meerdere malen 
gesproken over welke taken wel en welke taken niet tot de kerntaken van de gemeente 
behoren. Dit proces heeft onder andere geleid tot daadwerkelijke bezuinigingen en tot een lijst 
van bezuinigingsmogelijkheden voor de toekomst. Momenteel kan worden geconcludeerd dat 
voor 2014 een sluitende begroting voorligt. Derhalve zijn voor 2014 geen verdergaande 25 

bezuinigingen nodig. Daarnaast zijn er altijd vragen geweest over de juistheid en volledigheid 
van de lijst. Ten slotte dient de nieuwe raad vanaf volgend jaar de ruimte te krijgen om bij 
eventuele verdere taakstellingen tot bezuinigingen de discussie blanco in te kunnen gaan. 
Daarom is het niet wenselijk bijlage 10 op te nemen in de begroting.  
 30 

Dan nog iets over 4: na vaststelling van het amendement wordt de begroting aangepast. 
 
Ondertekend door Leefbaar Ridderkerk, SGP en PvdA. 
 
De voorzitter: Dank u wel, wil iemand verhelderende vragen stellen? Dit amendement is 35 

ingediend. 
We gaan naar de moties. 
 
Motie 139 maatschappelijke stages. Het college wordt voorgesteld om met voortgezet 
onderwijs te overleggen over het behoud van maatschappelijke stages.  40 

 
Motie 140 over betaald parkeren. Wijzigingen? Geen wijzigingen. De raad wordt gevraagd zich 
uit te spreken dat betaald parkeren niet meer als bezuiniging wordt opgenomen in de 
reservelijst. Geen wijzigingen.  
Ik loop ze even door. Als u iets wilt wijzigen, hoor ik het wel. 45 

 
Motie 141 over oplopende leegstand in de winkels van Ridderkerk. Het college wordt verzocht 
een heldere visie te formuleren en aan de raad voor te leggen. 
 
Motie 142 handhaving Drank- en horecawet. Het college wordt gevraagd of de beschikbare 50 

Boa-capaciteit voldoende is voor handhaving. 
 
De heer Japenga: Voorzitter, deze motie gaat over handhaving maar wij willen deze motie 
niet handhaven. U hebt als portefeuillehouder de toezegging gedaan om in de commissie over 
de Boa’s te spreken. Dat was het eigenlijke oogmerk van deze motie. Wij vinden de bespreking 55 

in de commissie geweldig. Dan kunnen we kijken wat we nodig hebben en daarom trekken we 
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haar in. 5 

 
De voorzitter: Dank u wel. 
Motie 143 over vrijwilligerswerk in de gemeente. Het gaat over de vrijwillige inzet die nodig is 
en welke ondersteuning daarvoor is gewenst.  
 10 

Motie 144. Schalie- en steenkoolgasvrije gemeente. Het college wordt verzocht alle juridische 
en politieke middelen in te zetten om eventuele boring en winning van deze gassen te 
voorkomen. 
 
Motie 145. Huurprijs voor de scouting. Het college wordt verzocht de huurprijs te bepalen op 15 

een symbolisch bedrag. 
 
Mevrouw Van Nes: Graag een aanpassing: wij verzoeken het college onder punt 1 het 
symbolisch bedrag aan te passen in een voor de scouting acceptabel bedrag. 
 20 

De voorzitter: Dank u wel. 
Motie 146. Langparkeren in Veren Ambacht. Het verzoek aan het college is de raad te 
informeren hoe de overlast kan worden tegengegaan. 
 
Mevrouw Van Nes: Voorzitter, een wijziging: wij verzoeken het college voor 1 februari 2014 25 

de raad te informeren. 
 
De voorzitter: Motie 147. Mantelzorg. Extra gelden die de regering aan de gemeente 
beschikbaar stelt voor mantelzorgondersteuning. Het college wordt gevraagd de raad te laten 
weten hoeveel geld Ridderkerk zal ontvangen en het geld beschikbaar te stellen voor 30 

mantelzorgondersteuning. 
 
Motie 132 is ingetrokken. 
 
Motie 148. Extra middelen armoedebestrijding. De raad spreekt uit de gelden voor 2013 in te 35 

zullen zetten voor armoede onder kinderen. Tevens spreekt de raad uit de extra gelden die de 
regering hiervoor de komende jaren beschikbaar stelt te besteden aan armoedebestrijding. 
 
Motie 149. Inzetten van mentors voor mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen wanneer 
belangrijke beslissingen over verpleging, behandeling en begeleiding genomen moeten 40 

worden.  
 
Mevrouw Ripmeester: Er is een wijziging. Bij ‘verzoekt het college’ onder punt 3: de uitkomst 
van het onderzoek te rapporteren voor 1 maart 2014. Zodat er iets meer tijd is. 
 45 

De voorzitter: Motie 150. Europees Sociaal Fonds. Het college is verzocht zich in te spannen 
om extra middelen uit dit fonds aan te vragen en deze middelen in te zetten voor de bestrijding 
van jeugdwerkloosheid. 
 
Motie 151. Het college wordt verzocht jaarlijks een stadsdictee te organiseren in de raadzaal. 50 

 
Mevrouw Ripmeester: Een wijziging. Bij het tweede bolletje onder ‘verzoekt het college’. 
Verzoekt het college om jaarlijks een stadsdictee in de raadzaal te faciliteren zodat er ook 
samenwerking kan zijn met andere partijen. 
 55 

De voorzitter: Dank u wel.  
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Motie 152 over meer beweegvoorzieningen in de openbare ruimte. Het college wordt 5 

gevraagd een proef te starten in een wijk met een voor ieder toegankelijke 
beweegvoorziening. Gevraagd wordt na te gaan of plaatsing in andere wijken ook zinvol is. 
 
Motie 153. Budgetbeheer. Het college wordt verzocht een aantal onderzoeken te verrichten 
om het aanbod van schuldhulpmaatjes te laten aansluiten op de vraag. 10 

 
Mevrouw Ripmeester: Een wijziging bij ‘verzoekt het college’ onder punt 5. Wij verzoeken te 
rapporteren voor 1 maart 2014. 
 
De voorzitter: Motie 154. Busvervoer tussen Ridderkerk en Barendrecht. Het college wordt 15 

verzocht zich binnen de stadsregio in te spannen voor een directe busverbinding tussen deze 
twee gemeenten.  
 
Motie 155. Sociale woningvoorraad. Het college wordt gevraagd zich in te spannen om de 
afspraken die met de stadsregio zijn gemaakt over de vermindering van de sociale 20 

woningvoorraad ook te laten gelden bij de nieuwe woningmarktafspraken. 
 
Motie 156. Veiligheid waterwegen. Het college wordt gevraagd deze blijvend onder de 
aandacht van Rijkswaterstaat te brengen en aan te dringen op veiligheidsverhogende 
maatregelen.  25 

 
Motie 157. Chemische bestrijdingsmiddelen. Het verzoek aan het college is om het gebruik 
van het middel glyfosaat zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 1 mei 2014 te staken en het 
toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen structureel nog verder te beperken dan nu al 
het geval is. 30 

 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, deze motie is iets gewijzigd. Constateert, eerste 
aandachtstreepje, die gaat eruit. 
 
De voorzitter: Motie 158 kledingbank. Het college wordt verzocht een aanvullende subsidie te 35 

verlenen van € 2000,- in verband met de tegenvallende kosten bij de inrichting van het pand 
als gevolg van vochtproblemen. 
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, een kleine correctie: wij verzoeken een bedrag van 
€ 2000,- eenmalig ter beschikking te stellen. 40 

 
De voorzitter: Dank u wel. Dit was de administratie. Ik lees het niet meer voor, maar noem 
kort het onderwerp. Wij gaan over tot stemming. 
 
Het amendement over het intrekken van bijlage 10, bezuinigingen op de reservelijst. 45 

Stemverklaringen? 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, de VVD zal tegen dit amendement stemmen. Het is goed 
om alle bezuinigingen in beeld te hebben. Motie 140 laat zien dat uitbreiding van betaald 
parkeren nu en in de toekomst geen goede zaak is. De andere mogelijkheden willen wij 50 

duidelijk in beeld houden. Wij zijn tegen. 
 
Mevrouw Ripmeester: Wanneer je parkeren verwijdert uit de lijst, leg je een druk neer bij de 
rest van de bezuinigingen, waaronder de net teruggedraaide bezuiniging uit het 
OZB-amendement van het CDA. Het alternatief is dan om de hele lijst te schrappen waarover 55 

nooit een goede openbare discussie is geweest en de maatschappelijke effecten niet goed in 
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beeld zijn gebracht. Dit geeft inderdaad een nieuw college gelegenheid om met een frisse lijst 5 

te beginnen. 
 
De heer Japenga: Voorzitter, wij zijn voor dit amendement. Het is goed om met een schone lei 
te beginnen en het verschaft helderheid over het niet-uitvoeren van betaald parkeren. Ook de 
rest van de lijst gaat hiermee van tafel. Dat vinden wij een goede zaak. 10 

 
De heer Neuschwander: Voorzitter, dit amendement heeft mede tot doel om duidelijkheid te 
verschaffen over definitief niet invoeren van betaald parkeren. Wat dat betreft is deze 
toevoeging van toepassing. 
 15 

De heer Meij: De CDA-fractie is tegen dit amendement. Het is eigenlijk bedoeld om betaald 
parkeren onmogelijk te maken. Steunt u dan straks de andere motie zou ik graag willen 
zeggen. Ik weet niet eens wat er eigenlijk allemaal op de lijst staat, dus ik ben een beetje 
verrast.  
 20 

Mevrouw Fräser: D66/GroenLinks zal instemmen met dit amendement. Wij vinden het 
belangrijk dat een nieuw college met een schone lei kan beginnen. 
 
De voorzitter: Tegen dit amendement hebben CDA en VVD zich uitgesproken. Voor zijn 
ChristenUnie, SGP, PvdA, Leefbaar Ridderkerk, D66/GroenLinks, groep Koppes. 23 stemmen 25 

voor, 4 tegen. Aangenomen. 
 
Motie 139. Maatschappelijke stages. 
 
De heer Van der Spoel: Met de verwijzing van de wethouder dat dit is ingebed en het dus aan 30 

het onderwijs is, moeten we daar als overheid niet in willen treden. Wij zullen tegenstemmen. 
 
De heer Japenga: In het kader van kennismaking met het totale vrijwilligerswerk vinden wij dit 
een goede motie. Wij steunen haar om die reden. 
 35 

De voorzitter: We gaan stemmen. Wie zijn voor? 25 stemmen voor en 2 tegen. De motie is 
aangenomen. 
 
Motie 140, betaald parkeren. 
 40 

De heer Meij: Gezien de uitslag net bij het amendement willen wij een wijziging aanbrengen in 
de motie. Bij de eerste bullet. De uitbreiding van betaald parkeren niet meer op te voeren op de 
reservelijst. De lijst is net afgevoerd. We laten de tweede bullet staan “voorstellen aan de raad 
de bestaande tarieven te verhogen met slechts het inflatiepercentage”. 
 45 

De heer Van der Spoel: Voorzitter, deze motie is een coproductie van CDA en VVD: wij zullen 
van harte instemmen met deze motie. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Voorzitter, wij stemmen hiermee in. 
 50 

De heer Japenga: Wij zijn tegen. 
 
Mevrouw Ripmeester: Deze motie lijkt ons overbodig. Wij zijn tegen. 
 
Mevrouw Van Nes: Wij zijn tegen deze motie, wij zijn tegen elke verhoging van betaald 55 

parkeren. 
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 5 

De heer Neuschwander: Voorzitter, met het vorige amendement is deze motie in onze ogen 
overbodig geworden. Wij stemmen tegen. 
 
Mevrouw Fräser: Ook de fractie D66/GroenLinks zal tegen deze motie stemmen omdat zij in 
onze ogen overbodig is. 10 

 
De voorzitter: Voor de motie zijn CDA, VVD en SGP. 9 leden. Tegen zijn ChristenUnie, 
D66/GroenLinks, groep Koppes, PvdA en Leefbaar Ridderkerk. 18 leden. De motie is 
verworpen. 
 15 

Motie 141, leegstand winkels. 
 
De heer Van der Spoel: Wij zijn mede-indiener en dus voor. 
 
Mevrouw Ripmeester: Leegstand is een doorn in ons oog. Wij zijn voor deze motie. 20 

 
De voorzitter: Dat geldt ook voor de SGP, denk ik. Ja. 
 
De heer Neuschwander: Sympathieke motie. Wij steunen haar. 
 25 

De heer Ros: D66/GroenLinks stemt in met de kanttekening dat we dit punt graag betrekken 
bij de brede discussie over de leegstand in Ridderkerk. 
 
Mevrouw Van Nes: Wij stemmen in met de motie. 
 30 

De heer Japenga: Voor de motie. 
 
De voorzitter: De motie is unaniem aangenomen. 
 
Motie 142 is ingetrokken. 35 

 
Motie 143 over de ondersteuning van vrijwilligers.  
 
De heer Van der Spoel: Als mede-indiener zijn wij voor. 
 40 

De voorzitter: Juist, de heer Japenga ook, PvdA ook. Als ik geen reactie zie, neem ik het aan. 
De heer Meij, ook. D66/GroenLinks ook, groep Koppes ook. SGP tegen. Leefbaar Ridderkerk 
is voor.  
Met alleen de stem van de SGP tegen, is deze motie aangenomen. 
 45 

Motie 144 schaliegasvrije gemeente. 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, de motie is sympathiek maar komt naar onze mening te 
vroeg. Het is logisch dat er veel emotie is, maar angst is een slechte raadgever. Eerst een 
onderzoek naar de feiten. Milieu en onderzoek gaan ons zeer aan het hart. Maar een 50 

tussenstop is eerst de feiten weten. Bij de geringste twijfel over veiligheid vindt u de VVD aan 
uw zijde. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Voorzitter, ook wij zijn tegen. De reden is dezelfde als die 
van de VVD. 55 

 



7 november 2013 
 
 

 2064 

De heer Meij: Voorzitter, het staat in ons verkiezingsprogramma. We zijn voor. 5 

 
Mevrouw Van Nes: Voor. 
 
Mevrouw Ripmeester: Wij vinden het een sympathieke motie. Het mag duidelijk zijn dat er 
geen gaswinning in Ridderkerk mag komen. Wij steunen deze motie. 10 

 
De heer Neuschwander: Voor. 
 
De voorzitter: Tegengestemd hebben SGP en VVD. 7 stemmen tegen. 20 stemmen voor. De 
motie is aangenomen. 15 

 
Motie 145. Huur voor de scouting. Met de toevoeging van het woord acceptabel. 
 
Mevrouw Van Nes: Deze motie vinden we belangrijk als stok achter de deur voor het college. 
Wij zijn voor. 20 

 
De voorzitter: Maar dat hadden we al begrepen, want u hebt haar ingediend. Zij wordt mede 
ingediend namens Leefbaar Ridderkerk. 
 

De heer Van der Spoel: Voorzitter, de scouting wist dat dit op hen af zou komen. Er wordt een 25 

ingroeimodel gebruikt. Veel organisaties hebben op dit moment moeite met het vinden van 
gelden. We willen uitkijken voor precedentwerking. Om die reden stemmen wij tegen. 
 
De heer Japenga: Voorzitter, wij gunnen natuurlijk iedereen alles. Volgens ons worden er 
redelijke prijzen afgesproken die ook in termijnen worden ontwikkeld. Daarom zijn wij tegen 30 

deze motie.  
 
De heer Van der Duijn Schouten: Wij zijn ook tegen deze motie. We hebben van de 
wethouder begrepen dat hij in overleg is. Wij zien niet welke ruimte de wethouder nog heeft 
wanneer deze motie wordt aangenomen. We gaan ervan uit dat de wethouder ook zonder de 35 

motie met de scouting tot goede afspraken kan komen. 
 
De heer Meij: De CDA fractie is voor, als steun in de rug voor de wethouder. 
 
De heer Ros: D66/GroenLinks is voor de motie en ziet haar als steuntje in de rug voor de 40 

wethouder en de scouting. 
 
Mevrouw Ripmeester: Wij zijn voor deze motie: wij vinden een huurverhoging naar € 350,- 
per maand hoog. 
 45 

De voorzitter: Tegen deze motie hebben gestemd ChristenUnie, VVD en SGP. 9 leden. 18 
leden zijn voor. De motie is aangenomen. 
 
Motie 146. Langparkeren Veren Ambacht. Stemverklaringen? 
 50 

De heer Van der Spoel: Wij zijn tegen. 
 
De heer Neuschwander: Tegen. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: De SGP is tegen. 55 
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De heer Japenga: De ChristenUnie is tegen. 5 

 
De heer Meij: Het CDA is voor. 
 
Mevrouw Fräser: Wij zijn tegen, voorzitter. 
 10 

De voorzitter: Voor deze motie hebben gestemd CDA, groep Koppes en de PvdA: 10 
stemmen voor. 17 stemmen tegen. De motie is verworpen. 
 
Motie 147 over mantelzorg.  
 15 

De heer Van der Spoel: Voorzitter, als je met drie decentralisaties gaat ontschotten, moet je 
er geen hek omheen zetten. Die zouden ons beperken. We moeten kijken naar wat nodig is. 
Om die reden zijn wij tegen. 
 
De voorzitter: Eens even kijken. De motie is aangenomen met twee stemmen tegen. 20 

 
Mevrouw Ripmeester: Ik heb haar ondersteund. Ik wil een opmerking maken over de 
samenwerking. Er is al een samenwerking tussen verschillende partijen. Die kan uitgebreid 
worden. Het derde bolletje moet niet verkeerd opgevat worden. 
 25 

De voorzitter: Waarvan akte. Voor 25 leden, tegen 2 leden. De motie is aangenomen. 
 
Motie 148 extra middelen armoedebestrijding. 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, als we in het kader van de drie decentralisaties willen 30 

ontschotten, moeten we er ook geen hekwerk omheen zetten. Als er meer nodig is, beperken 
we ons. Dus we moeten kijken naar wat nodig is. Dank u wel, om die reden zijn wij tegen. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Voorzitter, wij waren de vorige keer tegen. Wij zijn nog 
steeds tegen.  35 

 
De voorzitter: Eens even kijken. Tegen zijn SGP, VVD en Leefbaar Ridderkerk. 13 stemmen 
tegen, 14 voor. De motie is aangenomen. 
 
Een spannende boel, vanavond. Motie 149 Mentor doelgroepen Wmo. 40 

 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, zoals het college heeft aangegeven, moeten we als 
gemeente uiterst terughoudend zijn. De juiste opzet van de sociale structuur voortgekomen uit 
de drie decentralisaties moet hierin voorzien. Om die reden zijn wij tegen. 
 45 

De heer Van der Duijn Schouten: Tegen. 
 
Groep Koppes: Voor. 
 
Mevrouw Fräser: Het lijkt ons goed om te kijken of mentoren een meerwaarde zouden 50 

kunnen hebben. Wij zijn voor het onderzoek daarnaar. 
 
De voorzitter: Tegen zijn SGP en VVD: 7 stemmen tegen. Er zijn 20 stemmen voor. De motie 
is aangenomen. 
 55 

Motie 150: ESF en jeugdwerkloosheid. 



7 november 2013 
 
 

 2066 

De ChristenUnie is voor, D66/GroenLinks is voor, groep Koppes is tegen. De SGP? 5 

 
De heer Van der Duijn Schouten: Wij zijn onder voorwaarde voor deze motie. Wij willen 
nadrukkelijk oproepen dat de toegekende gelden effectief voor het juiste doel worden besteed. 
We moeten voorkomen dat we veel geld moeten terugbetalen. 
 10 

De heer Neuschwander: Een mooi initiatief. Wij zijn voor, voorzitter. 
 
De voorzitter: Tegen is groep Koppes. De motie is aangenomen met 24 stemmen voor en 4 
tegen. 
 15 

Motie 151 over het Groot Ridderkerks stadsdictee. 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, eerst had ik opgeschreven dat het geen kerntaak van de 
overheid was. Maar nu de motie gewijzigd is, en ziet op faciliteren en het vooral aan andere 
partijen overlaat, kunnen we meegaan. 20 

 
De heer Van der Duijn Schouten: Voorzitter, of het nu faciliteren of organiseren is. Wij vinden 
dictees niet bij de kerntaak behoren. Wij stemmen tegen. 
 
De heer Japenga: Voorzitter, vooral het feit dat er nog te veel bij de gemeente blijft liggen, 25 

maakt dat wij tegen zijn.  
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, hoewel wij het liever het Groot Ridderkerks dorpsdictee 
zouden willen noemen, zijn wij voor. Wij dragen dit initiatief voor de jeugd een warm hart toe. 
 30 

Mevrouw Fräser: D66/GroenLinks zal instemmen met deze motie. Hoewel wij moeten 
zeggen dat wij veranderen van organiseren naar faciliteren een forse afzwakking vinden. 
Jammer. Desalniettemin een goed initiatief. 
 
Mevrouw Van Nes: Wij vinden dit geen gemeentetaak. Wij zijn teugen. 35 

 
De voorzitter: Teugen! En de heer Meij is voor? Ja, ik kon me al niet anders voorstellen. 
Tegen zijn ChristenUnie, groep Koppes, SGP. 11 stemmen. 16 stemmen voor. De motie is 
aangenomen. 
 40 

Motie 152: Beweegvoorzieningen in openbare ruimte. 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, de VVD stemt tegen. De buurtsportlocaties voldoen prima. 
Ze kunnen wellicht beter benut worden, maar de mensen moeten hun eigen 
verantwoordelijkheid nemen. 45 

 
De heer Van der Duijn Schouten: Bewegen is belangrijk. Wij zijn voor. 
 
De voorzitter: De heer Meij? Voor. De heer Japenga? Voor. D66/GroenLinks voor. 
Tegen zijn VVD, groep Koppes, Leefbaar Ridderkerk. 15 voor, 12 tegen. De motie is 50 

aangenomen. 
 
Motie 153 budgetbeheer. 
 
De heer Van der Spoel: De VVD zal tegenstemmen omdat er een verplichting in zit. 55 
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Mevrouw Ripmeester: Wij zijn natuurlijk voor. 5 

 
De voorzitter: Tegen zijn SGP, VVD en Leefbaar Ridderkerk. 13 stemmen tegen, 14 
stemmen voor. De motie is aangenomen. 
 
Motie 154, busvervoer Ridderkerk Barendrecht. 10 

 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, wij zijn tegen. Als het een rendabele lijn zou zijn, was het 
al lang opgepakt. 
 
De heer Japenga: Voorzitter, wij zijn voor alles wat met goed openbaar vervoer te maken 15 

heeft. Wij vinden het belangrijk dat deze bus de buurtbus niet in de wielen gaat rijden. 
 
Mevrouw Fräser: Voorzitter, wij zullen voor deze motie stemmen. Al is het wel zo dat de 
onderbouwing en de data die zouden aantonen dat deze busvoorziening noodzakelijk is, 
ontbreken. Wij zien ook dat er met Nieuw Reijerwaard wellicht meer beweging richting 20 

Barendrecht zal plaatsvinden. Om die reden kunnen wij de motie steunen. 
 
Mevrouw Van Nes: Voor. 
 
Mevrouw Ripmeester: Wij vinden het signaal duidelijk. Er is geen onderzoek naar gedaan. Er 25 

zijn nog meer behoeftes, bijvoorbeeld om van de Riederborgh in Slikkerveer te komen. En dat 
onderzoek zouden we steunen. Om op voorhand deze conclusie te trekken, gaat ons te ver. 
Wij zijn tegen. 
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, u weet dat wij een groot voorstander zijn van een verfijnd 30 

busnetwerk. Zeker met het oog op de verbindingen naar Barendrecht. Wij zijn groot 
voorstander van deze motie. 
 
De voorzitter: Tegen zijn PvdA en VVD. 6 stemmen tegen. De motie is aangenomen met 21 
stemmen voor. 35 

 
Motie 155 Sociale woningvoorraad. ChristenUnie is voor. 
 
De heer Ros: Het is wonderlijk dat vandaag een lange discussie is gevoerd over een lang 
ingezet en breed gesteund beleid over de voorraad sociale woningbouw. Om de voorraad met 40 

ongeveer 10% te verlagen. Deze motie ondersteunt dat lang ingezette beleid. Met de 
kanttekening dat het voor D66/GroenLinks essentieel is dat er voldoende huurwoningen 
beschikbaar blijven voor de doelgroep die dit nodig heeft, steunen wij deze motie. 
 
Mevrouw Van Nes: Voor. 45 

 
Mevrouw Ripmeester: Wij zijn voor een evenwichtige bevolkingsopbouw. Wij denken vooral 
aan een betere verdeling tussen jong en oud. Wij zien geen belemmering in de huidige 
samenstelling van de bevolking. Wij verwachten dat het college inzet op lokaal maatwerk, 
zodat Ridderkerkers goed bediend worden. Dat zien wij boven sloop of vermindering van de 50 

sociale woningvoorraad. Daarom hebben wij ten tijde van de woningbouwstrategie al 
voorgestemd met uitzondering van deze opmerkingen over de sociale woningvoorraad.  
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, wij zien deze motie als een voortzetting van het huidige 
beleid. We hebben er duidelijk een visie op losgelaten. De sociale woningvoorraad is in 55 

Ridderkerk erg hoog. Wij vinden dit een prachtig initiatief. Wij zijn voor deze motie. 
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De voorzitter: De PvdA is tegen. De motie is aangenomen. 
 
Motie 156 Veiligheid waterwegen. 
 
ChristenUnie is voor, D66/GroenLinks is voor, groep Koppes, voor. Leefbaar Ridderkerk is 10 

voor. De motie is met algemene stemmen aangenomen. 
 
Motie 157 over chemische bestrijdingsmiddelen. 
Ingediend door de VVD. Ik mis alleen nog de stem van de SGP. 
 15 

De heer Van der Duijn Schouten: Wij zullen met deze motie instemmen. De alternatieven 
zijn bijzonder effectief. Aangeprezen door de huidige producent. Daarvan kun je ook niet 
anders verwachten. Op termijn willen we weten dat het op een andere manier ook goed te 
doen is. Wij geven dan de voorkeur aan een andere manier. Maar, het moet wel leefbaar 
blijven. Wij stemmen in met deze motie.  20 

 
De voorzitter: Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. 
 
Tot slot motie 158 over de kledingbank. 
 25 

De heer Japenga: Voorzitter, wij hebben moeite met deze motie. Er gaat een verkeerd signaal 
van uit. Helpen willen we iedereen, maar wij steunen de motie niet. 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, als particulier initiatief is er al een ruimere subsidie dan 
gebruikelijk verstrekt. Wij willen zeker uitkijken voor precedentwerking. In dit uitzonderlijke 30 

geval gaat het blijkbaar om overmacht. Wij verlaten ons geheel op de feiten die Leefbaar 
Ridderkerk heeft geschetst. Bij hoge uitzondering gaan wij akkoord. 
 
Mevrouw Fräser: Wij zijn voor deze motie. 
 35 

Mevrouw Van Nes: Voor. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Omdat we van de wethouder begrepen hebben dat het 
normale traject al is gelopen en vanwege de precedentwerking die hier van uit kan gaan, 
stemmen wij tegen deze motie. 40 

 
De voorzitter: Met de stemmen van SGP en ChristenUnie tegen is de motie aangenomen. 
 
Wij komen tot het vaststellen van de volgende zaken. 
 45 

De begroting 2014-2017 van de gemeenschappelijke regeling van de BAR-organisatie. 
Stemverklaringen? 
 
Mevrouw Ripmeester: Wij kunnen instemmen met de begroting van de BAR-organisatie. Wij 
wensen iedereen veel succes. 50 

 
Mevrouw Van Nes: Wij zijn tegen de BAR-fusie en ook tegen de begroting. 
 
De voorzitter: Met de stemmen van de groep Koppes tegen, is de begroting vastgesteld. 
 55 

Dan het volgende puntje. Het voorstel om de programmamonitor 2013 voor kennisgeving aan 
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te nemen. Stemverklaringen? Niet. Vastgesteld. 5 

 
De programmabegroting 2014 vast te stellen. Dat gaat over onze eigen gemeente Ridderkerk 
en kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2015-2017. 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, zowel in de schriftelijke als mondelinge bijdrage hebben 10 

wij aangegeven dat we tegen een aantal punten zijn. Met inachtneming daarvan zullen wij 
instemmen. 
 
Mevrouw Ripmeester: Wij kunnen instemmen met de programmabegroting met uitzondering 
van de € 90.000,- bezuiniging op armoedegelden. 15 

 
De voorzitter: Anderen nog? Tegenstemmers?  
Dan mag ik vaststellen dat met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, de 
programmabegroting is vastgesteld. 
 20 

Zo komen we toch nog redelijk op tijd aan het einde van deze vergadering. Ik dank u allen 
hartelijk voor uw inzet deze dag. Ik feliciteer de wethouder Financiën. Beneden staat er nog 
een borrel en een hapje. Aangeboden door het gemeentebestuur.  
Ik wens u wel thuis. 
 25 

De vergadering wordt gesloten. Het is 21.50 uur. 


