
 
 

  
 

  

 

 
BESLUITENLIJST 

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 
12 DECEMBER 2013 

 

 

 
Aanwezig: burgemeester mevrouw A. Attema, voorzitter  
De raadsleden: de heren T.J. Alderliesten (SGP), P. Boertje (VVD), C.A. van der Duijn Schouten 
(SGP), mevrouw T. Duman-Sirin (PvdA), mevrouw F. Fräser (D66/GroenLinks), mevrouw M. van 
Gink (PvdA), mevrouw A.B. van Houwelingen-Saugerud (PvdA), de heren J. Ipskamp (Leefbaar 
Ridderkerk), M. Japenga (ChristenUnie), B. Kok (SGP), H.J.A. Koppes (groep Koppes), P. 
Kranendonk (SGP), L. Kruithof (CDA), C.J. Louter (ChristenUnie), P.W.J. Meij (CDA), G.J. van 
Nes (Leefbaar Ridderkerk), mevrouw P.J. van Nes-de Man (groep Koppes), de heren A.C. van 
Nes (groep Koppes), B. Neuschwander (Leefbaar Ridderkerk), de heer A.H. Nugteren (Leefbaar 
Ridderkerk), mevrouw I. Parren-Leutscher (Leefbaar Ridderkerk), mevrouw A.P.S. Ripmeester 
(PvdA), de heren B. Ros (D66/GroenLinks),  V.A. Smit (SGP), L. van der Spoel (VVD) en A. Stout 
(Leefbaar Ridderkerk). 
De wethouders: de heren H. Dokter, H.C.M. van Houcke, A. den Ouden en P. van der Sluijs 
 
Griffier: De heer mr. J.G. van Straalen 
 
Afwezig: Mevrouw T. Duman-Sirin (PvdA) tot agendapunt 8 
 
Notulist: aanwezig 
 

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De door de heer H.J.A. Koppes ingediende motie inzake toekomst sportpark RVVH is als 
agendapunt 20 geagendeerd. De agenda is voor het overige ongewijzigd vastgesteld. 
 
Mevrouw Van Gink en de heer Kranendonk worden door de voorzitter weer welkom geheten. 
 

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

 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
 

1. Dhr. H. Ipskamp, Leefbaar Ridderkerk, over de komst van arbeidsmigranten uit Roemenië 
en Bulgarije. 

2. Dhr. P.W.J. Meij, CDA, over de voortijdige verkoop van vuurwerk. 
3. Dhr. P.W.J. Meij, CDA, over het gebruik van de Metronoom. 
4. Mw. A.P.S. Ripmeester, PvdA, over het onderzoek naar de mogelijke werving van huizen 

aan de Rijksstraatweg. 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 7 november 2013 

 
De besluitenlijst is vastgesteld met de wijziging dat niet de heer W. P. Onderdelinden, maar de 
heer L. Kruithof aanwezig was. 
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4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven 
schriftelijke beantwoording (artikel 40 Reglement van orde) en stemming over eventueel 
ingekomen verzoeken om een interpellatie 

 
De voorzitter stelt voor de brief van Kinderopvang Mundo, d.d. 14 november 2013, te brengen 
onder de categorie ‘Voor kennisgeving aannemen’. 
Met de voorgestelde procedure voor behandeling van de ingekomen stukken is ingestemd. 
 

5. Reactie op verzoek aankoop Amaliastraat 34 (raadsvoorstel nr. 318) 

 
Stemverklaring ChristenUnie: “De ChristenUnie verzoekt het college met spoed de sanering van 
Amaliastraat 32 ter hand te nemen. Tevens vragen we om alles in het werk te stellen wat binnen 
de mogelijkheden van het college ligt, om de eigenaren van nummer 34 te ondersteunen bij wat ze 
nodig hebben.” 
Stemverklaring groep Koppes: “We steunen het voorstel wel maar het zou mooi zijn als de 
gemeente haast maakt met de sanering van het naastliggende pand.” 
Stemverklaring Leefbaar Ridderkerk: “Wij zouden het zeer op prijs stellen als de geplande sanering 
voor 1 maart 2014 een aanvang zou kunnen nemen.” 
Stemverklaring PvdA: “Gezien de persoonlijke omstandigheden van deze mensen willen wij ook tot 
spoed manen.” 
 
Zonder discussie is met algemene stemmen besloten niet in te gaan op het verzoek tot aankoop. 
 

6. Zienswijze Verordening Woonruimtebemiddeling Stadsregio (raadsvoorstel nr. 335)  

 
Stemverklaring PvdA:  “Ook de PvdA is voor uitstel totdat de nieuwe Huisvestingswet door de 
Tweede Kamer is aangenomen. Volgens de PvdA moet lokaal maatwerk mogelijk zijn per 
gemeente en niet per subregio. Op dit moment hebben Ridderkerkse woningzoekenden al vaak het 
nakijken, laat staan bij de invoering van deze Ontwerpverordening Woonruimtebemiddeling! Ook 
de voorgenomen vermindering van de Ridderkerkse sociale woningvoorraad speelt hierbij een 
belangrijke rol. 

Zonder discussie is de zienswijze met algemene stemmen vastgesteld. 
  

7. Evaluatie uitgangspunten participatie Ridderkerk 2010 (raadsvoorstel nr. 324) 

 
Mevrouw Parren en de heren Ipskamp en Stout hebben de zaal verlaten omdat het onderwerp van 
discussie zal zijn of een raadslid lid kan zijn van een platform en zij drieën een dergelijk 
lidmaatschap bekleden. 
 
Amendement 2013 - 99 inzake Evaluatie uitgangspunten participatie Ridderkerk 2010 is 
verworpen. Tegen 19 (LR, D66/GL, CDA, SGP, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie). Voor 4 (groep 
Koppes).  
 
Het mondeling amendement om de wijziging dat een raadslid geen lid van een platform kan zijn, in 
te laten gaan met ingang van de nieuwe raadsperiode, wordt aangenomen. Voor 19 (LR, SGP, 
PvdA, VVD, D66/GroenLinks, CDA, ChristenUnie). Tegen 4 (groep Koppes). 
 
Het voorstel wordt na discussie aangenomen. Voor 19 (LR, SGP, PvdA, VVD, D66/GroenLinks, 
CDA, ChristenUnie). Tegen 4 (groep Koppes). 
 
 
  



 
 

  
 

   Volgnr.  van 4 
 

3 

8. Verordening Wet inburgering 2013 (raadsvoorstel nr. 329) 

 
Zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
  

9. Definitieve voorstellen Metropoolregio (GR MRDH) (raadsvoorstel nr. 332) 

 
Motie 2013 – 164 inzake definitieve voorstellen Metropoolregio (GR MRDH) is aangenomen. Voor 
25 (SGP, LR, PvdA, groep Koppes, VVD, CDA, ChristenUnie). Tegen 2 (D66/GroenLinks). Het 
voorstel is daarmee komen te vervallen. 
  

10. Nota Volksgezondheidsbeleid 2014-2018 (raadsvoorstel nr. 317) 

 
Zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
  

11. Nota grondbeleid 2013-2015 (raadsvoorstel nr. 325) 

 
Stemverklaring ChristenUnie: “De ChristenUnie wil het college complimenteren met de heldere 
nota met betrekking tot het grondbeleid. We hebben er meermalen op aangedrongen en we zijn blij 
met deze notitie en de duidelijke projectenprocedure.” 
 
Zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
  

12. Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2014 (raadsvoorstel nr. 308) 

 
Zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
  

13. Beheersverordening Oosterpark en rijkswegen (raadsvoorstel nr. 327) 

 
Stemverklaring groep Koppes: “Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat wij 
beheersverordeningen niet zo’n goed middel vinden. Daar komt narigheid van, u weet het. Dus wij 
steunen dit voorstel niet.” 
 
Zonder discussie aangenomen. Voor 23 (LR, SGP, PvdA, VVD, D66/GroenLinks, CDA, 
ChristenUnie). Tegen 4 (groep Koppes) 
  

14. Aanschaf mobiele camera-unit (raadsvoorstel nr. 282) 

 
Stemverklaring VVD: “Wij vinden het een prima voorstel dat laat zien dat in samenspraak met de 
politie ook lokaal maatwerk op gebied van veiligheid mogelijk is. En dat is winst. Alleen al de 
communicatie over het hebben van een mobiele camera-unit zal al effect hebben. Wat onze 
boodschap is: Ridderkerk is van de Ridderkerkers en niet van de criminelen en de overlastgevers. 
Dus wij zijn meer dan van harte voor het voorstel.” 
Stemverklaring Leefbaar Ridderkerk: “Wij hebben ook volledig vertrouwen in de effectiviteit van 
zo’n camera. Zo’n camera draagt bij aan de veiligheid in Ridderkerk en zo’n camera draagt zeker 
bij aan de veiligheidsbeleving van onze inwoners. Wij zijn voorstander van dit voorstel.” 
Stemverklaring PvdA: “Wij kunnen instemmen met dit voorstel maar willen wel drie P’s onder de 
aandacht blijven houden en dat is de proportionaliteit, de privacy en de prudentie bij deze 
gevallen.” 
 
Na discussie stemmen aangenomen. Voor 25 (LR, SGP, PvdA, groep Koppes, VVD, CDA, 
ChristenUnie). Tegen 2 (D66/GroenLinks). 
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15. Afdoening Openstaande raadstoezeggingen, bijlage 2, 2
e
 Programmamonitor 2013 

 
Zonder discussie is met algemene stemmen bepaald welke raadstoezeggingen zijn afgedaan. 
 

16. Opheffing Gemeenschappelijke Regeling Sociale Zaken Albrandswaard en Ridderkerk 
(raadsvoorstel nr. 331) 

 
Stemverklaring groep Koppes: “De opheffing van een gemeenschappelijke regeling klinkt ons als 
muziek in de oren.” 
 
Zonder discussie is met algemene stemmen besloten de regeling op te heffen. 
 

17. Verordening en tarieven 2014 (raadsvoorstel nr. 316) 

 
Zonder discussie vastgesteld.  
 

18. Verordening Rekenkamercommissie Ridderkerk en herbenoeming leden (raadsvoorstel 
nr. 321) 

 
Zonder discussie zijn de leden met algemene stemmen herbenoemd tot 2 juni 2015. 
 

19. Slotwijziging Programmabegroting 2013 (raadsvoorstel nr. 330) 

  
Amendement 2013 – 100 inzake Slotwijziging begroting 2013 is verworpen. Tegen 23 (Leefbaar 
Ridderkerk, SGP, PvdA, groep Koppes, D66/GroenLinks, ChristenUnie). Voor 4 (VVD, CDA). 
 
Na discussie is de wijziging met algemene stemmen vastgesteld. 
 

20. Motie 2013 – 165 inzake toekomst sportpark RVVH 

 
Na discussie is de motie verworpen. Tegen 15 (VVD, SGP, PvdA, D66/GroenLinks, CDA). Voor 12 
(groep Koppes, Leefbaar Ridderkerk, ChristenUnie) 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.00 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 februari 2014, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen     mw. A. Attema 
 
 
 


