
 
 

  
 

  

 

 
BESLUITENLIJST 

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 
23 JANUARI 2014 

 

 

 
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), P. Kranendonk (SGP), L. Kruithof (CDA), 
C.J. Louter (ChristenUnie), 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 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.C.M. van Houcke, A. den Ouden en P. van der Sluijs 
 
Griffier: De heer drs. M. Slingerland 
 
Afwezig: mevrouw I. Parren-Leutscher (Leefbaar Ridderkerk) en de heren P.W.J. Meij (CDA), 
H.J.A. Koppes (groep Koppes), H. Dokter (wethouder) en J.G. van Straalen (griffier) 
 
Notulist: aanwezig 
 

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. De heer P. Kranendonk ontvangt vanwege zijn verjaardag 
van de voorzitter de felicitaties en bloemen. 
 

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

 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
 

1. Dhr. L. van der Spoel, VVD, over de uitvoering van motie 2013-131 inzake voormalige 
huishoudschool. 

2. Dhr. P. Boertje, VVD, over het parkeren van bestelbusjes. 
3. Dhr. L. Kruithof, CDA, over het tuinbouwbedrijf De Weerdt in Rijsoord. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 28 november 2013 

 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven 
schriftelijke beantwoording (artikel 40 Reglement van orde) en stemming over eventueel 
ingekomen verzoeken om een interpellatie 

 
Met de voorgestelde procedure voor behandeling van de ingekomen stukken is ingestemd. 
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5. Ontwikkelingsperspectief Bolnes-Zuid (raadsvoorstel nr. 336) 

 
Amendement 2013 – 101 inzake Ontwikkelingsperspectief Bolnes-Zuid is aangenomen. Voor: 20 
(Leefbaar Ridderkerk, SGP, VVD, D66/GroenLinks, ChristenUnie, PvdA). Tegen 4 (groep Koppes, 
CDA). 
 
Na discussie is het voorstel aangenomen. Voor: 20 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, VVD, 
D66/GroenLinks, ChristenUnie, PvdA). Tegen 4 (groep Koppes, CDA). 
 

6. Kadernotitie Subsidiebeleid (raadsvoorstel nr. 322) 

 
Amendement 2013 – 102 inzake Algemene subsidieverordening is met algemene stemmen 
aangenomen (24).  
 
Na discussie is het voorstel met algemene stemmen aangenomen. Daarmee zijn vastgesteld de 
kadernotitie Subsidiebeleid 2014-2017 Ridderkerk en de Algemene Subsidieverordening gemeente 
Ridderkerk 2014. 
  

7. Evaluatie Beleidskader Duurzaam Beheer (raadsvoorstel nr. 334) 

 
Zonder discussie met algemene stemmen aangenomen. 
  

8. Programma Duurzaamheid (raadsvoorstel nr. 337) 

 
Stemverklaring PvdA: “Omdat wij het verduurzamen van de lokale gemeenschap hoog op de 
agenda hebben staan, zullen wij voor het voorstel stemmen, maar met inachtneming van de eerder 
gemaakte opmerkingen. Dus over de € 40.000,-- voor een nieuw kenniscentrum en de € 80.000,-- 
voor een formatieplaats. Die kunnen wij niet steunen.” 
 
Na discussie is het voorstel aangenomen. Voor 18 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, D66/GroenLinks, 
ChristenUnie, PvdA). Tegen 6 (VVD, CDA en groep Koppes).  
  

9. Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp Gemeente Ridderkerk 2014 - 2018 als vertrekpunt 
(raadsvoorstel nr. 338) 

 
Is na discussie met algemene stemmen aangenomen. 
 
Bij de stemming over motie 2014 – 166 inzake begeleiding vrijwilligers bij jeugdhulp staken de 
stemmen. Voor 12 (PvdA, ChristenUnie, CDA, D66/GroenLinks en groep Koppes).  
Tegen 12 (VVD, SGP, Leefbaar Ridderkerk). Conform het Reglement van orde zal de motie 
daarom in de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming worden gebracht. 
  

10. Schaliegasvrije gemeente (raadsvoorstel nr. 328) 

 
Stemverklaring VVD: “De VVD heeft een eerdere motie niet gesteund, niet omdat het onderwerp 
wat ons betreft gebagatelliseerd moet worden, maar omdat de motie te vroeg werd ingediend. Er 
zijn op dit moment immers nog te veel aannames en veronderstellingen over de nadelen van 
winning van schaliegas. Terecht wordt bijvoorbeeld vermeld dat winning kan leiden tot seismische 
activiteiten. Kan leiden – maar het hoeft dus niet! Willen wij vooraan staan om schaliegaswinning in 
Ridderkerk mogelijk te maken? Nee, op dit moment liever niet. Maar als blijkt dat winning veilig kan 
plaatsvinden, willen we toch niet bij voorbaat de kip met de gouden eieren hebben geslacht? De 
anti-schaliegasmotie kwam voor de VVD te vroeg en hetzelfde geldt – de VVD volgt een 
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consequente lijn – ook voor deze verklaring. Wij zijn net als anderen kritisch, maar vinden de 
onderbuik nooit een juiste graadmeter. Desalniettemin is de gegeven realiteit wel een iets andere: 
de meerderheid van de raad heeft besloten de motie tegen schaliegas te steunen. Dus is het, op 
grond van de nieuwe werkelijkheid, bestuurlijk correct niet tegen het voorliggende voorstel te 
stemmen als dat voorstel inhoudelijk klopt, hoe paradoxaal dit ook moge lijken.”  
 
Zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
  

11. Verordening werkgeverscommissie griffie (raadsvoorstel nr. 320) 

 
Zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
  

12. Verordening 1
e
 wijziging Tarieventabel Leges 2014 (raadsvoorstel nr. 339) 

 
Zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
  

13. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder P. van der Sluijs (raadsvoorstel nr. 344) 

 
Zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.00 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 maart 2014, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen     mw. A. Attema 
 
 
 


