
 
 

  
 

  

 

 
BESLUITENLIJST 

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 
27 FEBRUARI 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), 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: n.v.t. 
 
Notulist: aanwezig 
 

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
Mevrouw A.P.S. Ripmeester dient motie 2014-168 inzake Kansvoormijnkind.nl in en verzoekt 
agendering. 
Met toevoeging van de agendapunten 16. Wijziging Legesverordening (raadsvoorstel nr. 353) en 
17. Motie 2014-168 is de agenda vastgesteld. 
 

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

 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
 

1. Dhr. B. Kok, SGP, over de op- en afrit tussen de Lagendijk en de brug Jacob van 
Ruysdaelstraat. 

2. Dhr. B. Neuschwander, Leefbaar Ridderkerk, over hangjongeren in het Erasmuspark – Het 
Zand. 

3. Dhr. J. Ipskamp, Leefbaar Ridderkerk, over de rotondes aan de Populierenlaan. 
4. Dhr. H.J.A. Koppes, groep Koppes, over handhaving ten aanzien van de boomgaard. 
5. Dhr. H.J.A. Koppes, groep Koppes, over de situatie van de winkeliers. 
6. Dhr. H.J.A. Koppes, groep Koppes, over lijn 601, de voormalige Buurtbus. 
7. Mw. A.P.S. Ripmeester, PvdA, over asbest in woningen. 
8. Dhr. C.J.  Louter, ChristenUnie, over een aantal hoogbejaarde bewoners dat de 

Riederborgh zou moeten verlaten. 
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3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 12 december 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. 
 

5. Toekomst sportpark Ridderkerk (raadsvoorstel 348) 

 
Na discussie is met algemene stemmen besloten € 500.000,- toe te voegen aan de investeringslijst 
2014 voor de aanleg van een kunstgras hoofdveld voor voetbalvereniging RVVH. Ook is besloten 
een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om de accommodatie, de velden en de jeu de 
boules banen van korfbalvereniging KCR, te verplaatsen naar sportpark Reijerpark, inclusief 
gebruik van het de Reijerparkhal, en is besloten de renovatie van de korfbalvelden op sportpark 
Ridderkerk uit te stellen, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek. 
  

6. Beeldkwaliteitplan Nieuw Reijerwaard met welstandscriteria (raadsvoorstel nr. 340)  

 
Het ordevoorstel van de heer P.W.J. Meij, tot uitstel van de besluitvorming, is verworpen. Tegen 17 
(SGP, VVD, Leefbaar Ridderkerk, D66/GroenLinks, ChristenUnie). Voor 10 (CDA, groep Koppes, 
PvdA). 
 
Stemverklaring CDA: “De CDA-fractie zal tegen dit beeldkwaliteitplan stemmen en wijst voor de 
motivering naar haar inbreng in de tweede termijn.” 
Stemverklaring PvdA: ”Omdat dit het enige instrument is dat we als raad nog hebben, zullen we 
voor dit beeldkwaliteitplan stemmen.” 
 
Na discussie is het Beeldkwaliteitplan vastgesteld. Voor 21 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, PvdA, 
VVD, D66/GroenLinks, ChristenUnie). Tegen 6 (CDA, groep Koppes). 
  

7. Wmo-verordening gemeente Ridderkerk 2014 (raadsvoorstel nr. 346) 

 
Na discussie is de verordening met algemene stemmen vastgesteld met de kanttekening dat de 
PvdA-fractie geacht wordt te hebben ingestemd, met uitzondering van dat deel dat zich richt op de  
alfahulpen en de in de ogen van deze fractie te lage vergoeding. 
  

8. Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (raadsvoorstel nr. 345) 

 
Na discussie is met algemene stemmen toestemming aan het college verleend tot het aangaan 
van de regeling. 
 
Motie 2014 – 167 inzake de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond is door de PvdA-
fractie ingediend en aan het eind van dit agendapunt ingetrokken. 
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9. Aanleg tijdelijke vrachtwagenparkeerplaats ten behoeve van Verenambacht op 
Cornelisland (raadsvoorstel nr. 347) 

 
Stemverklaring PvdA: “Wij stemmen in met het voorliggende voorstel, maar verwachten dat er 
vanaf heden handhavend wordt opgetreden in Verenambacht, ondanks de genoemde 
administratieve rompslomp.” 
 
Na discussie is kennis genomen van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en is met 
algemene stemmen besloten krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van een tijdelijke 
vrachtwagenparkeerplaats. 
  

10. Verordening winkeltijden Ridderkerk 2014 (raadsvoorstel nr. 343) 

 
Stemverklaring D66/GroenLinks: “Wij zullen instemmen met het voorstel, al vinden we het wel een 
gemiste kans. We hadden het liever breder getrokken zien worden.” 
 
Zonder discussie is de verordening met algemene stemmen vastgesteld. 
  

11. Normenkader accountantscontrole jaarstukken 2013 (raadsvoorstel nr. 342) 

 
Zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld. 
  

12. Bestemmingsplan Buurtgroen Bolnes en Slikkerveer (raadsvoorstel nr. 341) 

 
Stemverklaring PvdA: “De PvdA is groot voorstander van groen in de wijk, met in achtneming dat 
de motie niet tot precedentwerking mag leiden, stemmen wij in met het voorstel.” 
 
Na discussie is het bestemmingsplan vastgesteld. Voor 25 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, PvdA, 
groep Koppes, D66/GroenLinks, CDA, ChristenUnie). Tegen 2 (VVD). Besloten is dat motie 2013 – 
107 inzake Groencompensatie voor locatie Ringdijk hiermee is afgedaan. 
  

13. Verordening rechtspositie (burger-)raadsleden 2014 (raadsvoorstel nr. 319) 

 

Stemverklaring VVD: “In artikel 6 wordt voorgesteld om de raadsleden om niet een Ipad ter 
beschikking te stellen. Raadsleden ontvangen een vergoeding, waarin ook een component 
onkostenvergoeding is opgenomen. Het is dus logisch dat een raadslid die vergoeding gebruikt om 
voor zijn raadswerk een Ipad aan te schaffen. Daarbij is de VVD van mening dat zeker in moeilijke 
tijden ook van raadsleden een bijdrage mag worden gevraagd. De VVD wil daarom geacht worden 
tegen artikel 6 te hebben gestemd.” 

Zonder discussie is de verordening met algemene stemmen vastgesteld, met de kanttekening dat 
de VVD geacht wordt tegen artikel 6 te hebben gestemd. 
  

14. Beslissing of de volgende moties zijn afgedaan: 

 
a. Motie 2012 – 98 inzake instellen overleggroep voor ontwikkeling Nieuw Reijerwaard, is niet 

afgedaan. 
b. Motie 2013 – 154 inzake busvervoer tussen Ridderkerk en Barendrecht, is afgedaan. 
c. Motie 2013 – 155 inzake sociale woningvoorraad, is niet afgedaan. 
d. Motie 2013 – 156 inzake veiligheid op de vaarwegen, is niet afgedaan. 
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15. Nieuwe stemming motie 2014- 166 inzake begeleiding vrijwilligers bij jeugdhulp 

 
Na het staken van de stemming in de vorige vergadering is de motie opnieuw in stemming 
gebracht en is deze aangenomen. Voor 14 (CDA, groep Koppes, PvdA, ChristenUnie, 
D66/GroenLinks). Tegen 13 (Leefbaar Ridderkerk, VVD, SGP). 
 

16. Wijziging Legesverordening (raadsvoorstel nr. 353) 

 
Zonder discussie is de wijziging met algemene stemmen vastgesteld.                                                                                                                                                                                                                                         
 

17. Motie 2014 – 168 inzake Kansvoormijnkind.nl 

 
Na discussie trekt de PvdA-fractie de motie in. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.15 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 maart 2014, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen     mw. A. Attema 
 
 
 


