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Openbare raadsvergadering van de gemeente Ridderkerk  5 

donderdag 27 februari 2014 
 

(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 M. van Gink (PvdA), mevrouw A.B. van Houwelingen-Saugerud (PvdA), de heren 
J. Ipskamp (LR), M. Japenga (ChristenUnie), B. Kok (SGP), H.J.A. Koppes (groep Koppes), 15 

P. Kranendonk. (SGP), L. Kruithof (CDA), J. Louter (ChristenUnie), A. 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), V.A. Smit (SGP), L. van der Spoel (VVD) en A. Stout (LR) 20 

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

 
Notulist: Mevrouw I.J.H. Lit 
 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 30 

 
De voorzitter: Goedenavond allemaal. Welkom bij deze laatste raadsvergadering voor de 
verkiezingen van 19 maart. Er komt nog een afscheidsraad. Welkom aan de luisteraars en de 
kijkers via internet. We gaan een mooie inhoudelijke avond met elkaar maken. 
De agenda. Kunnen we die vaststellen? Mevrouw Ripmeester. 35 

 
Mevrouw Ripmeester: Voorzitter, ik zou graag een motie op de agenda willen zetten. De 
motie is rondgestuurd en heet “Kans voor mijn kind”. 
 
De voorzitter: Stemt u daarmee in? Dat is het geval. Dan is de agenda vastgesteld. 40 

Toegevoegd was al een extra punt: wijziging legesverordening, agendapunt 16. De nieuwe 
motie wordt agendapunt 17. 
 

2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde) 
 45 

De voorzitter: De heer Kok over de ontsluiting Jacob van Ruijsdaelstraat – Lagendijk. 
 
De heer Kok: Voorzitter, dank u wel. Het betreft de tweede ontsluiting. De tweede op- en afrit 
tussen de Lagendijk en de brug Jacob van Ruijsdaelstraat bestaat uit naast elkaar liggende 
bielzen. Tussen deze bielzen zit ruimte, wat tot diverse valpartijen van voetgangers en fietsers 50 

heeft geleid. Verder zijn deze bielzen bij nat weer en vorst spiegelglad. Enkele weken geleden 
is er weer een fietser lelijk ten val gekomen, wat hem een gekneusde rib heeft opgeleverd. 
Diverse gebruikers van dit weggedeelte en ook bewoners hebben via diverse kanalen bij de 
gemeente hun zorgen hieromtrent geuit. Ik heb twee vragen: 
1. Is deze situatie bekend bij de gemeente? 55 

2. Kan dit stukje gevaarlijk weggedeelte zo spoedig mogelijk aangepast worden om ergere 
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ongelukken te voorkomen? 5 

Dank u wel. 
 
De voorzitter: Wethouder Den Ouden. 
 
Wethouder Den Ouden: Voorzitter, dank u wel. De situatie is in zoverre bij ons bekend dat de 10 

overgang van de Jacob van Ruijsdaelstraat naar de Lagendijk gevormd wordt door 
draglineschotten, zoals de deskundigen dat noemen. Dat daar frequent valpartijen zouden 
zijn, is mij niet bekend. Maar, om voor de korte termijn daar zoveel mogelijk aan te doen zullen 
de kieren zodra het weer dat toelaat gedicht worden en zal er iets overheen gestrooid worden, 
zodat het in ieder geval stroef is. De beoogde eindsituatie is – daar ligt een gasleiding – in 15 

overleg met de NAM een overkluizing te maken. Dat is onderwerp van gesprek met de NAM. 
We hebben afgesproken om de situatie wekelijks te controleren tot het moment waarop de 
verbetering kan worden aangebracht. 
 
De voorzitter: Anderen nog? Niet. Dan de heer Neuschwander van Leefbaar Ridderkerk over 20 

overlast van hangjongeren in het Erasmuspark en ’t Zand. 
 
De heer Neuschwander: Dank u wel, voorzitter. Een aantal maanden geleden hebben wij u, 
burgemeester, als portefeuillehouder Veiligheid op de hoogte gebracht van overlast van 
hangjongeren in het Erasmuspark en ’t Zand. Ondanks de inzet van de wijkagent blijven de 25 

problemen zich voordoen en is er sprake van overmatig drankgebruik, vandalisme en 
wildplassen in dit gebied. Van verschillende kanten bereiken ons berichten dat op de 
speelplaatsen drugs gedeald worden. Wij hebben de volgende vragen. 
- Kan de burgemeester aangeven wat de huidige stand van zaken is? 
- Kunt u aangeven of een alcoholverbod op deze locatie tot de mogelijkheden behoort? 30 

- Wij stellen u voor om de mobiele camera in dit gebied in te zetten, om een goed beeld te 
krijgen van de situatie en de raddraaiers in dit gebied. Hoe staat u hier tegenover? 

- Bewoners hebben aangegeven dat goede straatverlichting op de donkere speelplaats 
wellicht een oplossing kan bieden. Wilt u onderzoeken of dit mogelijkheden biedt? 

 35 

De voorzitter: Ja, u hebt zelfs een aantal malen de situatie op het Erasmuspark onder mijn 
aandacht gebracht. Reden waarom ik dit in mijn politieoverleg stelselmatig aan de orde stel. 
Mij wordt verteld dat sinds de politie-inzet – die ook is opgevallen – en de inzet van het 
jongerenwerk wij de jongeren goed in beeld hebben. Er bereiken ons geen klachten meer. 
Met ons bedoel ik ons als gemeente, maar vooral de politie. Ik heb het eerder ook al gezegd en 40 

zeg het nu weer: Als er klachten zijn, bel de politie. Helemaal als u ziet dat er drugs gedeald 
worden. Bel 112! Dat is bitter noodzakelijk. Dat zijn signalen op basis waarvan wij ons beleid 
kunnen toespitsen. Dus: bij ons komen weinig meldingen, zo niet geen meldingen binnen. Dat 
is misschien anders dan uw geluid. Als u andere ervaringen hebt, hoor ik het graag. Maar, 
belangrijker is het om te weten dat onze wijkagent en de jongerenwerker er bovenop zitten. We 45 

hebben ook gedragsborden met gedragsregels geplaatst. Alcoholverbod: Tot achttien jaar 
mag je in ieder geval geen alcohol. Daar hoef ik geen verbod voor in te stellen. Autorijden met 
alcohol is ook geen goede combinatie. Dus, daar kunnen we al onze maatregelen op nemen. 
Het gaat dan altijd om heterdaad. Dat is dan moeilijk want het wordt neergezet, weggegooid, 
weggelopen of weggereden. Dat is daarmee het probleem. Maar goed: wij hebben op dit 50 

moment geen signalen dat er sprake zou zijn van een vervelende situatie. 
 
We hebben naar de straatverlichting gekeken. Die voldoet op dit moment aan de normen en 
het lost niets op om daar schijnwerpers neer te zetten. Dat kan ook vervelende bijwerkingen 
hebben. 55 

Mobiele camera’s: U hebt gelijk, die schaffen wij dit jaar aan. Maar het moet wel proportioneel 
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zijn. Omdat je hoe je het ook wendt of keert, privacy van anderen schendt die geheel 5 

rechtvaardig in dat gebied komen. Dus, op dit moment hebben we geen aanleiding om dat te 
doen. 
Nogmaals via u en alle omwonenden: jongeren hebben recht op buitenruimte. We zien graag 
onze jongeren goed opgroeien, maar als er overlast is: meld het! Het mag ook bij de 
wijkregisseur. Een aantal mensen heeft rechtstreekse contacten met de wijkregisseur. Het 10 

mag ook bij de wijkagent of gewoon bij de politie. Als u iets ziet wat echt niet door de beugel 
kan, bel 112. 
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, ik ben een beetje verbaasd dat u begrijpt dat ik deze 
vraag niet ga stellen als de situatie gelijk gebleven of verbeterd zou zijn. Sterker nog: dat er 15 

gemeld is, is ons bekend. Want wij weten ook dat de wijkagenten uitgerukt zijn. Ook in het 
afgelopen weekend. Dus de vraag is waar u dit beeld op baseert. Ons beeld is heel anders: 
namelijk dat er sprake is van een ergere situatie. En vooral het wildplassen. Ik heb het over de 
plaatselijke fysiotherapie in het gebouwtje aan de overkant. Die signalen zijn bij ons dit 
weekend van meerdere kanten binnengekomen. Dat is niet alleen afgelopen weekend, maar 20 

de afgelopen twee weekenden.  
 
De voorzitter: U krijgt meldingen die ik niet krijg. Dat is dan de constatering. Ik zal het 
uiteraard nogmaals in het politieoverleg aan de orde stellen. Dat doe ik altijd. Dat weet u ook. Ik 
zal vragen hoe het op het Erasmuspark is. Ook zonder dat ik het vraag vertelt de politie uit 25 

zichzelf hoe er is gesurveilleerd. Volop en dat heeft veel verbetering gebracht. Die signalen 
komen ook tot ons. Maar, ik wil er helemaal niet schimmig over doen: aanstaande maandag is 
het weer onderwerp van gesprek. Dus, we zitten er bovenop. Dat is wat ik u wil meedelen.  
Nog anderen over dit onderwerp? 
 30 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Ik wil de uitspraak van de heer Neuschwander 
onderstrepen. Er is door verschillende partijen op verschillende manieren steeds gemeld dat 
er overlast is. Die partijen worden ook in contact gebracht met de wijkregisseur en de politie. 
Het blijft heel hardnekkig, dus als een alcoholverbod of een samenscholingsverbod een 
mogelijkheid zou kunnen bieden, is het wellicht een overweging waard. 35 

 
De heer Koppes: Het verhaal van de heer Neuschwander onderschrijf ik volledig. Wij als 
buurtpreventie nemen het altijd op in onze avondrondes. Een paar keer zelfs. Maar ik moet wel 
zeggen dat we ook bewoners spreken en dat er wat betreft het bellen van de politie een zekere 
moedeloosheid heerst. Maar ja, het beeld dat geschetst wordt leidt ertoe dat er echt iets moet 40 

gebeuren. We gaan nu weer richting de zomertijd.  
 
De voorzitter: Nogmaals: we zitten er bovenop. We gaan wederom bij de politie controleren 
wat de meldingen van dit weekend en het weekend daarvoor waren. We zullen gepaste 
maatregelen nemen. Als het nodig is zullen we camera’s niet schuwen. Op dit moment zijn die 45 

signalen in mijn richting niet zodanig dat we daar nu al toe zouden moeten besluiten. 
De derde serie vragen. De heer Ipskamp over de rotondes over de Populierenlaan. 
 
De heer Ipskamp: Dank u wel, voorzitter. Onlangs zijn de twee rotondes aan de 
Populierenlaan in gebruik genomen. Een ter hoogte van de Sportlaan en Kastanjelaan, waar 50 

de doorstroming van het verkeer merkbaar is verbeterd en een ter hoogte van de Fakkel. Onze 
vraag gaat over die rotonde, waarvan een afslag leidt naar de parkeerplaats van de Fakkel, 
RVVH en een andere afslag leidt tot niets. Dat niets zou een parkeerplaats moeten zijn, ter 
compensatie van het verlies van parkeerplaatsen op het parkeerterrein van sportpark 
Reijerpark. Daarvan is een groot deel met instemming van de raad omgetoverd tot 55 

fietsenstalling voor het Farelcollege. Door het aanbrengen van de fietsenstalling is de 



27 februari 2014 
 
 

 2202 

parkeerplaats onoverzichtelijk en daarmee minder veilig geworden voor in het bijzonder 5 

fietsers die zich in het donker op de parkeerplaats begeven. We hebben hier drie vragen over. 
- Is het college bekend met de zorgen van bestuurders van de sportclubs op het Reijerpark 

over hun leden die in het donker fietsend de situatie op het parkeerterrein als onveilig 
ervaren? Er hebben al ‘bijna-ongelukken’ plaatsgevonden. 

- Is er een verbetering in deze situatie aan te brengen? Zo ja hoe en is het college hiertoe 10 

bereid? 
- Hoe is het zover gekomen dat de nieuwe parkeerplaats nog niet is aangelegd? Met andere 

woorden: waarom hebt u eerst oude schoenen weggegooid voordat u nieuwe kocht? Dank 
u wel. 

 15 

Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat de heer Ipskamp begint met de 
constatering dat er een goede verbetering is opgetreden in de doorstroming. U zult vaker 
geluiden van gebruikers van dit wegvak horen, vermoed ik. Dat is een goede constatering. 
De vierde aansluiting van die rotonde was weliswaar bewust in de uitvoering geknipt van de 
rest van de reconstructie van het wegvak. Maar, onbedoeld is dit wel vertraagd. Dat heeft te 20 

maken met vergunningen. In het kader van de grondwaterbescherming daar ter plaatse van 
die aan te leggen parkeerplaats, is er een vergunning van de provincie vereist. Ambtelijk is de 
toezegging dat dat geen probleem is. Maar, u kunt zich ook voorstellen dat het lastig is om al 
definitief aan te besteden als die vergunning nog niet binnen is. 
In ieder geval is het meer dan de bedoeling dat het ruim voor de zomervakantie is afgerond.  25 

We weten dat de bestaande parkeerplaats bijna voor de helft is bestemd voor de 
fietsenstalling van het Farelcollege. Er is wel sprake van openbare verlichting. Dus ’s avonds in 
het donker als je gewoon de weg volgt, kan het geen groot probleem zijn. Het is wel zo dat door 
de vertraging er wel goed contact is met de sportverenigingen. Ook is afgesproken dat als er 
evenementen zouden zijn waarbij veel bezoekers worden verwacht, in ieder geval de 30 

voorziening wordt getroffen dat op het grasveld geparkeerd kan worden. Als de 
weersomstandigheden dat niet toelaten zal er voorzien worden in rijplaten. Dus oude 
schoenen weggooien voordat er nieuwe zijn: zo sterk is het niet. Het is allemaal iets meer 
vertraagd dan we hadden beoogd door de vergunning. Alles bij elkaar blijft het een mooie 
voorziening. Ik zie dat u het daarmee eens bent. 35 

 
De heer Ipskamp: Dank u wel. Begrijp ik goed dat de vergunning een langere procedure 
betreft dan anders? 
 
Wethouder Den Ouden: In de uitvoering is de reconstructie van de Populierenlaan gesplitst. 40 

Het laatste stuk van de rotonde en de parkeerplaats. En voor het traject van die vergunning in 
verband met de grondwaterbescherming bij de provincie hebben we ons in de tijd een beetje 
vergist. 
 
De voorzitter: Volgens mij gaan we nu naar de vierde vraag. Van de heer Koppes over de 45 

boomgaard. 
 
De heer Koppes: Binnenkort loopt het ultimatum af dat de gemeente Ridderkerk aan de 
eigenaar van de boomgaard heeft opgelegd naar aanleiding van de uitspraak van de rechter. 
Daar heb ik drie vragen over. 50 

- Zijn er al contacten geweest om te peilen of er binnenkort wordt begonnen met 
boomaanplant? 

- Is er enig inzicht wat de bedoelingen van de eigenaar met de boomgaard zijn? 
- Bent u nu wel voornemens te handhaven als blijkt dat er vanaf 15 maart geen acties zijn 

ondernomen die wijzen op het opnieuw inrichten en exploiteren van de boomgaard? Dat 55 

was het. 
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 5 

De voorzitter: De boomgaard. De rechter – afdeling van de Raad van State – heeft 
uitgesproken dat de gemeente moet handhaven omdat daar illegaal gekapt is om het zo maar 
te zeggen. Daarom hebben wij een last doen uitgaan. Daartegen is door de eigenaar bezwaar 
gemaakt. Op dit moment laten wij ons juridisch adviseren zoals de eigenaar van de 
boomgaard ook doet. We gaan handhaven, dat staat vast. Er is bezwaar gemaakt. Daar moet 10 

het college een uitspraak over doen. Daar laat ze zich over adviseren. Als het rond is, kunnen 
we echt gaan handhaven.  
U stelt met enige nadruk ‘u gaat handhaven’. Ja, we gaan handhaven. De last is ook 
uitgegaan. Daartegen is bezwaar gemaakt. Dat we gaan handhaven staat vast. Dat is ook 
uitgesproken door de rechter. Daar mag geen twijfel over bestaan. 15 

 
De heer Koppes: Is er ook een aanvraag door de eigenaar ingediend voor het strijdig gebruik 
van dat gebied? Is dat bekend? 
 
De voorzitter: Anderen nog? Mevrouw Ripmeester. 20 

 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel. Dat was ook mijn vraag of er een aanvraag is ingediend 
voor strijdig gebruik in combinatie met Veren Ambacht. Mijn andere vraag is als volgt. Hij heeft 
een meer dan redelijke termijn gekregen om over te gaan tot aanplant. Wanneer zijn intenties 
zijn om aan te planten, zal er een teeltopdracht of kweekopdracht voor bomen zijn gegeven. 25 

Als er contact is geweest met de gemeente en de eigenaar van de grond, zou dat toch bekend 
moeten zijn? Is dat bij u bekend? 
 
De voorzitter: Op dit moment is het voor mij niet interessant om te weten welke andere 
bedoelingen de eigenaar met de boomgaard heeft. De rechter heeft uitgesproken. Daar gaan 30 

wij ons aan houden. Dat moet allemaal wel juridisch in orde zijn. Ook inhoudelijk in orde. 
Daarover laten wij ons adviseren omdat we daar niet automatisch zelf verstand van hebben. 
Dat zit nu in een afrondende fase. Het is nog niet zo ver. Dus we wachten nu op de laatste 
adviezen, inhoudelijke adviezen, voordat we er verder mee kunnen. 
Het is bij u bekend dat de eigenaar van de boomgaard andere plannen had, en dat sleept zich 35 

al een aantal jaren voort. Ik zeg helemaal niets nieuws. Dat was het. 
De heer Koppes over ondernemers. 
 
De heer Koppes: Onlangs was er een vergadering van enerzijds huurders, ondernemers en 
winkeliers en anderzijds de eigenaar, verhuurder van winkelpanden. Inzet was huurverhoging. 40 

Gelet op de toenemende leegstand van winkels heb ik vier vragen aan de wethouder. 
Hoeveel procent van de winkels in Ridderkerk staat leeg? 
Welke inspanning doet de wethouder of heeft de wethouder gedaan om verdere 
lastenverhoging van de huurders te voorkomen? 
Heeft de wethouder creatieve voorstellen om te proberen de lasten te dragen? 45 

Is bekend welke huurders van winkelpanden overwegen om de huur op te zeggen? 
Dat was het. 
 
Wethouder Dokter: Ik neem aan dat de heer Koppes het overleg bedoelt dat over het centrum 
gaat. De winkeliers in het centrum. Dat is ons bekend. Het is toen behoorlijk hoog opgelopen, 50 

omdat juist nu met een huurverhoging wordt gekomen, terwijl winkeliers net het hoofd boven 
water kunnen houden. Dat loopt nog steeds, maar daar zijn wij geen partij in. Dat is iets tussen 
de winkeliers, de winkeliersvereniging en de beleggers/verhuurders. 
Hoeveel winkels leegstaan? In het centrum is dat 8%. Gelukkig zien we weer wat bewegingen. 
Het oude pand van Verschoor wordt weer gevuld.  55 

Wat betreft de lastenverhoging. Daar zijn wij geen partij in. Daar kunnen we niets aan doen. 
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We zijn wel met beleggers, de winkeliersvereniging en enkele winkeliers aan het kijken wat we 5 

zouden kunnen doen om het aantrekkelijker te maken.  
Wat betreft wijkwinkelcentra: daar is de leegstand beduidend lager dan in het centrum. Ook 
daar zien we verandering in komen. Drievliet heeft wat leegstand, maar gelukkig komen daar 
alweer nieuwe huurders in. 
Wij zijn druk bezig met de toekomstvisie van de detailhandel. Wij betrekken de winkeliers daar 10 

vanaf het begin bij. Wij vinden het vervelend dat er niet met de verhuurders te praten valt om 
huurprijzen te bevriezen. Zij zeggen gewoonweg dat zij dat nodig hebben. 
 
De voorzitter: De volgende vraag van de heer Koppes gaat over de buurtbus. 
 15 

De heer Koppes: Met ingang van 10 maart a.s. gaat de buurtbus over in lijn 601 en rijdt onder 
de vlag van de RET. De buurtbus heeft negen jaar tot volle tevredenheid gefunctioneerd. Dat 
moet zo blijven. Daarom zouden wij graag zien dat dit nieuwe project na een jaar geëvalueerd 
gaat worden. Kan de wethouder die toezegging doen? 
 20 

Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik kan onderschrijven dat het 
buurtbusinitiatief goed gefunctioneerd heeft. Maar dat we het ook mooi vinden dat het initiatief 
nu verbreed kan worden tot buslijn 601. Waarbij de omvang van de lijn wat breder en langer 
wordt. Natuurlijk gaan we dat evalueren. Dat zal met enige regelmaat gebeuren. Ik kan dat 
volmondig en van harte toezeggen. 25 

 
De voorzitter: De heer Koppes? Anderen nog? Mevrouw Ripmeester. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van de buurtbus: kunt u in die 
evaluatie meenemen de tevredenheid van de chauffeurs? Omdat dat toch een andere 30 

werkwijze voor hen wordt. Tevredenheid over de route: omdat Riederborgh en Slikkerveer niet 
met elkaar verbonden zijn bijvoorbeeld.  
Kunt u op korte termijn communiceren dat voor de buurtbus een OV-tarief betaald moet gaan 
worden? En dat die niet meer gratis is? 
 35 

Wethouder Den Ouden: De evaluatie zal ongetwijfeld breed opgezet worden. Het is een 
pilotproject vanuit de regio. Het gaat veel verder dan de onderwerpen die u aandraagt. Die 
zullen zeker meegenomen worden.  
Er is een publicatie over de start van de buurtbus, uiteraard is daarin meegenomen dat het 
OV-tarief van toepassing is. En volgens mij komt op korte termijn nog een publicatie daarover. 40 

Rond de officiële ingebruikname zal daar ook nog aandacht aan besteed worden. Ik denk 
zomaar dat het niet geruisloos zal verlopen. 
 
De voorzitter: Mevrouw Ripmeester over asbest in woningen. 
 45 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag heeft betrekking op de explosie in 
de Stadhouderslaan in Slikkerveer. Bij de brand is asbest vrijgekomen. De Stadhouderslaan is 
eind jaren tachtig gerenoveerd. Het vrijkomen van asbest heeft veel inwoners verontrust. 
Recent hebben zesduizend huishoudens een brief ontvangen van Woonvisie waarin staat dat 
bij hun huis bouwkundig aangebracht asbest zit. Asbest was tot 1993 een toegestaan 50 

bouwmateriaal.  
Wij hebben vragen over deze zesduizend woningen, maar ook over de situatie van de mensen 
die getroffen zijn, vooral van die mensen van de zes ontruimde huizen. Zij zijn nu dak- en 
thuisloos. Een aantal is in paniek en gestrest, een aantal is sociaal zwak en heeft weinig 
relaties. Zij zijn niet in staat om hun zaken goed te regelen. 55 

- Mijn eerste vraag is dan ook wat de gemeente voor deze mensen kan betekenen in de 
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begeleiding en toeleiding naar een nieuw huis. 5 

- Bij de explosie kwam asbest vrij, maar de brandweer beschikte niet over informatie van de 
aanwezigheid van asbest. Beschikt u over deze informatie over de zesduizend woningen 
waar bouwkundig aangebracht asbest is?  

- Kunt u deze informatie ter beschikking stellen aan de brandweer? 
- Kunt u aangeven of Woonvisie u informatie heeft verstrekt over het type asbest dat is 10 

aangebracht? Als u dat heeft, kunt u dat ons toesturen?  
- Wilt u die informatie over de zesduizend huishoudens bekendmaken op de gemeentesite? 
- Wilt u informatie over de schadelijkheid van asbest plaatsen op de gemeentesite? 
 
De voorzitter: U had al aangekondigd dat u hierover vragen zou stellen. Het zijn veel vragen. 15 

Allemaal een beetje anders dan van tevoren tot ons is gekomen. Ik zal mijn best doen. Het 
gaat niet alleen om asbest. Mensen zijn zich daar kapot geschrokken. Het was een explosie 
waardoor mensen midden in de nacht rechtop in bed zaten. En daarna heel snel uit hun bed 
waren. Wij zijn er zelf ’s nachts bij geweest en het heeft ons geraakt. Zoals het u ook heeft 
geraakt. We hebben een informatieavond georganiseerd om alle vragen die leven te kunnen 20 

opvangen en van antwoorden te voorzien. Het was een druk bezochte avond. U was er ook. 
De vragen die u stelt zijn ook in de zaal gesteld over asbest in zesduizend woningen. Daarvan 
hebben wij de toezegging gedaan dat er een goede evaluatie zal plaatsvinden over dat wat in 
dit geval ook een incident wordt genoemd. Ik wil dat in zijn volledigheid doen. Ik denk dat het 
proces en de mensen niet gebaat zijn bij hap-snapinformatie. Ik wil wel aansturen en dat doe ik 25 

ook op een volledige evaluatie. Overigens is het algemeen bekend dat tot 1 juli 1993 asbest en 
zeker deze vorm van hecht gebonden cementasbest gewoon gebruikt werd en daarna niet 
meer. U mag ervan uitgaan dat alle woningen die voor die tijd zijn gebouwd of gerenoveerd op 
zijn minst asbestverdacht zijn. Dat zijn die zesduizend woningen. Wij gaan ons best doen om 
tot goede afspraken te komen. Maar iedereen weet dat gebouwen van voor 1993 30 

asbestverdacht zijn. Het is algemeen bekende informatie, ook bij de brandweer. 
De zes woningen die ontruimd zijn: Woonvisie moet dat oplossen. Ik kan daar individueel niets 
over zeggen. We weten dat er contacten zijn. Ik deel uw zorgen. We zijn dicht betrokken omdat 
we willen weten dat er goed gezorgd wordt voor onze inwoners. We weten wat er speelt. 
Woonvisie is verantwoordelijk. 35 

 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel. Wij stellen zorgvuldigheid ongelooflijk op prijs. Wij hebben 
ook liever de informatie in een keer goed dan zesmaal in brokjes. Wij zijn blij met uw 
opmerking dat u dichtbij wilt zijn. Dat Woonvisie de aangewezen partij is die verantwoordelijk 
is. Maar we merken dat mensen op dit moment niet bij machte zijn om dit goed aan te passen. 40 

Ook dat zij bij Woonvisie geen goed gehoor krijgen. Daarom vragen we of de gemeente daarin 
iets kan betekenen. Ik begrijp dat u dicht bij het proces bent. Daar wil ik op vertrouwen. Maar 
wij willen het signaal bij u onder de aandacht brengen. 
 
De heer Meij: Voorzitter, ik kreeg gisteravond een mailbericht met een gespreksverslag met 45 

een van de bewoners van de zes ontruimde huizen. Ik ben geschrokken van de inhoud 
daarvan. Ik zal het niet verder toelichten. Wij maken ons zorgen over die persoon die nu 
dakloos is, om allerlei redenen. Ik wil u vragen of ik dit naar u toe mag sturen morgen, zodat u 
kennis kunt nemen van de inhoud van die brief. Ik wil dit eigenlijk ook sturen naar de directeur 
van Woonvisie. 50 

 
De voorzitter: Dat verslag is mij bekend. De mensen zijn mij bekend. Ik wil daar in 
openbaarheid geen uitspraken over doen. Nogmaals: we zijn dicht bij het proces betrokken. 
En bij de bezorgdheid van de bewoners. De bewoners zijn erg geschrokken. Het is een heel 
nare ervaring. Wij zitten er bovenop. Ik zal u niets in de weg leggen om wat u wilt doorsturen 55 

aan de directeur van Woonvisie. Ik denk dat ik het al heb en ik zal erop antwoorden. 
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De heer Louter over een aantal bewoners van de Riederborgh. 5 

 
De heer Louter: Dank u wel, voorzitter. Afgelopen maandag heeft de ChristenUnie een 
werkbezoek gebracht aan De Riederborgh. Naast het vele goede dat wij daar hebben 
gehoord, werden we verrast door uitspraken van de directeur van de Riederborgh. Hij 
confronteerde ons met een mogelijk gevolg van de veranderde wetgeving AWBZ waarbij 10 

bewoners met een zorgzwaartepakket minder dan 4 niet meer in aanmerking komen voor 
verblijf in een intramurale voorziening. Het zorgkantoor vergoedt deze kosten niet meer. Dit 
tegen het afgesproken beleid van Den Haag in. Dat kan betekenen dat 11 tot 12 hoogbejaarde 
Ridderkerkers tussen 89 en 97 jaar de Riederborgh moeten verlaten. Mensen die soms al 10 
jaar in de Riederborgh wonen. Het idee alleen al is voor ons onverteerbaar. Wij gaan alles op 15 

alles zetten om te voorkomen dat dit onze Ridderkerkse bejaarden wordt aangedaan. We 
hebben ons direct gericht tot onze partijgenoten in Den Haag en vragen ook andere partijen 
om dat te doen en uitleg te eisen over de ontstane situatie. Mensen die al jaren op deze wijze 
in zorginstellingen wonen, mogen niet op straat gezet worden. 
De vragen: 20 

- Bent u op de hoogte van de onzekerheid en onduidelijkheid voor deze ouderen met 
betrekking tot het blijven wonen in zorginstellingen in Ridderkerk, waaronder de 
Riederborgh? 

- Bent u ervan op de hoogte dat het zorgkantoor een eigen koers vaart? Het houdt zich niet 
aan de garantiestelling van de landelijke overheid. 25 

- Klopt het dat deze ouderen, voor de Riederborgh gaat het om elf tot twaalf mensen, 
mogelijk de instelling moeten verlaten om ergens anders te gaan wonen? Waar moeten zij 
dan naar toe? 

- Wat kan het college doen om dit tegen te houden en wat gaat het college doen? 
- Wilt u ons in de komende dagen op de hoogte houden van de ontwikkeling, zodat 30 

uitplaatsing hoe dan ook wordt voorkomen? 
- Wilt u in dat geval de samenwerking met De Riederborgh en andere zorginstellingen 

zoeken om te voorkomen dat het zover komt? 
- Is het ook aan de orde in andere zorginstellingen? 
- Wilt u de raad en de inwoners van Ridderkerk regelmatig informeren over de afwikkeling 35 

van deze zaak? 
 
Wethouder Van der Sluijs: Het is bizar. Ik kan me niet voorstellen dat mensen van 87 en 97 
jaar op straat worden gezet. Omdat de wetgeving is veranderd. We hebben juist afspraken 
gemaakt over deze categorie mensen, dat ze niet op straat zouden worden gezet. Nieuwe 40 

gevallen beoordelen we opnieuw. Oude gevallen herbeoordelen we niet. Wij zijn op de hoogte 
gebracht door de directeur van de Riederborgh. Wij hebben kennisgenomen van de situatie 
dat het zorgkantoor een eigen koers aan het varen is. Een koers die afwijkt van wat in de wet 
en met de staatssecretaris is afgesproken. En ik denk dat het niet zo kan zijn dat mensen met 
zorgzwaartepakket 1, 2 en 3 die geen beroep meer kunnen doen op een plaats, daar nu al 45 

gevolgen van ondervinden en dat ze op straat worden gezet. Dus wat ons betreft is het ook iets 
waar we met elkaar achter willen gaan staan. Achter de mensen. Misschien gaan we wel voor 
ze staan. Laat de mensen in hun woning blijven. Die garantie wil ik die mensen geven. Wij 
gaan de strijd aan. Ik heb vandaag al contact opgenomen met de directie van CZ. Die was 
moeilijk toegankelijk. Vervolgens heb ik een brief gestuurd, waarin we aankondigen dat wij bij 50 

hen voor een deal komen. Ik wil gewoon met hen in gesprek dat dit niet kan. Dit accepteren wij 
niet. Op dit moment is het zo dat de productieafspraken door de Riederborgh met de 
zorgverzekeraar niet worden nagekomen. Wij gaan met hen de slag aan. We houden u op de 
hoogte. Ik heb bij Aafje gevraagd of het daar ook het geval is: gelukkig niet. Maar dit is voor ons 
onverteerbaar: wij accepteren dat niet. We houden u op de hoogte. 55 
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De heer Louter: Hoe groot acht u het risico dat het op korte termijn al tot uitzetting komt? 5 

Ik heb begrepen dat vanaf 1 januari 2014 de Riederborgh geen gelden meer ontvangt voor 
deze mensen. Dat houdt een keer op. Ook de Riederborgh zal denk ik geen volle kas hebben 
om dit soort uitwassen te kunnen opvangen. 
 
De voorzitter: Anderen nog? 10 

 
Mevrouw Ripmeester: Op 7 februari 2014 zijn vragen beantwoord die ook hierop betrekking 
hebben. Vragen van Kamerlid Leijten zijn beantwoord door staatssecretaris Van Rijn. Ook de 
PvdA vindt het onverteerbaar dat deze mensen op straat komen te staan. Het kan niet zo zijn 
dat mensen die al tien jaar in een verzorgingshuis wonen met een indicatie … Daarbij is 15 

afgesproken dat als zij een indicatie hebben, zij die houden. Dan is het zorgkantoor gewoon 
gehouden om ze te betalen. Dat kan nooit een reden zijn om ze op straat te zetten. Ik vind het 
verhaal ook heel bijzonder. Ik ben heel blij dat het college voor deze mensen gaat staan. Ik 
denk dat de hele raad voor deze mensen gaat staan. Er is geen reden vanuit het Rijk, anders 
dan een eigen koers varend vanuit het zorgkantoor, anders dan deze mensen in een moeilijke 20 

positie te brengen. 
 
De voorzitter: Dat was niet helemaal mijn vraag. Anderen nog? Het is goed begrepen, 
mevrouw Ripmeester. De wethouder. 
 25 

Wethouder Van der Sluijs: Ik denk dat mevrouw Ripmeester herhaalt wat al eerder is 
gezegd. Iedere fractie zal beamen dat dit niet zo kan gebeuren. Op de eerste plaats moeten wij 
de bewoners duidelijk maken dat zij zich geen zorgen hoeven maken. Wat mij betreft gaan ze 
niet de straat op. Laten wij die zekerheid aan hen meegeven. Er zal heel wat moeten gebeuren 
als dat wel gebeurt. Ik ga u nu de garantie geven dat het niet gebeurt. 30 

 
De voorzitter: Dat dat maar helder is. 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 12 december 2013 
 35 

De voorzitter: Kunnen we de besluitenlijst vaststellen? Vastgesteld. 
 

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

 
De voorzitter: Kunnen we de lijst van ingekomen stukken vaststellen? Vastgesteld. 
 

5. Toekomst sportpark Ridderkerk (raadsvoorstel nr. 348) 
 45 

De voorzitter: Wij hebben een debat van dertig minuten afgesproken. Per fractie in eerste 
termijn twee minuten spreektijd. De heer Louter. 
 
De heer Louter: Dank u wel, voorzitter. Wij steunen uw voorstel op alle onderdelen. 
De aanleg van een tweede kunstgrasveld geeft RVVH beduidend meer mogelijkheden tot het 50 

laten spelen van wedstrijden van de vele teams die zij hebben. Zeker wanneer de 
weersomstandigheden niet meewerken, geeft een kunstgrasveld beduidend meer 
mogelijkheden dan een traditioneel veld. 
De studie naar verplaatsing van KCR naar het Reijerpark steunen wij als ChristenUnie van 
harte en past in het advies van Sport en Welzijn. Wanneer de huidige eigenaren van de 55 

sporthal willen meewerken, kan daarmee een grote wens van KCR in vervulling gaan, namelijk 
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dicht tegen een sporthal aan zitten met hun velden en accommodatie. Begrijpelijk dat daar een 5 

groot deel van het jaar de korfbalsport binnen wordt beoefend. 
Wanneer deze herindeling zou kunnen plaatsvinden, wordt aan vele wensen voldaan. 
1. korfbal wordt geconcentreerd in Reijerpark; 
2. KCR heeft zijn sporthal en krijgt ruimere accommodatie; 
3. RVVH krijgt meer ruimte voor velden en kleedruimtes; 10 

4. op termijn hoeft er geen probleem te ontstaan voor een wellicht deels ander gebruik van de 
ruimte op het sportpark. 

Voorzitter, dit alles om vitale, professionele sportverenigingen te behouden in Ridderkerk. 
Verenigingen die niet alleen velen veel sportplezier geven maar waar ook vele honderden 
vrijwilligers hun vertier en ontspanning in vinden. 15 

Tot slot, kan de wethouder nog een indicatie geven wanneer hij verwacht dat het onderzoek 
naar de mogelijke verhuizing is afgerond? Dank u. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Houwelingen, PvdA. 
 20 

Mevrouw Van Houwelingen: Dank u wel. De PvdA-fractie omarmt het feit dat RVVH nu 
eindelijk haar kunstgrasveld krijgt, want RVVH heeft lang genoeg in onzekerheid gezeten over 
de toekomst van het sportpark. Dat RVVH ook een realistische kijk heeft blijkt uit het feit dat zij 
genoegen neemt met de minimale variant. 
De PvdA-fractie heeft de volgende opmerkingen inzake het voorstel. Wat de aangepaste 25 

variant 1 betreft het volgende. KCR heeft al aangegeven geen voorstander te zijn van deze 
variant. Zij willen niet het oude pand en de containers renoveren, omdat deze optie veel te 
energieverslindend is. KCR pleit voor nieuwbouw, een multifunctionele, duurzame en 
energieneutrale clubaccommodatie. Een soort “Buurthuis van de Toekomst” en dan op een 
plek in Ridderkerk waar zij nog jarenlang hun activiteiten kunnen uitvoeren. KCR heeft dus een 30 

duidelijke maatschappelijke visie en wenst deze visie verder te ontwikkelen en in de praktijk te 
brengen. Wat vindt de wethouder van de zienswijze van de KCR op dit punt? 
Wat betreft het nog uit te voeren onderzoek het volgende. KCR pleit ervoor een zo breed 
mogelijk onderzoek te doen, ook naar de totale sporthalbezetting en alle locaties in 
Ridderkerk. Wel begrijpelijk gezien de eventuele gevoeligheid bij de Reijerparkhal, omdat 35 

deze hal al gebruikt wordt door korfbalvereniging Ten Donck. Wat vindt de wethouder ervan 
om in te zetten op een breed onderzoek? 
Ten slotte. Tijd nemen voor het onderzoek, maar dan zo breed mogelijk, waar veel partijen bij 
betrokken zijn. Daar is de PvdA-fractie een voorstander van, want dit houdt in dat er ruimte en 
tijd is voor een brede participatie. Nieuwe en interessante concepten of voorstellen zoals een 40 

“Buurthuis voor de Toekomst” van KCR verdient zeker aandacht en verdieping. Dank u wel, 
voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Van der Spoel, VVD. 
 45 

De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Er wordt € 500.000,- ingezet om het 
ruimteprobleem dat RVVH heeft op te lossen. Dat is heel veel geld. De VVD betreurt het dat 
niet gelijktijdig een besluit kan worden genomen voor het overige deel van het sportpark, 
omdat nader onderzoek ingesteld wordt om KCR naar het Reijerpark te verplaatsen. 
De VVD begrijpt de wens van KCR, maar wij benadrukken nogmaals dat extra wensen niet ten 50 

laste mogen komen van de gemeente, maar dat KCR daaraan een forse financiële bijdrage zal 
moeten leveren. In november werd bij monde van de voorzitter namens de KCR nog wat 
geïrriteerd gereageerd op de vraag van de VVD of de inbreng van de korfbalclub hun verlies 
was. Gelukkig heeft de voorzitter nu aangegeven dat men zich realiseert dat KCR een 
belangrijke bijdrage zal moeten leveren. Wij zijn blij met dit voortschrijdend inzicht. De 55 

gemeente kan immers niet verantwoordelijk worden gesteld voor een niet vlekkeloos verlopen 
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fusie. En extra wensen zijn gelet op de financiële situatie van de gemeente eenvoudigweg niet 5 

haalbaar. Deze wel toekennen zou andere verenigingen de indruk kunnen geven dat de 
gemeente met de ene vereniging meer op heeft dan de andere. En die indruk moet vooral van 
tafel. De vereniging heeft in dezen zeer nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid. 
Nog een opmerking. Doordat al gestart is met de voorbereidende werkzaamheden voor het 
kunstgrasveld voor RVVH is er het gevaar dat andere projecten in de gemeente die al op de rol 10 

staan in het gedrang komen. Laat het college dit helder communiceren. De opmerking van 
herprioritering van gelden of verhoging budget voor het investeringsvolume is wat formeel. Het 
geld is beperkt, meld dat gewoon eerlijk in plaats van te doen of er weinig aan de hand is. Zo 
zou het zomaar kunnen dat het realiseren van buurtgroen door dit besluit voorlopig uitgesteld 
zou moeten worden. Maar, daar komen we later over te spreken. Dank u wel. 15 

 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Alderliesten, SGP. 
 
De heer Alderliesten: Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het voorstel met betrekking tot de 
toekomst van het sportpark in Ridderkerk. Stichting Sport en Welzijn heeft advies uitgebracht 20 

in opdracht van de gemeente en kwam met vijf varianten. 
De verenigingen RVVH en KCR hebben voorkeur voor een variant uitgesproken. De 
gemeente kan zich nu niet permitteren heel veel geld in een sportcomplex te investeren. Er 
blijft op korte termijn een ruimtegebrek omdat het ledenaantal stijgt: zowel bij RVVH als bij 
KCR. 25 

De fractie van de SGP kan instemmen met het voorstel om een kunstgrashoofdveld voor 
voetbalvereniging RVVH aan te leggen en onderzoek te doen naar de mogelijkheden om 
accommodatie, velden en jeu-de-boulesbanen van korfbalvereniging KCR te verplaatsen naar 
sportpark Reijerpark. 
Wij kunnen ons voorstellen dat deze oplossing meer toekomstbestendig is dan concentratie op 30 

de huidige locatie, in afwachting van het onderzoek om de renovatie van de korfbalvelden op 
sportpark Reijerpark uit te stellen. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Ros, D66/GroenLinks. 
 35 

De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. D66/GroenLinks vindt het verstandig om eerst te 
onderzoeken of en hoe KCR eventueel verplaatst kan worden. D66/GroenLinks is overtuigd 
van de noodzaak om voor RVVH een kunstgrasveld aan te leggen.  
In het kader van de discussie over het maatschappelijk vastgoed, een tijdje geleden, waarbij 
kostendekkendheid en inzicht in kosten uitgangspunt is, vragen wij ons af of dergelijke velden 40 

ook kostendekkend verhuurd worden. 
De verenigingen vragen zekerheid. Helaas kan de gemeente die maar gedeeltelijk geven want 
de Tramplus is uitgesteld tot 2020 om financiële redenen. 
Daarom vinden wij het verstandig dat RVVH zich terughoudend opstelt met investeringen.  
Met bovengenoemde kanttekeningen en in afwachting van het antwoord van de wethouder 45 

stemmen wij in met het voorstel. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer G. van Nes, Leefbaar Ridderkerk. 
 
De heer Van Nes: Dank u wel, voorzitter. In twee commissievergaderingen is het onderwerp 50 

aan de orde geweest. Zowel bij het agendapunt als bij insprekersbeurten van KCR. 
Over het voorstel onder punt 1: realisatie van het kunstgrasveld. Wij hebben al eerder 
aangegeven hiermee te kunnen instemmen. Kunstgrasvelden op hoofdvelden is ‘hot’. Want 
het kent ook vele voordelen. Denk aan avondwedstrijden en slechtweerperiodes: de wedstrijd 
gaat altijd door. Dat scheelt ook weer voor de omzet in de kantine. Daar draait een vereniging 55 

op. 
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Rekening houdend met een periode van aanleg gaan wij ervan uit dat bij de aanvang van het 5 

nieuwe seizoen 2014/2015 dit veld gereed en bespeelbaar is. 
Punt 2 van het voorstel. Het onderzoek naar de accommodatie van zowel de korfbalvelden als 
de jeu-de-boulesvelden te verplaatsen naar het Reijerpark. Ook hiermee kunnen wij 
instemmen. Met de opmerking dat ik graag in het onderzoek wil zien dat in de vereniging een 
vergrijzing optreedt, waardoor mogelijk een ledendaling zal optreden, terwijl KCR in eerdere 10 

stukken aangeeft dat het de komende tijd zal groeien. Ik neem aan dat Sport en Welzijn 
hiervoor de bevolkingsgegevens heeft geraadpleegd. 
Ik ben ook benieuwd naar de onderbouwing van KCR. We weten allemaal dat korfbal een 
gemengde sport is en er zijn tal van korfbalhuwelijken tot stand gekomen. Misschien neemt 
KCR al een voorschot door zich rijk te rekenen? Maar goed, wij gaan voor het onderzoek. 15 

Ten slotte de renovatie van de toplaag van de korfbalvelden in verband met eerder genoemd 
onderzoek uit te stellen. Dat is voor mij natuurlijk een uitstekende keuze. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Koppes, groep Koppes. 
 20 

De heer Koppes: Voorzitter, het is goed dat er vanavond duidelijkheid komt over de toekomst 
van het sportpark Ridderkerk. 
Hoewel er een onderzoek en rapport aan voorafging, is er op een essentieel onderdeel een 
hoge mate van onduidelijkheid. In dit dossier niet onbelangrijk.  
We doelen op de zinsnede dat het ledenaantal van de korfbalvereniging daalt. Waardoor er 25 

mogelijk kansen komen voor het gebruik van meerdere verenigingen van de Reijerparkhal. In 
dat geval zou de exploitatie van de Reijerparkhal onder druk komen te staan. Ook de indruk die 
zou kunnen ontstaan dat Ten Donk niet aan haar financiële verplichtingen zou kunnen 
voldoen, is discutabel. De brief hierover van de voorzitter van de korfbalvereniging Ten Donk is 
duidelijk. 30 

Voorzitter, we verwachten van de wethouder een duidelijk antwoord op de volgende vragen: 
- Waar komt deze informatie vandaan? 
- Is het aantal leden van Ten Donk stijgend of dalend? 
- Is Ten Donk financieel gezond? 
We verwachten dat voetbalvereniging RVVH op 1 augustus a.s. kan beschikken over de door 35 

haar gewenste voorzieningen: kunstgras, sproei-installatie en verlichting. Renovatie en 
uitbreiding van de accommodatie willen en kunnen ze zelf ter hand nemen. Wat overblijft, is 
het wel of niet verplaatsen van KCR. En bij verplaatsen zou dat moeten gebeuren naar 
Reijerpark. 
Voorzitter, variant 3 heeft onze voorkeur. Omdat dit meer perspectief voor KCR geeft naar de 40 

toekomst. Wel of niet overkappen van de jeu-de-boulesbanen zou een keuze moeten zijn als 
er opnieuw gerekend moet worden. 
Het voorstel heeft onze steun. Met daarbij uitvoering van variant 3. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Kruithof, CDA. 45 

 
De heer Kruithof: Dank u wel, voorzitter. De fractie van het CDA is blij dat de 
voetbalvereniging RVVH eindelijk een nieuw kunstgrashoofdveld krijgt en wij hopen dat 
realisatie in augustus a.s. haalbaar is. Toch blijft de onduidelijkheid wanneer de uitbreiding van 
het aantal kleedruimten en berging met portakabins (de minimale variant) gestalte gaat 50 

krijgen. 
Wat betreft het onderzoek naar verhuizing Reijerpark en het gebruik van de Reijerparkhal vindt 
de fractie van het CDA dit onderzoek te beperkt. Voor KCR is een accommodatie tegen een 
sporthal aan gebouwd een belangrijke voorwaarde. Wij zouden in het onderzoek ook de 
mogelijkheid om op het sportpark Ridderkerk te blijven, willen meenemen. Bovendien moet in 55 

dit onderzoek ook het gebruik van alle sporthallen in de gemeente worden betrokken. 
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Wij wijzen er ten slotte op dat de uitspraak dat door vergrijzing het leden aantal zal afnemen en 5 

het daardoor niet verstandig is om veel in opstallen te investeren, niet juist is. Steeds vaker 
worden door de sportverenigingen en sportbonden activiteiten voor ouderen georganiseerd. 
Bovendien beschikken onze sportverenigingen juist veelal over accommodaties die 
multifunctioneel ingezet kunnen worden en zich niet alleen beperkt tot één sport. Sport en 
Welzijn kan daarin een belangrijke rol spelen. 10 

 
De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Dokter. 
 
Wethouder Dokter: Dank u wel, voorzitter. Er zijn niet veel vragen meer gesteld. Iedereen is 
blij dat we kunnen beginnen. In de commissie heb ik aangegeven dat we al voorzichtig met 15 

voorbereidingen zijn begonnen. Dat ‘voorzichtig’ halen we er morgen vanaf. Als straks 
besloten is dat we kunnen gaan beginnen met investeren en aanleggen. 
Door diverse fracties is stilgestaan bij het onderzoek van KCR. KCR heeft aangegeven 
behoefte te hebben hun activiteiten te koppelen aan een sporthal. Daarvan hebben we gezegd 
dat te zullen uitzoeken: of dat in Reijerpark kan. Maar, de sporthal daar is niet van de 20 

gemeente, maar van een stichting waarin drie organisaties vertegenwoordigd zijn. Wij gaan 
het gesprek aan en kijken wat we kunnen doen. Sommige fracties geven aan dat het breder 
moet, zelfs in Drievliet. De VVD heeft duidelijk gevraagd wie dat gaat betalen. Als er hier nu 
fracties zijn die het breder willen: wij hebben in de stukken al aangegeven dat financiën ons 
ontbreken om zomaar ergens een nieuwe sporthal neer te zetten. Het onderzoek zal zich in 25 

eerste instantie richten op een verhuizing van KCR naar de overkant. En kijken wat met de drie 
organisaties in dat gebouw mogelijk is. We komen daar zo snel mogelijk bij u op terug. 
Natuurlijk heeft KCR daar een belangrijke rol in.  
Groep Koppes spreekt over een brief van de voorzitter van Ten Donk en hoe wij aan die cijfers 
zouden komen. In de stukken staat alleen vermeld dat er een daling van het ledenaantal is. Bij 30 

het opstellen van de stukken was dat de juiste informatie. Ten Donk heeft 145 leden van wie 
81 spelende. Tussen het schrijven van de stukken en nu is er sprake van een stijging met 
3 nieuwe leden. Bij KCR is het aantal 574 leden bij het opstellen van de stukken. Thans zijn er 
559 leden, van wie 341 spelende leden. De cijfers komen van de Korfbalbond. 
Voorzitter, er is nog even gevraagd of de sportvelen kostendekkend zijn. Wij geven de 35 

sportverenigingen geen subsidie. 
 
De voorzitter: Tweede termijn. De heer Van der Spoel. 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter ik ben blij met de realiteitszin van het college. Extra 40 

wensen zijn begrijpelijk, maar er zal boter bij de vis moeten komen. Ik heb gelukkig in de mail 
van KCR gelezen – bij monde van de voorzitter – dat men daartoe bereid is. Het zal wezenlijk 
zijn voor de uitkomst voor de toekomst van KCR. Ik denk dat anderen die realiteitszin ook 
moeten hebben.  
Ik zou nog veel kunnen zeggen over een buurthuisachtige functie voor ouderen in de wijk. In 45 

het Reijerpark lijkt het mij lastig om daar met je rollator te komen. Wellicht dat de buurtbus een 
extra ritje gaat rijden, maar dat lijkt mij wat vreemd. We komen daar later over te spreken. Dank 
u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Ros. 50 

 
De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. De wethouder zegt dat er geen subsidiegeld naar de 
sportverenigingen gaat. Dat vind ik prima. Maar, daar vroeg ik niet naar. Mijn vraag aan de 
wethouder was of de velden kostendekkend verhuurd worden. Dat was de discussie van enige 
tijd geleden bij maatschappelijke organisaties. Daarbij ging het er niet om of ze subsidie 55 

kregen. Maar, een maatschappelijke organisatie of sportvereniging kan een veld huren voor ik 
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noem maar wat, € 100,- per maand, per week of per jaar en dat veld kan de gemeente wel 5 

€ 3000,- kosten of tien keer zoveel. Dus het is niet de vraag of er subsidie is, maar de vraag is 
of het kostendekkend is. Bij maatschappelijk vastgoed is het zo dat we inzicht krijgen. Zo van: 
de kosten zijn zoveel, dat betaalt de vereniging en dan komt er subsidie voor als hij het niet kan 
betalen. Ik kan me voorstellen dat dat ook bij sportverenigingen een wenselijke situatie is. Dat 
was mijn vraag. Dank u wel. 10 

 
De heer Van Nes: Over de subsidie. U zegt dat er geen subsidie wordt verstrekt, maar indirect 
is Sport en Welzijn toch de subsidieverstrekker? Wij weten allemaal dat een voetbalveld huren 
€ 4500,- per jaar kost. De kosten bedragen ongeveer driemaal zoveel. Dat weet ik. Dan weet ik 
nog niet eens wat de vaste grondkosten zijn. Dus, er wordt wel degelijk gesubsidieerd. 15 

 
De voorzitter: Dat was uw termijn? Er ontspon zich bijna iets, maar het ging net goed. 
De heer Kruithof. 
 
De heer Kruithof: Wij hadden gevraagd om een zo breed mogelijk onderzoek. Het feit dat u 20 

zegt dat het financieel niet kan, doet ons zeggen: toon het maar aan in een onderzoek. 
 
Wethouder Dokter: ‘Toon het maar aan met een onderzoek’ is lastig. Wij kunnen het 
onderzoek wel doen, maar als je iets gaat onderzoeken – het mooiste zou zijn een nieuwe 
sporthal met korfbalvoorzieningen in Drievliet – hebben we daar dan geld voor? Op dit moment 25 

is door KCR duidelijk aangegeven om eerst verhuizen naar de overkant te onderzoeken. Daar 
zijn we het met elkaar over eens. Als dat niet zou lukken, is er een nieuwe situatie. We moeten 
dan zeggen hoeveel de investering van KCR zelf zou kunnen zijn voor een nieuw onderzoek. 
Vandaar de middelen. 
Subsidie van sportvelden. Wij geven geen subsidie aan sportverenigingen. Sport en Welzijn is 30 

de ontvanger van onze subsidie voor het exploiteren van de sportvelden en het onderhouden 
ervan. De tarieven worden jaarlijks door de raad bepaald. Wat een veld aan aanleg, 
afschrijving enzovoort kost, en wat de verenigingen betalen, komt niet uit op nul. 
 
De heer Ros: Voorzitter, ik vind dat een vreemde gewaarwording. Aan de ene kant vraagt u 35 

maatschappelijke organisaties de kosten inzichtelijk te maken en aan de andere kant voor 
andere typen maatschappelijke organisaties – wat sportverenigingen zijn – u het in een grijs 
gebied laat. Het zou logisch zijn om het inzichtelijk te maken. Ik vind het ook niet erg als ze 
subsidie krijgen, maar laten we het gewoon vaststellen. Ik vind het ook niet erg als kunst of 
vluchtelingenwerk subsidie krijgt. Maar laten we het inzichtelijk maken. 40 

 
Wethouder Dokter: Het is mij wel duidelijk wat u graag wilt, maar op dit moment wordt dat niet 
gedaan. 
 
De voorzitter: Soms is het zo in het leven. 45 

Aan de orde is de besluitvorming. Stemverklaringen? Tegenstemmen? Die zijn er niet. Het 
voorstel is aangenomen. 
 

6. Beeldkwaliteitsplan Nieuw Reijerwaard met welstandscriteria (raadsvoorstel nr. 
340) 50 

 
De voorzitter: We hebben een debat van dertig minuten afgesproken. Dat betekent een 
eerste termijn van twee minuten per fractie. 
De heer Meij, CDA. 
 55 

De heer Meij: Dank u wel, voorzitter. Het CDA wil bij de realisatie van het bedrijventerrein NR 
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inzetten op een groen en duurzaam beeldkwaliteitsplan.  5 

Het CDA is akkoord met de uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan, maar vindt dat de 
uitwerking te ruim is geformuleerd en te veel losse eindjes bevat. Woorden als ‘gewenst’, ‘kan’, 
‘tenzij’ en ‘kunnen’ stellen niet gerust. 
De CDA-fractie is onzeker of het “groene” karakter van het bedrijventerrein op deze wijze 
voldoende gewaarborgd is. We zijn voorstander van een strakkere formulering.  10 

De ervaring met het bedrijventerrein Veren Ambacht heeft ons wantrouwig gemaakt met open 
formuleringen. Het lijkt erop dat er geen lessen getrokken zijn uit die geschiedenis.  
De wethouder heeft tijdens de commissievergadering bevestigd dat de bedrijven die zich 
willen vestigen in Nieuw Reijerwaard een behoorlijke vrijheid krijgen over de invulling.  
De motivering voor deze ruimte in de regelgeving is de angst dat AGF-bedrijven anders niet 15 

zullen kiezen voor Nieuw Reijerwaard.  
Dit begrijpt de CDA-fractie niet. We hebben steeds gehoord dat 90 ha bedrijventerrein 
noodzakelijk is omdat er veel bedrijven in de rij staan voor een vestigingsplaats in Nieuw 
Reijerwaard. Wat is nu de echte waarheid?  
De CDA-fractie wil graag dat het beeldkwaliteitsplan strakker wordt geformuleerd en verzoekt 20 

de wethouder het plan in die zin aan te passen. De raad kan nu nog het verschil maken. De 
raad kan nu nog de ambitie van een groen en duurzaam bedrijventerrein mogelijk maken. De 
raad kan nu nog die laatste kans grijpen. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Ros, D66/GroenLinks. 25 

 
De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. Dit beeldkwaliteitplan maakt pijnlijk duidelijk hoe wij als 
Ridderkerkse raad met onze rug tegen de muur staan. Wij mogen dit vaststellen, maar alleen 
binnen de kaders die de provincie heeft vastgelegd in het inpassingsplan. Nu is het ook geen 
onderwerp meer of het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard er komt. De provincie heeft ons al 30 

lang geleden volledig overruled. Er is veel grond aangekocht. De Ridderkerkse politiek gaat er 
niet over. De enige die nog een uiterlijk oordeel moet vellen, is de rechter. 
Wat wij wel als Ridderkerkers kunnen doen, is eisen stellen aan welstand. Namelijk dit 
beeldkwaliteitplan. Hoe komt het bedrijfsterrein er precies uit te zien?  
Wat ons betreft mogen de bewoordingen best minder vrijblijvend. De woorden ‘mogelijk, 35 

kunnen, zouden’ komen wel erg vaak voor. Durf iets dwingender te kiezen.  
Voorzitter, de fractie van D66/GroenLinks stemt in met het voorliggende voorstel. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Los, groep Koppes. 
 40 

De heer Los: Dank u wel. Wij zijn iets minder lovend. Het voorstel komt op onze fractie over 
als voor de muziek uit lopen en dan mis je veel. Als je een eind voor de muziek uitloopt mis je 
bijna alles. De hoge tonen dragen gebruikelijk vrij ver en dat is te merken, want de hoge toon 
van de provincie Zuid-Holland vind je in het voorstel duidelijk terug. 
Veel verder dan kleurtjes voornamelijk in grijs komt het dan ook niet, bijzonder is wel dat de 45 

tekst bol staat van verbijzonderen en wollige taal als ‘zoveel als mogelijk’, ‘bij voorkeur streven 
naar’, ‘een eilandenrijk’, ‘ontmoedigen van verkeer op de Rijksstraatweg’, ‘landschappelijke 
invulling nog nader bepalen’ enzovoort. 
De kritische tonen van een geschorst plan, de makelaars die de grondprijs veel te hoog 
vinden, de STAB die in haar rapport zeer kritisch is, de mogelijke vernietiging van het 50 

inpassingsplan, of het artikel in de Cobouw dat recentelijk aangeeft dat er 25 keer meer 
aanbod van bedrijventerreinen is dan vraag, worden door het college niet gehoord. Neen, er 
wordt met grote snelheid nog een beeldkwaliteitsplan tegenaan gegooid, dat waarschijnlijk niet 
door een charitatieve instelling is opgesteld. Met andere woorden, smijt er maar weer veel 
gemeenschapsgeld tegenaan, zonder dat zeker is dat we er ook daadwerkelijk iets aan 55 

hebben. Voorzitter het mag duidelijk zijn. Wat onze fractie betreft mag dit plan, samen met het 
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inpassingsplan, naar het ronde dossier, of beter nog, in de open haard, dan zitten we er nog 5 

even warm van. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Japenga, ChristenUnie. 
 
De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. Weer een stap in de ontwikkelrichting. De realiteit 10 

van Nieuw Reijerwaard. Het wachten is op de uitspraak van de Raad van State. Laat de uitslag 
maar duidelijk zijn. Hopelijk voor 19 maart, want dan wordt de inwoner tenminste een reëel 
beeld voor ogen gehouden. Dan kun je niet met droge ogen zeggen de ontwikkeling tegen te 
zullen houden. Dat kan nu al niet volgens ons, maar sommigen zijn die kunst machtig. 
Het beeldkwaliteitplan vormt een beoordelingskader voor de welstandscommissie. En het 

15 

bestemmingsplan gaat er boven. Dit plan geeft begrenzing aan maar ook ruimte. Ruimte voor 
de gemeenschappelijke regeling om aan de slag te gaan. Dat past bij deze tijd. Bij de 
ontwikkeling vinden we vooral de belangen van de bewoners een aangelegen punt. We 
kunnen nuchter stellen dat de bewoners niet op de ontwikkeling zitten te wachten. Maar nu de 
ontwikkeling toch doorgaat wil een deel van de bewoners daar ook constructief over 

20 

meedenken. Dat bleek ook weer tijdens de commissievergadering. 
Mevrouw Klootwijk heeft namens de Vereniging bewoners Rijksstraatweg 322 tot 408 onder 
andere gevraagd naar de stand van zaken rond de plannen van Van Gelder. Er wordt gewacht 
op de reactie van de provincie met betrekking tot de aankoop van woningen. Is die reactie er 
inmiddels, vraag ik aan de wethouder? Zo niet, wanneer wel, per reële inschatting? 

25 

De suggestie van de heer Stout in de commissie om rond boerderij Bouwlust nog wat meer 
ruimte te realiseren ondersteunen we van harte. Van de wethouder begrepen we dat hij het 
overbrengt aan de gemeenschappelijke regeling. 
De windturbines hoeven er wat ons betreft niet te komen in Nieuw Reijerwaard. Dat heeft voor 
ons alles te maken met de overbelasting die er al is voor de bewoners in Rijsoord en West.  

30 

Verder dringen we aan op duurzame inrichting tot het maximaal haalbare en liefst dan nog iets 
extra.  
Wat betreft de fietsinfrastructuur, waar dit plan in feite niet over gaat, willen we toch meegeven 
om bij de ontwikkeling het optimaal veilig te ontwikkelen. 
Tot slot. Het beeldkwaliteitsplan gaat in op de zichtlijnen vanaf de Rijksstraatweg. Wij willen 

35 

dringend vragen om de overgang van de woningen naar de gebouwen alleen te doen met het 
dijklichaam plus vegetatiedaken zodat er geen grijze blokken te zien zijn vanuit de woningen. 
Er zijn verschillende mogelijkheden maar alleen de overgang met dijklichaam en 
vegetatiedaken vinden we acceptabel. Dank u wel, voorzitter. 
 40 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Kok, SGP. 
 
De heer Kok: Dank u wel, voorzitter. Vanavond wordt de raad gevraagd het beeldkwaliteitplan 
vast te stellen. Het beeldkwaliteitplan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit van het 
bedrijventerrein en geeft richtlijnen aan om de beoogde kwaliteit tot stand te brengen. Het is 45 

niets meer of minder dan een instrument dat dient als toetsingskader voor de 
welstandcommissie. Wat de SGP betreft dient dit document dan ook op de juiste waarde 
geschat te worden, want anders kunnen er verwachtingen gewekt worden die niet waar 
gemaakt kunnen worden. Zoals bekend is het inpassingplan door de provincie vastgesteld. Dit 
plan is te allen tijde leidend mocht er discrepantie ontstaan tussen het beeldkwaliteitplan en 50 

het provinciale bestemmingsplan. Oftewel het kader zoals vastgelegd in het inpassingplan kan 
niet met dit beeldkwaliteitplan gewijzigd worden, dat moet helder zijn. 
Een zorgvuldige welstandstoets is uitermate belangrijk om een kwalitatief hoogwaardig 
bedrijventerrein tot stand te brengen. Het is ook het enige instrument wat de gemeente 
Ridderkerk nog in handen heeft om hierop toe te zien. Vanzelfsprekend dient deze 55 

mogelijkheid dan ook optimaal benut te worden. Echter voortdurende discussie tussen 
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gemeente en provincie is niet bevorderlijk voor kavelverkoop, wat daarom voorkomen dient te 5 

worden. Hoe ingewikkeld ook, maar die balans dient telkens weer gevonden te worden. Zodat 
aan de redelijke wensen van bedrijven die zich in Nieuw Reijerwaard willen vestigen tegemoet 
wordt gekomen, waarbij uiteraard de belangen van bewoners, ten aanzien van leefbaarheid, 
onze voortdurende zorg moet zijn. De SGP stemt in met vaststelling van het 
beeldkwaliteitplan. 10 

 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Boertje, VVD. 
 
De heer Boertje: Wat opvalt, voorzitter, is dat uit de stukken behorend bij het voorstel de 
volgende punten voor de belanghebbenden van zeer grote betekenis zijn: groene zone en 15 

geen derde ontsluitingsweg. Beiden hebben blijkbaar direct niet iets met het beeldkwaliteitplan 
te maken. Echter, dit zijn zo belangrijke punten, dat ze altijd bovenaan de lijst met prioriteiten 
moeten staan. Ongeacht bij welk onderwerp. 
Veel valt buiten een beeldkwaliteitplan. Ofschoon soms lastige wetgeving het breder trekken 
niet toestaat, zou het juist wel wenselijk moeten zijn omdat juist de integraliteit van diverse 20 

aandachtspunten van belang zijn en de kwaliteit voor de leefomgeving van omwonenden 
enorm kunnen verbeteren. De suggestie van de VVD is om met die integraliteit rekening te 
houden. 
Ten slotte – en ik geloof dat wij hetzelfde zeggen als de heer Japenga van de ChristenUnie – 
worden bij de drie tekeningen van het dijklichaam verschillende opties getoond. De VVD wil 25 

het college oproepen zich alleen hard te maken voor de glooiende variant en niet voor de 
trapsgewijze bouwstijl. Met inachtneming van onze opmerkingen stemmen wij in met het 
voorstel. Dank u wel, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Ipskamp, Leefbaar Ridderkerk. 30 

 
De heer Ipskamp: Dank u wel. Beeldkwaliteitplan met welstandscriteria, dat zou je uit elkaar 
kunnen trekken of kunnen splitsen in Beeld, Kwaliteit, Plan en Welstand. 
Om met beeld te beginnen, dan is het eerste wat bij ons opkomt: kunst - een afbeelding van 
iets of iemand en tegelijkertijd een mooi exemplaar, in het geval van Nieuw Reijerwaard 35 

hebben we het dan over gebouwen. 
Kwaliteit, dan denken wij aan een bepaalde hoedanigheid of aan een bepaalde eigenschap 
van een ding, dat zou in het geval van gebouwen bijvoorbeeld duurzaamheid kunnen zijn. 
Plan, dan komen bij ons termen als plattegrond, grootte, omvang, gebruik en lange termijn 
bovendrijven. Dat alles zou Welstand kunnen opleveren maar in dit geval gaat welstand over 40 

de aanblik van gebouwen. 
Alles bij elkaar nemende zal dit beeldkwaliteitplan moeten leiden tot een acceptabele invulling 
van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Acceptabel voor omwonenden laat daar geen 
misverstand over bestaan daar zijn we het allemaal over eens, ook Leefbaar Ridderkerk. Maar 
ook acceptabel voor potentiële ondernemingen die zich in Nieuw Reijerwaard willen vestigen. 45 

Voor die potentiële ondernemingen zul je wel wat vrijheid toe moeten staan om het 
aantrekkelijk te houden om zich in Nieuw Reijerwaard te willen vestigen. Immers 
ondernemers, of die nu tot een kleine of grote onderneming behoren, houden graag het heft in 
eigen hand en ervaren voor 100% vastgestelde regels als een belemmering van het creatieve 
ondernemerschap en zouden hierdoor af kunnen haken. 50 

Voorzitter, in deze raadzaal hebben we al meerdere keren door diverse partijen horen zeggen: 
laat het ondernemen aan de ondernemers over en laat de gemeente zich toeleggen op het 
creëren van een gunstig ondernemersklimaat en het bieden van vestigingsmogelijkheden 
rekening houdend met de wensen van ondernemers. 
Het beeldkwaliteitplan Nieuw Reijerwaard biedt wat Leefbaar Ridderkerk betreft hier 55 

mogelijkheden voor. Wel zal ieder plan van een onderneming om zich in Nieuw Reijerwaard te 
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willen vestigen kritisch moeten worden bekeken en beoordeeld. Wij kunnen instemmen met 5 

het voorliggende plan. Dank u wel, voorzitter. 
  
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Ripmeester, PvdA. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Een beeldkwaliteitplan is niet vereist voor het 10 

bedrijventerrein. Het is echter een van de weinige instrumenten die de gemeente nog heeft om 
bepaalde verwachtingen en wensen voor het gebied te kunnen beïnvloeden. Alleen de status 
van het beeldkwaliteitplan is vaak niet helder. 
De PvdA Ridderkerk heeft al eerder gesproken over de noodzaak tot zorgvuldigheid bij de 
invulling van dit terrein. Dat 30 m hoge gebouwen, hoe mooi ook, ongewenst zijn, dat het 15 

mooiste aan het terrein eigenlijk de groenstroken zijn en die dan ook als eerste zouden moeten 
worden aangelegd. Wat ons betreft ook zonder windturbines. Gezien de overbelasting in dit 
gebied. Wij steunen ook de extra ruimte rond de oude boerderij.  
Indien de gemeenteraad van Ridderkerk het beeldkwaliteitplan vaststelt, zal dit plan deel 
uitmaken van het gemeentelijke welstandsbeleid. De vraag die bij ons blijft bestaan, is hoeveel 20 

invloed dit zal hebben op de daadwerkelijke invulling. Want, als het moet, dan in ieder geval 
zoals de wethouder zegt, zo mooi en duurzaam mogelijk. 
Maar, eigenlijk moet je alle toekomstige plannen niet zozeer toetsen aan de welstand, maar 
aan de leefbaarheid voor de inwoners. Dank u wel, voorzitter. 
 25 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Van Houcke. 
 
Wethouder Van Houcke: Voorzitter, ik wil proberen in algemene zin recht te doen aan alle 
opmerkingen die gemaakt zijn en de enkele vraag die gesteld is. Ik wil beginnen met nogmaals 
te benadrukken dat het beeldkwaliteitplan geen bestemmingsplan is. Ook voor de bewoners 30 

en raadsleden is de neiging om dit te vermengen. Er wordt zelfs gepleit voor integraliteit. Dat is 
begrijpelijk om het zo te benaderen. 
Maar een beeldkwaliteitsplan is echter geen bestemmingsplan. Dat betekent dat de 
bestemming is vastgesteld door de provincie. Daar gaan wij niet over. Als u als raad aangeeft 
daar liever geen windmolens te willen, denk ik dat daar begrip voor kan zijn. Maar, wij gaan er 35 

niet over. Daar gaat ook dit beeldkwaliteitsplan niet over. Als wij het hebben over wat we niet 
willen, is dat een kwestie van het bestemmingsplan. Een beeldkwaliteitsplan is geen 
bestemmingsplan. Ik kan het niet duidelijk genoeg zeggen want ik heb zelf ook de neiging om 
dat met elkaar te vermengen. 
De opmerkingen die gemaakt zijn. Een ding moet duidelijk zijn. Er zijn bij bewoners 40 

verwachtingen gewekt over de inzet om het bedrijfsterrein van een zo hoog mogelijke kwaliteit 
te maken. Dat betekent ook een veraangenaming van de leefomgeving. Hoewel je daar 
vraagtekens bij kunt zetten, want ook al had u iets anders gedacht: het is toch een 
bedrijfsterrein. Ik hoor iemand zeggen – de heer Ipskamp – dat ondernemers er niet van 
houden als alles 100% ingevuld wordt: niet van een harnas. Nee, dan komen ze niet. Dat is 45 

duidelijk. Aan de andere kant hoor ik onder andere de heer Meij zeggen dat het ons te vaag is, 
te wollig. Ik hoor het de heer Los ook zeggen. Ja, dat is ook zo. Het is in sommige opzichten 
niet dichtgetimmerd, omdat je voortdurend naar een evenwicht hebt gezocht in de manier 
waarop dat beeldkwaliteitsplan tot stand is gekomen zoals het nu voorligt. Maar aan de ene 
kant zorgen dat je waarborgen schept voor een kwalitatief zo hoog staand mogelijke duurzame 50 

invulling van het terrein en aan de andere kant zorgen dat ondernemers die zich daar willen 
vestigen, niet afgeschrikt worden door een woud van regels en eisen die gesteld worden. Wij 
zijn er denk ik goed in geslaagd in dit beeldkwaliteitplan. Dat betekent niet dat we 
ontwikkelingen in ruimtelijke zin kunnen voorkomen, maar wel dat wij in onze gemeente een 
instrument in handen hebben om eraan te kunnen bijdragen dat de kwaliteit van dit grote 55 

bedrijventerrein binnen onze gemeente, zo hoog mogelijk wordt. Als wij het niet zouden doen, 
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betekent dat dat we ook die eisen niet hebben. De welstandscommissie gaat over de kwaliteit 5 

van de bebouwde omgeving. De welstandscommissie heeft een instrument nodig. En dit is het 
instrument. En als ik u goed heb begrepen vanavond, bent u in ruime meerderheid bereid ons 
dat instrument te geven. 
Voorzitter, het kan zijn dat ik enkele vragen niet heb beantwoord, maar ik dacht dat ik in 
algemene zin iedereen wel recht heb gedaan in datgene wat u hebt opgemerkt. Dank u wel. 10 

 
De voorzitter: Tweede termijn? Mijnheer Japenga? 
 
De heer Japenga: Ik wilde de wethouder vragen – mijn vraag had ik in eerste termijn gesteld – 
of hij die in tweede termijn wil beantwoorden. Dan stel ik hem nog een keer in de tweede 15 

termijn.  
 
De voorzitter: Dat is goed. We gaan nog even het rijtje af. De heer Meij. 
 
De heer Meij: Voorzitter, er was een redelijk politieke discussie. Als je er van een afstandje 20 

naar kijkt. Ik had een beetje te doen met de heer Ros. Hij had een redelijk kritisch verhaal wat 
opgaat met de inbreng van het CDA. Hij eindigt dan toch met de woorden van ‘we stemmen in’. 
Soms heb je last van een keurslijf. Niet zozeer als bedrijf maar als coalitiepartij waarbij je iets 
aan een meerderheid moet helpen. Terwijl u heel erg voor het groen bent. 
 25 

De heer Ros bij interruptie: Mijnheer Meij, wij kunnen natuurlijk niet instemmen. Dan geven 
we de welstand geen instrument in handen om nog iets van dit bedrijventerrein te maken. 
Volgens mij zijn we het er met elkaar over eens dat we het liever niet willen. Als het groen kan 
blijven, heel graag. Maar dit is het enige instrument dat wij nog kunnen geven aan de 
welstandcommissie om het zo goed mogelijk te maken. Als we daar niet mee instemmen: 30 

prima. Dan hebben we dat instrument niet. Denkt u dat de provincie zal zeggen ‘oh oh, dat is 
eng: de gemeenteraad van Ridderkerk geeft geen plan, we doen het dan maar niet’? Nee, 
natuurlijk niet: het ligt al vast. Dank u wel, mijnheer Meij. 
 
De heer Meij: U voelt zich aangesproken. En terecht denk ik. U moet de dingen een beetje uit 35 

elkaar houden. Volgens mij hebt u net een stukje college van de heer Van Houcke gehad dat 
een inpassingsplan iets anders is dan een beeldkwaliteitplan. U hebt het over het 
inpassingsplan. Dat wil ik nu vervolgen. Dat is ons overkomen en daar hebben we ook mee 
ingestemd. Dat zullen we dan maar aan de Raad van State overlaten. Daar kunnen we niets 
meer aan veranderen.  40 

Maar dit is een beeldkwaliteitsplan. Een van de laatste kansen waar we zelf iets over te zeggen 
hebben. Dat is het verschil. Ik zeg ook niet dat we het moeten afstemmen in de zin dat we geen 
beeldkwaliteitplan hebben. Volgens mij is het verplicht. Het gaat erom het wat strakker te 
formuleren. Daar gaat het ons om. Daar hebben we zelf nu vrijheid toe. Het andere is ons 
overkomen. Hier kunnen we invloed uitoefenen. Nu laten we het als ik het zo merk, liggen 45 

omdat het bedrijfsterrein niet aantrekkelijk genoeg is voor ondernemers. Ik hoor de heer 
Ipskamp zeggen ‘laat de ondernemers goed ondernemen, geef ons alle vrijheid en dan doen 
we het goed’. Daar geloof ik ook in, maar de randvoorwaarden zijn wel heel belangrijk. Echt 
heel belangrijk. Natuurlijk zal het de bedrijven iets meer kosten om aan de strakkere 
formuleringen te voldoen. Maar het gaat niet om de grootte, het gaat vooral om de groene 50 

invulling. Waarom zetten we daarin niet nog twee stappen extra door aan de wethouder te 
vragen om het wat strakker te formuleren? Dan zal het mogelijk iets duurder zijn voor bedrijven 
om zich te vestigen. Maar, als er zoveel bedrijven in de rij staan en de economie trekt aan, 
trekken we ons later misschien de haren uit het hoofd of we vinden het dan toch jammer dat we 
er niet alles uitgehaald hebben wat mogelijk is. 55 
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De heer Japenga bij interruptie: Ik wil de heer Meij vragen of hij een motie of amendement in 5 

zijn achterzak heeft. Dan kan hij dat vanavond hier bewerkstelligen. 
 
De heer Meij: Prima, ik wil er wel een mondelinge motie van maken. Dus die vrijheid heeft de 
ondernemer. Maar er zijn randvoorwaarden en die kunnen we straks wat strakker formuleren. 
Anders ben ik bang dat we over een halfjaar, over een jaar of over een paar jaar roepen dat we 10 

het jammer vinden dat we dat laatste stapje niet hebben gezet. 
Terugkomend op de vraag van de heer Japenga. Ik zou eigenlijk wel een mondelinge motie in 
willen dienen. Dat moet denk ik ook snel dat we voor een volgende raadsvergadering – we 
praten dan over een nieuwe raad – vragen aan de wethouder of hij het beeldkwaliteitsplan – 
met wellicht twee maanden uitstel – iets strakker wil formuleren. Dan maakt het voor bedrijven 15 

die echt interesse hebben niet veel uit, want die willen het toch. Als raad hebben we dan het 
gevoel en de zekerheid dat we er alles aan gedaan hebben. Daar gaat het om: dat we het 
stukje waarover we zelf iets te zeggen hebben, niet onnodig uit handen geven. 
 
De voorzitter: De heer Ros. 20 

 
De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. Een opmerking richting de heer Los van groep Koppes. 
Ik vind het heel interessant dat hij het inpassingsplan van de provincie in de open haard wil 
gooien en dat hij het gaat regelen. Ik heb nog wel een paar plannen van hogere overheden 
waar ik ook wel van af zou willen. Ik snap niet wat de heer Los wil, kan hij dat toelichten? 25 

 
De heer Los: Voorzitter, mijn termijn begint zometeen. De heer Ros heeft zojuist gezegd dat 
hij het inpassingsplan ook liever niet heeft, ik weet niet wat u daarvoor hebt gedaan. Ik heb er 
nog iets voor gedaan. Ik heb samen met mensen dat plan aangekaart bij de Raad van State 
om te vragen wat zij ervan vinden. Die hebben ook de STAB een oordeel gevraagd. Ik weet 30 

niet of u weet wat dat betekent, maar dat is de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. Ik 
weet ook niet of u dat hebt gelezen, maar het is redelijk kritisch. Dat heb ik ervoor gedaan. Ik 
wil dat plan niet. Ik wil dat in de open haard. Maar wel volgens procedures zoals in dit land 
normaal zijn. Dat wil zeggen: een van de pijlers waarop de rechtspraak staat daarvoor 
gebruiken. Dat heb ik ervoor gedaan. En wat ik er ook nog voor gedaan heb, is 35 

regeringsfracties bezocht. Wat ik er ook voor heb gedaan, is fracties van Provinciale Staten 
bezocht. Ik heb onderzoek gedaan: niet alleen, maar een heleboel mensen hebben mij daarbij 
geholpen. Dat heb ik ervoor gedaan. Ik zou graag van u willen weten wat u ervoor hebt 
gedaan. Dan alleen maar even er iets over zeggen in de raad. 
 40 

De heer Ros: In de tijd dat het speelde hebben wij bij provinciale en landelijke fracties dit 
diverse malen aangekaart. Om het op een bepaalde manier in te vullen. Om het niet in te 
vullen. Om het tegen te houden. Helaas resulteerde dit in een besluit. Nu is het volgens mij 
gewoon aan de rechter om het besluit te bekrachtigen of vernietigen.  
 45 

De voorzitter: Waarmee we aan het einde zijn van dit debatje. We gaan weer terug naar het 
beeldkwaliteitsplan. Gaat uw gang. 
 
De heer Ros: Dat was mijn tweede termijn. Dank u wel, voorzitter. 
 50 

De voorzitter: Mooi, dan kom ik bij u, mijnheer Los. 
 
De heer Los: Voorzitter, dank. Dankzij de heer Ros heb ik al een heleboel kunnen zeggen. Ik 
ben hem daar ontzettend dankbaar voor. Maar ja, wij zien een ontzettend algemeen stuk 
voorliggen. De heer Meij en de wethouder zeiden het ook. Wat mijn fractieleden en ik 55 

bezwaarlijk vinden, is dat het stuk prematuur is. Er kan nog van alles veranderen. Het is heel 
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goed mogelijk dat de Raad van State er iets van zegt, waardoor alles verandert. Het is heel 5 

goed mogelijk dat de markt zegt dit niet te willen. Er is zoveel mogelijk waardoor het verandert 
en dan moet je het nog eens doen. Dat vind ik heel erg zonde. 
De heer Japenga triggert mij want hij zei dat dit plan doorgaat. Misschien dat hij een lijntje heeft 
bij de Raad van State. Ik heb nog niets gehoord. Misschien kan hij in zijn termijn mij vertellen 
hoe hij dat zo goed weet. 10 

 
De heer Japenga: Een lijntje heb ik niet en ik doe ook niets met lijntjes. De heer Los geeft aan 
dat het prematuur is. Terwijl ik denk dat het goed is om vooruit te lopen op de situatie die 
aanstaande is. Onze inschatting is op basis van wat we weten en ervaren hebben, dat het 
doorgaat. Dat is onze inschatting, mijnheer Los. Als ondernemer weet je dan dat je vooruit 15 

moet kijken en denken. 
 
De heer Los bij interruptie: Ik wil zeggen vooruitlopen is wel heel veel gezegd. De 
ondernemer moet visie hebben. Dat betekent vooruitkijken. Dat is iets anders. 
 20 

De heer Japenga: Voorzitter, het begint met visie. Dat klopt. Ik wil nog even ingaan op de heer 
Meij. 
Ik vind het jammer: als hij vanuit de commissie energie had gestoken in een motie en 
aanscherping van het plan – amenderen – dan had hij daar wellicht de handen voor op elkaar 
gekregen. Ik vind het een gemiste kans door het nu te benoemen. Dat vind ik dan jammer. 25 

 
De heer Meij bij interruptie: Ik heb in de commissie goed geluisterd. Er waren twee partijen 
die kritiek hadden. De rest zei niets of had andere punten die allemaal met het inpassingsplan 
te maken hadden. We kunnen allemaal iets vinden van windmolens, maar dat is niet aan de 
orde. Ik heb een inschatting gemaakt dat dat niet haalbaar was. Ik heb gedacht dat als het 30 

vanavond mocht gebeuren, ik een mondelinge motie zou indienen. Dus ik had er wel over 
nagedacht. 
 
De heer Japenga: Verder gaf de heer Boertje aan dat we waarschijnlijk op een lijn zitten met 
het oog op het dijklichaam en vegetatiedaken. Dat is op een goed moment een van de drie 35 

opties. Daar stemmen we mee in: dat heeft onze voorkeur. 
Mevrouw Ripmeester gaf aan dat vooral toetsing aan de leefbaarheid van belang is. Dat 
onderschrijven wij zeker. Welstand is mooi en fraai, maar het gaat om leefbaarheid. 
De wethouder waarschuwde ons voor vermenging. Ik denk dat hij daar bij ons niet bang voor 
hoeft te zijn. Maar, ik heb zeg maar wel nog eens aangegeven dat de windmolens ons zorgen 40 

baren. Weliswaar gaat het daar vanavond niet over maar wel informeel. Ik wil het toch even 
benoemd hebben. Ook veilig fietsen. Maar we hebben niets vermeend. Bent u gerust!  
En dan had ik nog gevraagd naar de aankoop van woningen. 
Dat was het, voorzitter. Dank u wel. 
 45 

De voorzitter: De heer Kok, SGP. 
 
De heer Kok: Dank u wel, voorzitter. 
De heer Los gaf aan dat het goed mogelijk is dat de Raad van State dit plan nietig verklaart. 
Het is ook goed mogelijk dat de Raad van State dit plan aanvaart en het gewoon doorgaat. 50 

Daarom vinden wij het niet verstandig om dit beeldkwaliteitplan nu niet vast te stellen maar 
door te schuiven naar een volgende raad. Dat vinden wij niet wenselijk. Jammer dat de heer 
Meij van het CDA dit vanavond niet heeft geamendeerd. Dan hadden we het mee kunnen 
nemen. Om dit nu door te sluizen naar een nieuwe raad, vinden wij niet wenselijk. Wij houden 
vast aan besluitvorming vanavond. 55 
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De voorzitter: De heer Boertje. 5 

 
De heer Boertje: Dank u, voorzitter. De VVD snapt ook het gevoelen van alle 
belanghebbenden, samengevat door de heer Meij. Ondernemers zijn zich wel degelijk bewust 
van hun maatschappelijk verantwoord ondernemende rol. Wij vinden ook dat de ondernemers 
ruim baan moeten krijgen om zichzelf te bewijzen. Die zaak moeten we niet dichttimmeren. Wij 10 

zijn het met de SGP eens om vanavond een besluit te nemen. 
 
De voorzitter: De heer Ipskamp. 
 
De heer Ipskamp: Ik wil de heer Boertje bedanken voor zijn mooie woorden. Dat sluit aan bij 15 

wat wij hebben gezegd. Wij zijn er geen voorstander van om het punt door te schuiven. 
 
De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Het is natuurlijk wel goed dat ondernemers de 20 

ruimte krijgen om te ondernemen. Dat is prima. Maar, welvaart gaat niet boven welzijn. Wij 
hebben wel sympathie voor het plan van het CDA om het uit te stellen, zodat we het waar 
mogelijk wat scherper kunnen formuleren. Mocht dit plan het niet halen – wij zijn niet tegen het 
beeldkwaliteitplan op zich – en we het nog scherper kunnen stellen, dan kan dat op onze steun 
rekenen. 25 

 
De voorzitter: Voordat ik het woord aan de wethouder geef, begrijp ik het dan goed dat het uw 
voorstel is om het van de agenda te halen, mijnheer Meij? Een voorstel van orde? 
 
De heer Meij: Ik weet niet hoe de procedure in de raad hiervoor het beste is. Of wat u zegt het 30 

beste is, dan … 
 
De voorzitter: Dat is wel redelijk essentieel, want een voorstel van orde gaat gewoon voor. 
 
De heer Meij: Oké, dan is dat het voorstel. 35 

 
De voorzitter: In het andere geval gaan we het beeldkwaliteitplan in stemming brengen. Dat 
lijkt mij een ietwat zotte beweging.  
Dus, aan de orde is een ordevoorstel van de heer Meij om het punt nu van de agenda te halen 
en het wat scherper te formuleren. Mag ik het zo samenvatten? 40 

Wie van u fractievoorzitters? Een voorstel van orde om het nu van de agenda af te halen. 
Mijnheer Ros. 
 
De heer Ros: Ik ben geen fractievoorzitter, maar woordvoerder. Is dat ook goed?  
Ik vind dat de heer Meij hier een beetje laat mee komt. Eigenlijk … 45 

 
De voorzitter: Neen, het voorstel van orde. 
 
De heer Ros: Wij zijn het er niet mee eens. 
 50 

De heer Neuschwander: Tegen het voorstel, voorzitter. 
 
De heer Los: Voorzitter, ik heb gezegd dat ik het plan prematuur vond. Dus, best mogelijk dat 
we er nog over kunnen praten als het onomkeerbaar wordt. Dus, wij zijn wel voor het voorstel 
van de heer Meij. 55 
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De heer Kok: Tegen dit ordevoorstel. 5 

 
De heer Japenga: Tegen. 
 
Mevrouw Ripmeester: Voor. 
 10 

De heer Boertje: Tegen het ordevoorstel. 
 
De voorzitter: 10 – 17 is de uitslag. Het ordevoorstel is verworpen, wat geen verrassing is. De 
wethouder. 
 15 

Wethouder Van Houcke: Dank u wel. 
Richting het CDA en de andere fracties die opmerkingen in dezelfde richting hebben gemaakt, 
wil ik zeggen dat het beeldkwaliteitplan maanden eerder in procedure had kunnen worden 
gebracht. De concepten waren al van de zomer op tafel. Ik wil dit maar even zeggen om aan te 
geven hoe zorgvuldig het college geprobeerd heeft het tijdstip te bepalen waarop het u dit 20 

voorstel aanbood. Wij hebben geprobeerd om met dit moment van aanbieden duidelijk te 
maken dat het geen relatie heeft met het bestemmingsplan. En als het bestemmingsplan van 
de Raad van State geen genade krijgt – de heer Kok heeft dat duidelijk gezegd – dan weten we 
dat en dan heeft het beeldkwaliteitplan op dat moment niets te doen. 
Maar, als we ervan uitgaan dat het wel wordt geaccepteerd door de Raad van State, betekent 25 

dit dat de eerste gronduitgifte van de gemeenschappelijke regeling aanstaande is. En dat 
betekent dat we de gemeenschappelijke regeling daarmee de gelegenheid geven om de 
kwaliteitseisen mee te nemen in de manier waarop de grond in de markt wordt gezet. Heb je 
die eisen niet, dan kun je ze ook niet meenemen. Zo simpel is het. 
Dus het idee dat je nu nog ruimte zou hebben om nog een poosje af te wachten op wat straks 30 

bij de Raad van State gaat gebeuren, is niet aan de orde. Want, het bestemmingsplan is een 
aparte procedure.  
Ik wilde dat nog even duidelijk aangeven. Want, wij hebben mede nog een andere pet op in die 
gemeenschappelijke regeling. Wij vinden het belangrijk dat we de kosten zo laag mogelijk 
houden en de risico’s zo klein mogelijk. Dat wil zeggen dat we zo min mogelijk vertraging 35 

moeten hebben. Als straks het groene licht wordt gegeven, kunnen we zo snel mogelijk aan de 
gang. Dat de gemeenschappelijke regeling zo snel mogelijk kan zorgen dat de zaken 
waarvoor ze zijn, gestalte kunnen krijgen.  
De vermenging van het beeldkwaliteitsplan en het inpassingsplan. Ik hoorde de heer Los het 
toch nog heel gemakkelijk vermengen. Hij vraagt aan de heer Ros om aan te geven wat hij 40 

gedaan heeft. Dan heeft hij het over het inpassingsplan. Niet over het beeldkwaliteitsplan. 
 
De heer Los bij interruptie: Ik weet echt wel waar ik het over heb. Maar, de heer Ros vroeg 
mij wat ik wilde. Dat ging over het inpassingsplan. Daar ging het over, wethouder Van Houcke, 
u hebt niet goed geluisterd. 45 

 
Wethouder Van Houcke: Dat staat niet op de agenda van vanavond. De vraag van de heer 
Japenga uit eerste termijn. In februari 2014 heeft dit al op de agenda van de commissie van de 
provincie gestaan. Het is doorgeschoven naar maart en april. Dat betekent dat we nog even 
geduld moeten hebben. Dat is de enige informatie die ik heb. Voorzitter, er valt veel over te 50 

zeggen, maar hier wil ik het bij laten. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dat is mooi, want de tijd is al lang verstreken. Aan de orde is de besluitvorming 
over het voorstel. Tegenstemmen? Stemverklaringen? 
 55 

De heer Meij: De CDA-fractie zal tegen dit beeldkwaliteitplan stemmen, met de motivatie die ik 
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in tweede termijn heb gegeven. 5 

 
De heer Los: Dat geldt ook voor groep Koppes, voorzitter. 
 
Mevrouw Ripmeester: Omdat dit het enige instrument is dat wij als raad nog hebben, zullen 
wij voor dit beeldkwaliteitplan stemmen. 10 

 
De voorzitter: Anderen nog? Tegenstemmen? Dat is niet het geval. Het beeldkwaliteitsplan is 
vastgesteld. 
 

7. Wmo-verordening gemeente Ridderkerk 2014 (raadsvoorstel nr. 346) 15 

 
De voorzitter: Wij hebben een debat van dertig minuten afgesproken. Er is een amendement 
ingediend door D66/GroenLinks. Mevrouw Fräser. 
 
Mevrouw Fräser: Dank u wel, voorzitter. 20 

Zoals u weet en de raad ook, is D66/GroenLinks altijd een warm voorstander geweest van het 
PGB. Dit omdat het een belangrijk middel is waardoor mensen met een beperking of die 
tijdelijk iets hebben, kunnen meedoen en als volwaardig worden gezien. Het basisprincipe is 
uitgaan van wat mensen wel kunnen. Op die manier kunnen ze hun zorg zelf inkopen. 
Wij hebben ons in deze raad meerdere malen daarvoor ingezet. Zo ook op 23 september jl. Wij 25 

hebben toen een amendement ingediend dat tot doel had het PGB voor een brede groep 
bereikbaar te houden. Dat amendement had overigens brede steun in deze raad: het is 
unaniem aangenomen. Een duidelijke uitspraak van de raad voor 2015 als het gaat om het 
PGB. 
Op dit moment ligt de verordening voor 2014 voor. Wij merken bij de behandeling hiervan in 30 

het algemeen in het land ook dat er wat grijze gebieden zijn ontstaan als het gaat om 
interpretaties en wat mensen wel en niet kunnen. Zo zien wij in het stuk letterlijk dat algemene 
voorzieningen voor individuele voorzieningen gaan. En dat zou in principe betekenen dat een 
PGB, aangezien het een individuele voorziening is, nooit voor een algemene voorziening kan 
worden ingezet. Dat willen wij niet. Dat mag duidelijk zijn. Maar wat ik nog belangrijker vind, is 35 

dat de wethouder tijdens de behandeling in de commissie aangaf dat het uitgangspunt is dat 
mensen met een indicatie wel voor een PGB zouden kunnen gaan. Dat vinden wij een 
belangrijke uitspraak. Die steunen wij van harte. Alleen vinden wij wel dat dat in deze 
verordening niet voldoende is gewaarborgd. Dus wij hebben een amendement opgesteld en 
ingediend dat tot doel heeft dat gedeelte, het grijze gebied voor Ridderkerk, weg te nemen. 40 

Dus met een indicatie voor iets waar wel een algemeen middel is, is er ook nog steeds een 
PGB. Het gaat om verduidelijking. Het gaat om het vastleggen. Het is zo dat een ambtenaar 
natuurlijk niet aan de balie staat met de notulen van een commissievergadering in de hand en 
kan opmerken ‘toen is het gezegd’, maar … 
 45 

De voorzitter: Wilt u afronden? 
 
Mevrouw Fräser: Dus in de verordening moet het goed geregeld zijn. Om die reden hebben 
wij een amendement ingediend. Wij hopen op steun van de raad. Daar wil ik het bij houden. 
 50 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Kruithof, CDA. 
 
De heer Kruithof: Dank u wel, voorzitter. Met ingang van dit jaar verandert er veel in de zorg 
en ondersteuning van burgers. Waar burgers eerder aanspraak maakten op de AWBZ, 
moeten ze nu aankloppen bij de gemeente voor zorg en ondersteuning.  55 
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Om in aanmerking te komen voor die ondersteuning voert de gemeente een 5 

keukentafelgesprek met de cliënten. Dit is een gesprek, dat burgers samen met de gemeente 
voeren om in aanmerking te komen voor ondersteuning. Doel van dit gesprek is om voor 
iedere individuele burger tot passende oplossingen te komen. Oplossingen die bijdragen tot 
het participeren in de maatschappij. 
Tijdens het keukentafelgesprek komt dus de specifieke situatie van de burger uitgebreid aan 10 

bod. Het bepalen van de ondersteuningsbehoefte van de burger is dus niet een eenzijdige 
actie van of namens de gemeente. Het is en blijft een dialoog. 
De fractie van het CDA vindt het belangrijk dat tijdens het gesprek de burger zich daarbij laat 
ondersteunen door anderen, bijvoorbeeld familie of kennissen. Het gesprek moet vooraf ook 
van beide kanten goed voorbereid kunnen worden met een voor ieder duidelijke afspraak 15 

wanneer en waar deze plaatsvindt en ook ruim van tevoren. 
De gekantelde manier van werken vraagt een nieuwe benadering van gemeenten én burgers. 
Meer tijd nemen voor het eerste gesprek met de burger bijvoorbeeld en afstappen van de 
standaard voorzieningenlijst. In elk gesprek staan regie over het eigen leven en 
zelfredzaamheid voorop. Maar er bestaat wel een grens wat voor de burger mogelijk is; men 20 

kan tenslotte niet alles van de familie of buren verlangen. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Neuschwander, Leefbaar Ridderkerk. 
 
De heer Neuschwander: Dank u wel, voorzitter. Aansluitend op het uitvoeringsplan 25 

Huishoudelijke hulp waarmee de raad in november vorig jaar heeft ingestemd, komt nu de 
gewijzigde verordening Wmo 2014 aan de orde. Grootste verschillen zitten in de 
huishoudelijke hulp. Hier gaat veel veranderen. 2014 zal als overgangsjaar fungeren. Eerder 
hebben wij onze zorgen hierover uitgesproken. Wij zouden graag via de eerder aangenomen 
motie zo spoedig mogelijk over de voortgang gerapporteerd willen worden. 30 

Dank aan de ambtenaren voor de heldere toelichting. Vooral de was-wordtlijst was waardevol 
in deze complexe materie. De fractie van Leefbaar Ridderkerk stemt in met dit voorstel. Dank u 
wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Nes, groep Koppes. 35 

 
Mevrouw Van Nes: Dank u, voorzitter. In deze verordening zijn al aardig wat aanpassingen 
gedaan in het kader van de kanteling. Dit staat goed vermeld in de was-wordtlijst. In die lijst 
lopen wij toch nog tegen een aantal zaken aan, zoals hulp verbonden aan een 
belangenbehartigingorganisatie. Dat zou een professionele dienstverlener zijn die werkt via 40 

dienstverlening aan huis. Is dat nu vrijwilligerswerk of niet? 
Bij eigen bijdrage en eigen aandeel wordt toch de link gelegd naar het inkomen en het eigen 
vermogen. Door het college wordt bepaald of en hoeveel de eigen bijdrage en aandeel wordt. 
Dit lijkt toch op een soort vermogenstoets, terwijl die nu juist uit de verordening is gehaald. Dit 
baart ons zorgen. We missen hierin toch een advies van het Wmo-burgerplatform.  45 

Verder blijven wij zorgen houden bij ‘een schoon en leefbaar huis’ en hoe dit wordt bepaald. 
Omdat dit door veel mensen op een eigen wijze wordt geïnterpreteerd en dat geldt ook voor 
schone, draagbare en doelmatige kleding. Het laatste doet bijna denken aan uniforme kleding, 
met een zomer- en wintervariant. 
Wij zijn verheugd over het feit dat er vanmorgen in de krant stond dat de proef voor 50 

huishoudelijke hulp waarbij twee mensen tegelijk een huis schoonmaken en er voor de rest 
van de week een robotstofzuiger door het huis gaat, als niet geslaagd beschouwd wordt.  
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Men gaat deze dienst weer invullen met één hulp voor schoonmaken per huishouden. De 5 

menselijke maat komt weer terug in dezen. Wel erg spijtig voor de mensen die aan de proef 
mee hebben moeten doen, en die nu weer een andere vorm van hulp krijgen voor het ‘schone 
en leefbare huis’. Juist voor de doelgroep van deze vorm van hulp, is rust en stabiliteit zo 
belangrijk. Dank u. 
 10 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van der Duijn Schouten, SGP. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter. Twee minuten wordt een beetje 
knellend. Het amendement van D66/GroenLinks heeft natuurlijk onze volledige aandacht, 
maar dat moet ik dan maar uitstellen tot de tweede termijn. Ik beperk mij nu tot wat wij van 15 

tevoren hebben bedacht. 
In november vorig jaar spraken we uitgebreid over de Wmo en meer specifiek de 
huishoudelijke hulp als onderdeel van die Wmo. De voorliggende verordening is een resultaat 
van de destijds genomen besluiten. Een verordening die bij voorbaat al een beperkte 
levensduur heeft, immers per januari 2015 dient alweer een nieuwe verordening te worden 20 

vastgesteld.  
We gaan deze avond de bijdrage van november niet nog een keer overdoen. Alleen al omdat 
ik dat in twee minuten niet ga halen. Een aantal toen genoemde punten van zorg c.q. blijvende 
aandacht zijn er echter nog steeds, en die wil ik nog wel even kort aanstippen. Voor de details 
verwijs is graag naar mijn bijdrage van 28 november vorig jaar.  25 

 het kwaliteitsniveau van de geboden zorg;  

 de positie van de zorgverlener, zowel die in loondienst als de zelfstandige;  

 de rol van de mantelzorger/vrijwilliger.  
Voor vanavond voeg ik daar nog de ruimte voor identiteitsgebonden zorg aan toe.  
De veranderingen die op ons af komen zijn enorm, en het zijn vaak juist de kwetsbare mensen 30 

in de samenleving die van de noodzakelijke zorg gebruik moeten maken. In dergelijke 
ingrijpende veranderingsprocessen kan er eenvoudig iets misgaan of over het hoofd worden 
gezien. Hoewel we weten dat dit proces de bijzondere aandacht van het college heeft, 
nogmaals de oproep de gevolgen van de veranderingen nauwlettend te volgen. Zodat daar 
waar zich onwenselijke effecten voordoen onmiddellijk kan worden bijgestuurd.  35 

Kwetsbare mensen hebben recht op de nodige zorg, in een voor hen vertrouwde setting. Maar 
ook de directe omgeving die zich vaak met een grote passie en zelfopoffering inzet voor hen 
die dat nodig hebben, verdient onze blijvende aandacht, waardering en ondersteuning. Dank u 
wel, voorzitter. 
 40 

De voorzitter: Keurig. Mevrouw Ripmeester. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel. In de Wmo-verordening is het besluit van de raad op 28 
november 2013 verwerkt. Wij verwijzen naar onze bijdrage van toen. 
Ook toen spraken we over het ontbreken van goede participatie. Ook bij deze verordening is 45 

geen sprake geweest van goede participatie met bijvoorbeeld inachtneming van de 
afgesproken termijnen. Dat terwijl de hele gemeenteraad doordrongen is van het besef dat wij 
deze participatiepartners heel hard nodig hebben om de decentralisaties in goed lokaal beleid 
met kwaliteit om te zetten. 
Daarnaast is het Wmo-burgerplatform nieuw met mensen die nog ‘op stoom’ moeten komen 50 

en daarvoor ruimte moeten krijgen. 
De PvdA Ridderkerk is blij met de toezegging in de commissie dat er een Wmo-conferentie 
komt. De wethouder gebruikte weliswaar een ander woord. Daar worden de zaken besproken 
en afgestemd. Dit zou onzes inziens uiterlijk in augustus moeten gebeuren, voordat de 
verordening in september voorligt. 55 

De PvdA Ridderkerk pleit voor het opnieuw instellen van een helder communicatietraject in De 
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Combinatie over de wijzigingen. 5 

En wij pleiten voor heldere informatie over de keuzes die cliënten kunnen maken. Het 
aantrekkelijk voorspiegelen door vertegenwoordigers van de gemeente met Alfa trots zonder 
uitleg over de juridische positie die cliënten als werkgever gaan innemen, is niet acceptabel. 
Net zomin als indirect suggereren op de site dat men bij reguliere aanbieders steeds een 
andere hulp krijgt. Keuzevrijheid moet er zijn, ook bij dienstverlening aan huis. 10 

De PvdA is van mening dat op zijn minst bij het keukentafelgesprek onafhankelijkheid geborgd 
moet zijn. Dat een veilige omgeving moet worden gecreëerd. Dat de cliënt voorbereid en met 
ondersteuning centraal staat. Niet het budget. 
Wij betreuren dan ook het omvormen van een redelijk onafhankelijke Wijzerplaats tot een 
gemeentelokettoegang waarbij probleemdefiniëring, toewijzing en budgetbeheer 15 

samenvallen. Er gaat gewerkt worden vanuit resultaatverplichting. De resultaatafspraken 
worden schriftelijk vastgelegd. Maar onduidelijk blijft wie dit bewaakt. Want, wat is leefbaar? 
Dat is subjectief. 
 
De voorzitter: Wilt u afronden? 20 

 
Mevrouw Ripmeester: Ja. Wij stellen nogmaals aan de orde dat het klachtenmeldpunt niet 
naar behoren functioneert, waardoor de gemeente een belangrijk bijsturingselement mist en 
aan de positie van cliënten onvoldoende recht wordt gedaan. 
Wij dienen samen met D66/GroenLinks een amendement in om de keuzevrijheid in het PGB te 25 

waarborgen, zodat het PGB ook beschikbaar is voor een algemene voorziening. Wij vragen de 
wethouder of de formulering dat de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het college in deze 
verordening hetzelfde is als in de vorige verordening. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Louter, ChristenUnie. 30 

 
De heer Louter: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, met deze, ook weer tijdelijke, verordening 
kunnen wij instemmen. Het is al vaak de laatste tijd aan de orde geweest in de discussies, we 
ontkomen er niet aan om te kijken hoe het slimmer en goedkoper kan. De vraag stijgt en de 
middelen dalen. We moeten zelf meer gaan doen. 35 

Op zich niets mis mee, voorzitter, als we maar goed in het oog houden met elkaar dat er geen 
wagons achter ons ontsporen. De praktijk van deze week heeft ons er weer uitdrukkelijk bij 
bepaald dat we wel goed moeten opletten wat er gebeurt. Ook lijkt het erop dat niet alles wordt 
uitgevoerd op een wijze die we met elkaar afspreken en op papier zetten. Het zal ook nog niet 
de laatste aanpassing zijn waar we mee te maken krijgen, maar het verplicht ons wel om nog 40 

meer alert te zijn op de mogelijke gevolgen en consequenties.  
De ChristenUnie blijft het nauwgezet volgen, voorzitter. 
Het amendement. De ChristenUnie is altijd warm voorstander geweest van PGB’s, maar we 
hebben het idee dat in dit amendement dingen staan of verlangd worden die op gespannen 
voet staan met de wetgeving. Dus ik wacht eerst de reactie van de wethouder af. Dank u. 45 

 
Mevrouw Ripmeester: Een vraag aan de heer Louter. Heeft de heer Louter gezien dat het 
over een kan-bepaling gaat? 
 
De heer Louter: Een kan? Er schijnt ruimte te zitten in het amendement. Daar ga ik op 50 

studeren, voorzitter.  
 
De voorzitter: Ik denk dat het ook verstandig is om te horen hoe de wethouder hier tegenaan 
kijkt. De heer Van der Spoel, VVD. 
 55 

De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, zoals door meerdere mensen 
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opgemerkt, betreft het hier kwetsbare mensen en dus een zorgvuldige besluitvorming is 5 

noodzakelijk. Daarom zijn wij zeer ontstemd over het feit dat vanmiddag pas het amendement 
van D66/GroenLinks ons heeft bereikt. Om een goede afweging te kunnen maken, willen wij u 
na de eerste termijn van het college om een schorsing van tien minuten vragen. Zodat wij ons 
kunnen beraden over het amendement. In het kader van efficiency zullen wij de motie van de 
PvdA die als nummer 17 op de agenda staat daarbij betrekken. Die heeft ons vanavond laat 10 

pas bereikt. Dank u wel, voorzitter. 
 
De voorzitter: En dat alles in tien minuten. Wethouder, mag ik het woord aan u geven? 
Wethouder Van der Sluijs. 
 15 

Wethouder Van der Sluijs: Dank u wel. Het PGB is denk ik in grote lijnen in debat vanavond. 
Er is ook vorig jaar over gediscussieerd en toen is ook een motie raadsbreed aangenomen. 
Ik kan u zeggen dat het amendement is uitgevoerd. De uitgangspuntennota is aangepast. Het 
is zo dat er op dit moment slechts die dingen veranderen die noodzakelijk zijn om de tarieven 
voor de huishoudelijke hulp te regelen. 20 

Er is al eerder discussie gevoerd over wie gaat bepalen hoe wordt geleverd. De tarieven 
daarvoor? U hebt besloten om dat te mandateren aan het college. Er is nog niet over 
gesproken om dat terug te draaien, mevrouw Ripmeester. Dus het is een nieuw element dat 
ingebracht wordt. Dat wat u hebt gemandateerd aan het college is slechts het besluit dat we 
gaan heffen. Het enige dat wij gaan besluiten is om wel of geen eigen bijdrage te gaan vragen. 25 

 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Mijn enige vraag was of de tekst in deze verordening 
gelijk was aan de tekst in de voorgaande verordening. Voor de rest heb ik er geen invulling aan 
gegeven. 
 30 

Wethouder Van der Sluijs: Ik heb enige visie. Ik heb u deze antwoorden maar vast gegeven, 
omdat die misschien zou voortkomen. De enige mogelijkheid van het college is om te 
indexeren. Geen hoogte van bedragen. Die liggen vast en worden niet veranderd. Hetzelfde 
geldt voor de manier van werken. We zijn niet in de nieuwe situatie van 1 januari 2015. Dan 
gaat er anders gewerkt worden en we gaan er met elkaar over discussiëren. We hebben 35 

afgesproken dat de evaluatie van de kadernota aan de orde komt om na te gaan of wordt 
nagekomen wat we hebben afgesproken. De zorgen die een aantal fracties hebben 
aangegeven, zijn de kritieke punten waarnaar we gaan kijken. Ik heb u toegezegd daar een 
notitie van te maken die we bij de kadernota kunnen bespreken. We gaan met elkaar in 
discussie over wat we nu willen in de nieuwe verordening. Op dit moment gaan we niet anders 40 

werken dan we in november hebben afgesproken. 
Ik kom bij het amendement. Daarin staat: “wij willen de algemene voorzieningen een gelijke 
beoordeling kunnen geven”. Er is een Wet maatschappelijke ondersteuning met artikelen over 
dit onderwerp. Als ik artikel 5 mag voorlezen: “De gemeenteraad stelt bij een verordening en 
met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze wet, de regels over de door het 45 

college van B&W te verlenen individuele voorzieningen. En over de voorwaarden waaronder 
de personen die aanspraak hebben op dergelijke voorzieningen recht hebben op het 
ontvangen van een voorziening. In natura maar het kan ook een financiële vergoeding zijn of 
een persoonsgebonden budget.” Het is klip en klaar. U hebt er ruim voor gekozen. Het college 
heeft ervoor gekozen. We gaan een PGB verstrekken voor die voorzieningen die na een 50 

indicatie worden toegekend. 
 
Mevrouw Ripmeester: De wethouder houdt een vurig betoog. Mijn vraag is of het PGB ook 
ingezet kan worden voor een algemene voorziening. Dat is de vraag. 
 55 

Wethouder Van der Sluijs: Nee. De wet geeft aan dat het niet mogelijk is voor algemene 
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voorzieningen een PGB te geven. Dat is alleen mogelijk daar waar een indicatie noodzakelijk 5 

is.  
 
Mevrouw Ripmeester: Vanmiddag heb ik contact gehad met Per Saldo. Die geeft aan dat het 
mogelijk is om die ruimte te gebruiken. Dat lokaal besloten kan worden om een PGB in te 
stellen voor een algemene voorziening. Bijvoorbeeld een stad als Amsterdam doet dat. Dat 10 

betekent niet dat je dat voor alle algemene voorzieningen zou moeten doen, maar dat je als 
raad een keuze zou kunnen maken voor welke algemene voorziening je dat wel zou moeten 
doen. Daarom staat er ‘kan’ in het amendement, zodat we dat als raad later kunnen uitzoeken. 
Ik kan me voorstellen dat het college het amendement omarmt en voorstelt om met een 
uitvoeringsplan te komen. Maar het is niet zo dat het niet kan. 15 

 
Wethouder Van der Sluijs: Daarvoor lijkt mij de evaluatie een goed moment. Om van 
gedachten te wisselen wat we in de nieuwe regeling tot stand willen brengen. 
Maar de huidige wetgeving zegt dat er individuele voorzieningen zijn en algemene 
voorzieningen. Alleen voor een individuele voorziening met een indicatie krijgt u de vergoeding 20 

met een PGB. 
Als ik terug mag naar de andere opmerkingen. De heer Kruithof benadrukte dat de 
keukentafelgesprekken belangrijk zijn en dat we daarin zorgvuldig moeten zijn. Ik ben het met 
u eens. Nu we aan de slag zijn met herindicatie en wij signalen ontvangen dat mensen zich 
overvallen voelen, kan het niet zo zijn dat de mensen niet de gelegenheid krijgen om een 25 

gezinslid of een buurman erbij aan tafel te hebben. De opdracht is: wees zorgvuldig en geef 
mensen de gelegenheid om het te regelen. Het is ook hun recht om met anderen bij het 
gesprek aanwezig te zijn. Dat moeten we mogelijk maken. U had verder geen kritiekpunten. Ik 
heb goed naar u geluisterd. Zo gaan we het doen. 
De heer Neuschwander heeft volmondig steun … 30 

 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Misschien wil de wethouder nog reageren op het 
klachtenmeldpunt. 
 
De voorzitter: Ik geloof dat de wethouder nog niet helemaal klaar was. 35 

 
Wethouder Van der Sluijs: Nee, want mevrouw Van Nes heeft ook nog het een en ander 
gevraagd over de eigen bijdrage. De bijdrage wordt door het college vastgesteld. We gaan 
uitvoering geven aan dat wat u hebt gemandateerd. Het enige wat het college doet is de 
indexering, anders moet u elke keer een nieuwe verordening vaststellen om de indexering 40 

mogelijk te maken. 
Diensten aan huis. Het kan ook zijn dat vrijwilligers in een kring zeggen bereid te zijn 
boodschappen te doen en de tuin aan te harken.  
Het kan ook iemand zijn die zich aanbiedt om het gras te verticuteren. Dat kost een hoop geld. 
Vragen van de heer Van der Duijn Schouten: kwaliteitseisen en identiteitsgebonden zorg. 45 

Daarom hebben wij aangegeven mogelijk een PGB te gebruiken voor zorg van 
levensbeschouwelijke instellingen. Met een PGB kun je je eigen keuze maken. 
 
Mevrouw Fräser: Mag ik over die situatie die u schetst een vraag stellen? Iemand krijgt een 
algemene voorziening. Hij wil identiteitsgebonden zorg hebben. Kan die persoon kiezen voor 50 

een PGB? 
 
Wethouder Van der Sluijs: Als we kijken naar het voorbeeldlijstje van de VNG dan zien we 
soorten algemene voorzieningen. Ik kan daar geen levensbeschouwelijke zorg in vinden. 
Sociale alarmering. Ramen wassen. Dat zijn algemene dingen waar iedereen een beroep op 55 

kan doen. Op het moment dat dat aan de orde komt, vinden wij dat het mogelijk moet zijn om 



27 februari 2014 
 
 

 2228 

eigen keuzes te maken. Dan ligt het PGB op tafel. 5 

 
Mevrouw Ripmeester: Om bij een voorbeeld te blijven. Schoonmaken is schoonmaken. Toch 
kiezen mensen voor de ene organisatie boven de andere organisatie. Terwijl je dat ook kunt 
bagatelliseren van het is maar een emmer sop en een dweil. Dus die keuzevrijheid kan echt 
belangrijk zijn. 10 

 
De heer Van der Duijn Schouten: Ik ervaar zelf ook het verschil: wanneer is iets algemeen 
en wanneer individueel? Wij als SGP willen van de wethouder horen of hij onderscheid maakt 
tussen de interpersoonlijke contacten en ik noem het maar de harde contacten. Als 
SGP-fractie hechten we er waarde aan dat als het interpersoonlijk wordt – mensen in contact 15 

met andere mensen – er ruimte is voor het individuele deel en daar waar het hard is – een 
rolstoel, een rollator – algemeen. Kan de wethouder dat onderscheid maken? 
 
Wethouder Van der Sluijs: Ik kan er niet helemaal in meegaan: een rolstoel is een harde 
voorziening. U kunt een PGB krijgen om uw eigen voorziening aan te schaffen. Omdat het te 20 

maken heeft met een bepaalde voorkeur die iemand zou kunnen hebben en omdat hij een 
indicatie heeft dat hij die voorziening nodig heeft. Hij heeft keuze via een PGB. 
Als het gaat om ramen wassen: dat is een algemene voorziening. Daar wordt geen indicatie 
voor afgegeven. Daar waar we spreken over mensen in huis, kan ik me voorstellen dat 
mensen komen die overeenkomen met de gedachten van mensen in het huis. Zoals ze 25 

gewoon zijn. Dus daar moet je rekening mee houden. Daarom hebben we ons op het 
huishouden gericht, zeker de mogelijkheid om zelf een keuze te maken. Voor dingen die 
algemeen zijn, boodschappendienst waarvoor geen indicatie is, geven we geen PGB. 
 
De heer Van der Spoel: Nog een verduidelijking op de algemene voorziening. Voor een 30 

simpele voorziening als een rollator moet je dan een PGB krijgen waarvan via de Sociale 
Verzekeringsbank de factuur wordt ingediend. Gaan we dan geen bureaucratisch systeem 
optuigen? 
 
Wethouder Van der Sluijs: De rollator is op zich al een onderwerp. Het is al haast een 35 

algemene voorziening geworden. In die zin wordt hij dan niet meer vanuit de Wmo verstrekt. In 
die zin is er al geen indicatie voor. Het kan die kant uitgaan, wanneer we toch rekening willen 
houden met de persoonlijke wensen waarbij je een PGB krijgt waarvoor je anders hulp in 
natura had gekregen. Daar bent u duidelijk in geweest en ik wil die lijn duidelijk volgen. 
 40 

Mevrouw Fräser: Ik vind het belangrijk om op te merken dat het een keuze is. Je kunt kiezen 
voor een PGB. Dat is de strekking van het amendement. Je krijgt er een keuze bij. 
 
De voorzitter: Wethouder? 
 45 

Wethouder Van der Sluijs: Nogmaals, wij gebruiken het wettelijke kader. In de wet staat dat 
voor een algemene voorziening geen PGB mag worden verstrekt. Voor voorzieningen met een 
indicatie wel. Dat is het voorstel dat ook door u is aangenomen. Daar gaan we mee door, er 
verandert niets. 
 50 

De heer Van der Duijn Schouten: Mijn vraag aan de wethouder is of hij het met mij eens is 
dat als er weliswaar een ‘kan-bepaling’ staat dit ook een ‘kan-niet-bepaling’ kan zijn. Het 
college kan nooit meer een PGB weigeren als dit amendement wordt aangenomen. De burger 
kan erom vragen maar het college kan het nooit meer weigeren als de tekst zoals nu voorligt 
een meerderheid zal vinden. Is dat juist? 55 
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Mevrouw Ripmeester: Voorzitter, nog twee opmerkingen. In de wet staat het anders dan de 5 

heer Van der Sluijs verwoordt. Als het zo strikt was zou de gemeente Amsterdam niet op deze 
wijze opereren.  
Ten tweede de kan-bepaling. Ik kan mij voorstellen dat met het aannemen van dit 
amendement een nadere invulling van deze kan-bepaling volgt. Dat je kunt bepalen waar je 
vindt dat dit wel zou moeten kunnen en waar niet. Zodra je in contact komt met mensen, dat je 10 

dat wel toestaat. Dus het aannemen van dit amendement kan vragen om een nadere 
uitwerking. 
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, kan de wethouder bij benadering aangeven wat de 
financiële consequenties van dit amendement zijn? 15 

 
Wethouder Van der Sluijs: Het gaat mij niet eens om het geld. Ik voer de wet uit. Ik ben de 
wethouder en die houdt u ook. 
 
De voorzitter: Dit is afronding van de eerste termijn. De heer Louter. 20 

 
De heer Louter: Nu blijft de vraag hangen wat de inbreng is van mevrouw Ripmeester met de 
praktijk van deze dag: dat Amsterdam het wel toepast en de uitspraak van de wethouder. Is er 
het mogelijk om dit eerst uit te zoeken? 
 25 

De voorzitter: Is dit weer een ordevoorstel, mijnheer Louter? 
 
De heer Louter: Wij kunnen geen besluit nemen als zaken onduidelijk zijn. De helft zegt dat dit 
praktijk in Amsterdam is en de wethouder zegt dat hij zich aan de regels houdt. Hier moet 
duidelijkheid over komen. 30 

 
Wethouder Van der Sluijs: Misschien kan mevrouw Ripmeester nog even de kan-bepaling 
voorlezen. Ik heb de wettekst voor mij. Het college kan in plaats van natura een PGB geven. 
Maar dan is er wel een indicatie voor. Als dat de kan-bepaling is, kan het college besluiten een 
PGB te verstrekken. Maar, alleen in die gevallen waarin we te maken hebben met een 35 

individuele voorziening en een indicatie. 
 
Mevrouw Ripmeester: Ik had het op dat moment over de kan-bepaling in het amendement. 
Dus een PGB kan zowel voor een algemene als voor een individuele voorziening worden 
verleend. Misschien is het wenselijk om daar een uitvoeringsplan te maken. Voor welke 40 

voorzieningen dit wel en niet mogelijk is. Dat was naar aanleiding van de discussie van 
daarnet. 
 
De voorzitter: Zullen we nu schorsen? Tien minuten, tot half elf.  
 45 

[schorsing] 
 
De voorzitter: Dames en heren, het is half elf. Wilt u uw plaatsen weer innemen? Het woord is 
aan mevrouw Fräser. 
 50 

Mevrouw Fräser: Dank u wel, voorzitter. Het is een lastig onderwerp. Een onderwerp met een 
groot grijs gebied in mijn optiek. De gevolgen voor mensen die zorg nodig hebben kunnen 
groot zijn. Dat maakt het zo lastig om een goede integrale afweging te maken. Mijn fractie heeft 
overleg gehad over het amendement. Ook met de mede-indieners hebben wij overlegd. Wij 
hebben besloten om hem voorlopig terug te trekken. We zijn wel van mening dat het 55 

onderwerp hoog op de agenda moet blijven staan. We zullen het blijven monitoren. Het is van 
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belang dat mensen grote keuzevrijheid hebben bij het leiden van hun eigen leven. Een PGB is 5 

een middel daartoe. Geen doel. Dus nu trekken we het amendement terug en wij stemmen in 
met het voorstel. 
 
De heer Kruithof: Wij kunnen instemmen. 
 10 

De heer Neuschwander: Wij kunnen instemmen met het voorstel. Wij zijn blij dat 
D66/GroenLinks en de PvdA het amendement hebben ingetrokken. Voornamelijk door de 
toelichting van de ambtelijke ondersteuning in de schorsing. Ik denk dat we nog even iets 
moeten uitzoeken en dan lijkt het onze fractie wijs om in september bij de evaluatie te kijken 
wat goed en fout is gegaan. Wij stemmen in met het voorstel 15 

 
Mevrouw Van Nes: Wij hebben een vraag aan de wethouder. Ik heb niet duidelijk antwoord 
gekregen op mijn vraag over eigen bijdragen en eigen aandeel. Het idee dat wij krijgen is dat er 
een vermogenstoets wordt uitgevoerd. Worden ook de stenen en het huis daarin 
meegenomen? 20 

De regeling is voor een jaar. Het lijkt ons een mooi moment om de verordening te evalueren. 
Dan hebben we ervaring, ook hoe zorgverlening en gemeente omgaan met de kanteling en de 
problemen die we tegenkomen. Kan de wethouder toezeggen dat in het vierde kwartaal van dit 
jaar geëvalueerd wordt? Kan er ook een enquête onder gebruikers worden toegevoegd? En 
een advies van het Wmo-platform? 25 

 
De heer Van der Duijn Schouten: Ook wij zijn blij dat het amendement is ingetrokken.  
Ik wil ook wel wegblijven van het idee dat wij het PGB geen warm hart toedragen.  
Ik wil dat nog even onder de aandacht brengen. Wij zijn blij met de aanpassingen die er zijn, 
dat alle individuele voorzieningen voor een PGB in aanmerking komen. Wij zijn ook blij met de 30 

verduidelijking van de wethouder dat het PGB en identiteitsgebonden zorg zijn aandacht heeft. 
Het is op deze manier geborgd. 
Wij gaan ervan uit dat mocht er toch nog ergens een schoonheidsfoutje zitten, dat op korte 
termijn zal worden hersteld. De wethouder geeft aan dat halverwege dit jaar alweer wordt 
gekeken naar 2015. We zullen er kort op blijven zitten. 35 

 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen leven met het idee dat het 
amendement wordt ingetrokken. Het idee was om optimale keuzevrijheid te borgen voor zover 
dat mogelijk was. De PvdA-fractie begrijpt dat in 2015 daartoe meer mogelijkheden zijn. Deze 
informatie wordt betrokken bij de evaluatie en Wmo-conferentie in het najaar.  40 

Wij kunnen instemmen met de Wmo-verordening met inachtneming van de gemaakte 
opmerkingen en met uitzondering van dat deel dat zich richt op de alfahulpen en in onze ogen 
te lage vergoeding. Dank u wel, voorzitter. 
 
De heer Louter: Wij stemmen in met de verordening. Wij zouden het op prijs stellen als 45 

mevrouw Ripmeester kans ziet om te kunnen achterhalen op welke gronden Amsterdam van 
de officiële regels afwijkt. 
 
De voorzitter: We gaan geen debat over Amsterdam voeren. Als u er iets kort over kunt 
zeggen, kan dat. 50 

 
Mevrouw Ripmeester: Ik ga graag op een later moment met de heer Louter in gesprek over 
wat er in Amsterdam gebeurt en de leermomenten voor Ridderkerk. 
 
De heer Van der Spoel: De VVD is warm voorstander van het PGB. De VVD is landelijk bezig 55 

om dit in de wet te borgen. Misschien gaat de onduidelijkheid die ontstaan is dan weg.  
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Het betreft hier kwetsbare mensen, voorzitter. Dus een zorgvuldige besluitvorming is 5 

noodzakelijk. Als de schorsing dat heeft opgeleverd, is dat winst. Dank u wel. 
 
Wethouder Van der Sluijs: Er is nog een vraag over, van mevrouw Van Nes over de eigen 
bijdrage, vermogenstoets. 
Door de regering zijn plannen gemaakt over toepassing van een inkomenstoets. Toen is ook 10 

gesuggereerd dat wij als gemeente een inkomensgrens zouden kunnen gaan hanteren. Dat is 
niet mogelijk. En dat is ook uit de huidige verordening gehaald. Nogmaals over die eigen 
bijdrage. Dat is het besluit dat u wel of niet een eigen bijdrage wilt vragen. U hebt daar ja tegen 
gezegd. U mandateert het college om de stijgingen van die eigen bijdrage te indexeren. Dat is 
het enige. 15 

 
Mevrouw Van Nes: Het eigen bijdrageverhaal is mij duidelijk. Maar het eigen aandeel niet. 
Dat wordt ook in de stukken genoemd. 
 
Wethouder Van der Sluijs: Ik kan niet precies bevroeden op welk woord u doelt. Ik neem aan 20 

dat hetzelfde wordt bedoeld met eigen bijdrage en eigen aandeel. 
Maar dan zou ik dat ambtelijk nog een keer navragen en u later verduidelijking geven.  
Uw laatste vraag over de evaluatie: dat gaan we doen. Dat hebben we in de vorige 
vergadering aangegeven en u hebt de aandachtspunten aangedragen.  
 25 

De voorzitter: We komen toe aan de besluitvorming. Stemverklaringen? Mag ik concluderen 
dat met de gemaakte opmerkingen dit voorstel wordt vastgesteld? Vastgesteld. 
 

8. Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (raadsvoorstel nr. 345) 
 30 

De voorzitter: Ter vaststelling geagendeerd, maar er bleek behoefte aan een debat. 
Maximaal dertig minuten. Twee minuten per fractie in eerste termijn. Ik doe een beroep op u 
om u te beperken, want we lopen ernstig uit de tijd. Er is een motie ingediend door mevrouw 
Ripmeester van de PvdA. 
 35 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel voorzitter. De gemeenteraad wordt eindverantwoordelijk 
voor de jeugdhulp van consultatiebureau tot jeugddetentie. Een grote verantwoordelijkheid, 
zeker ook wanneer het zware, complexe zorg betreft. Hoe voorkom je calamiteiten onder 
Ridderkerks beheer? Bij jeugdzorg zijn het inzetten op preventie, korte lijnen en snel handelen 
sleutelbegrippen. Professionals hebben ruimte nodig om de zorg goed in te vullen en geen 40 

administratieve ballast. Belangrijk aandachtspunt is het borgen van de privacy. Het mag niet 
zo zijn dat doordat informatie met heel veel mensen wordt gedeeld, deze informatie op straat 
komt te liggen. 
Wel komt de raad door het aangaan van gemeenschappelijke regeling steeds meer op formeel 
gevoelsmatige afstand van de uitvoering. De PvdA Ridderkerk kan zich niet voorstellen dat er 45 

een partij is die budget boven het welzijn van deze kinderen zal stellen. Maar, weet ook dat 
budgetten kunnen fluctueren maar niet oneindig zijn. De invloed op gemeenschappelijke 
regelingen is beperkt. De PvdA Ridderkerk wil dichter bij belangrijke gemeenschappelijke 
regelingen betrokken zijn. Een mogelijkheid daartoe biedt naar voorbeeld van de aangenomen 
motie in Albrandswaard, het instellen van een auditcommissie.  50 

Wij verzoeken het college zich daarvoor in te zetten, vanuit de gedachte dat de raad meer 
betrokken wil zijn bij deze regeling. Wanneer dat niet via een auditcommissie kan 
plaatsvinden, verzoeken wij u met alternatieven te komen. Dank u wel, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Van der Spoel. 55 
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De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Mijn enige bijdrage is om in te gaan op de 5 

motie van de PvdA. We hebben vastgesteld dat de gemeenschappelijke regeling een vast 
punt wordt voor de commissies. Daar kan de wethouder verantwoording afleggen en vooraf 
vragen wat zijn inbreng zou moeten zijn. De raad gaat over het geld. De wethouder zou niet op 
pad gestuurd willen worden zonder dat hij zijn best heeft gedaan in het voortraject waardoor hij 
met hangende pootjes terug moet naar de gemeenschappelijke regeling. Bovendien denken 10 

wij dat een auditcommissie wel erg bureaucratisch van aard wordt. Het is bijna terug naar het 
monistisch stelsel. Dat moet niet de bedoeling zijn. Wij zijn tegen de motie. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Dokter. 
 15 

Wethouder Dokter: Voorzitter, de PvdA gaf duidelijk aan hoe belangrijk jeugdzorg is en dat 
jeugdzorg naar de gemeente komt en dat de gemeente er een belangrijke rol in heeft. Dat 
hebben we in commissieverband gedeeld: ook met de ambtelijke ondersteuning erbij.  
Zoals de VVD aangaf, heb ik toen aangegeven dat wij gevraagd en ongevraagd in de 
commissie u steeds informeren over de stand van zaken. Een heleboel dingen waren nog niet 20 

bekend. Toen was zelfs net bekend dat de nieuwe Jeugdwet door de Eerste Kamer was. Zoals 
het er nu uitziet hebt u in eerste instantie ja tegen een conceptbeleidskader gezegd. U hebt 
duidelijk als raad aangegeven dat wij als college met dat kader op pad mogen. Ook is duidelijk 
aangegeven dat het bedrag dat de overheid aanreikt, niet overschreden mag worden. Dat is 
ook in de gemeenschappelijke regelingen bevestigd. De gemeenschappelijke regeling: we 25 

moeten inderdaad uitkijken niet overal gemeenschappelijke regelingen voor uit te roepen. 
Sommige zaken moeten snel geregeld worden. Al die taken willen we in de 
gemeenschappelijke regeling snel geregeld hebben. Niet meer en niet minder. 
Een auditcommissie, ja: het is vooral een kwestie van vooraf controleren en achteraf 
informeren. Ik kom met informatie in de commissie. Ik vind de motie overbodig. 30 

 
De voorzitter: Tweede termijn. Mevrouw Ripmeester. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. De PvdA wilde meegeven dat we als raad 
dichter bij deze regeling betrokken moeten zijn. U zegt bereid te zijn informatie te geven. Het is 35 

ook zo dat wij op formeel en gevoelsmatig grotere afstand komen te staan. Ik denk dat ik kan 
inschatten dat de motie het niet gaat halen. Die zal ik dan ook intrekken. Maar, het signaal blijft. 
Het is een belangrijke regeling. Omdat we geen calamiteiten onder Ridderkerks beheer willen 
hebben, moeten we met elkaar een gedragen standpunt innemen. 
 40 

De heer Van der Duijn Schouten: Ondanks dat de motie is ingetrokken, onderschrijven wij 
wel dat er veel gemeenschappelijke regelingen komen, waardoor wij op afstand komen te 
staan. In dit geval zie ik niet in – dat heb ik mevrouw Ripmeester ook gemeld – waarom we 
voor deze een auditcommissie in moeten stellen en voor anderen niet. Maar, ik onderschrijf 
wel haar oproep en we steunen die, dat we voor een volgende raadsperiode met elkaar 45 

moeten kijken hoe we als raad de gemeenschappelijke regelingen nauwlettender kunnen 
volgen als we opnieuw geïnstalleerd zijn. Volgens mij moeten we de griffier – die daar volgens 
mij ook warm voorstander van is – vragen daar een voorzet voor te maken. Dit moet straks 
gestalte krijgen. 
 50 

De voorzitter: Ik zal de griffie verzoeken daar een voorzetje voor te maken. Kunnen we het 
afronden? Of wil de wethouder nog iets zeggen? 
 
Wethouder Dokter: Ja, vooral wat mevrouw Ripmeester aangeeft: op grotere afstand komen. 
Dat kan bij een gemeenschappelijke regeling, maar absoluut niet bij jeugdzorg. Als u dat 55 

gevoel hebt, vind ik dat heel vervelend. We hebben steeds geprobeerd u erbij te betrekken. Of 
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als gemeente of in stadsregionaal of BAR-verband. We proberen elkaar wel steeds te 5 

informeren. Als dat nog niet voldoende is, hoor ik het graag. Ik vind het heel vervelend om van 
u te horen te krijgen dat u het gevoel hebt op afstand te staan. Dat is absoluut niet de 
bedoeling. 
 
Mevrouw Ripmeester: Nee, dit betreft een interpretatie. Ik wil niet op afstand staan van deze 10 

gemeenschappelijke regeling. Terwijl dat risico er wel in zit. Dat heb ik willen aangeven. 
 
De voorzitter: Ik denk dat het helder is. Kunnen we komen tot een afronding? Zijn er 
stemverklaringen? Tegenstemmen? Dat is niet het geval. Het voorstel is met algemene 
stemmen aangenomen. 15 

 
9. Aanleg tijdelijke vrachtwagenparkeerplaats ten behoeve van Verenambacht op 

Cornelisland (raadsvoorstel nr. 347) 
 
De voorzitter: Er is verzocht om een debat van vijf minuten. De heer Boertje, VVD. 20 

 
De heer Boertje: Dank u wel, voorzitter. Kostbare investeringen plegen in een tijdelijke 
voorziening is niet iets waar de fractie van de VVD erg warm voor loopt. Iedere ondernemer wil 
zijn investeringen graag terugverdienen en eigenlijk zou een gemeente op dit punt ook moeten 
willen denken als een ondernemer. De VVD heeft geen bezwaar tegen het voorstel, maar wij 25 

zouden wel graag zien dat het terrein op wat voor manier ook kan worden hergebruikt. Ook dat 
is duurzaam investeren. De wethouder heeft in de commissie gezegd dat efficiënt gebruik het 
uitgangspunt is. Graag willen wij ook in de raad de toezegging van de wethouder dat 
hergebruik de bedoeling is. 
 30 

De voorzitter: De heer Los. 
 
De heer Los: Ja, voorzitter. Een sympathiek idee. Het zal een heleboel overlast voorkomen. 
Maar, tijdens de commissie heb ik opgemerkt dat de werkzaamheden al aan de gang waren. 
En dat besluitvorming er nog niet was. Daar heeft de wethouder een prima antwoord op 35 

gegeven. De activiteiten zijn andere activiteiten dan het uitvoeren van de werkzaamheden. De 
wethouder heeft gezegd dat het terrein verhuurd is en de enige vraag die ik nog overhoud heb 
ik niet tijdens de commissie kunnen vragen. Houdt die huur op als we besluiten om het te gaan 
doen? Aan een verhuurd terrein zitten we een poosje vast. Kunt u uw gang gaan? 
 40 

De voorzitter: Anderen nog? Wethouder Den Ouden. 
 
Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. Ik ben wel blij dat de heer Los er nog een keer 
aan refereert. Het antwoord over tijdelijk gebruik heb ik niet in de commissie kunnen geven, 
omdat op dat moment die zekerheid mij ontbrak. Ik heb u de dag erna gemaild.  45 

En ik ben blij dat ik in de openbaarheid kan zeggen dat er toen nog niet begonnen was: nu ook 
niet uiteraard, alleen met het papieren voorbereidingswerk. Bij de tijdelijke verhuur, om tijdelijk 
materialen op te slaan, is er uiteraard rekening mee gehouden dat het zeer tijdelijk is. De 
inrichting zal daar ook op gebaseerd zijn. Het is zeker de bedoeling om na het tijdelijke gebruik 
weer zo snel mogelijk – het is onderdeel van Cornelisland – te verkopen, zodat het voor het 50 

doel waarvoor Cornelisland bestemd is, gebruikt kan worden. Alleen voordat het zover is, 
denken we dat het geschikt is voor die tijdelijke parkeerplaats. 
 
De voorzitter: Behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Mevrouw Van Gink. 
 55 

Mevrouw Van Gink: Ik wil graag een stemverklaring. Wij stemmen in met het voorliggende 
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voorstel, maar verwachten wel dat vanaf heden handhavend wordt opgetreden in Veren 5 

Ambacht. Ondanks de genoemde administratieve rompslomp. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Met inbegrip van deze opmerking is het voorstel aangenomen. 
 

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

 
De voorzitter: Ter vaststelling. Stemverklaringen? Mevrouw Fräser. 
 
Mevrouw Fräser: Dank u wel, voorzitter. Wij zullen instemmen met het voorstel. Wij vinden 
het wel een gemiste kans en hadden liever dat het breder getrokken was. 15 

 
De voorzitter: Anderen nog? Zijn er tegenstemmers. Dat is niet het geval. Het is vastgesteld. 
Dank u wel. 
 

11. Normenkader accountantscontrole jaarstukken 2013 (raadsvoorstel nr. 342) 20 

 
De voorzitter: Ter vaststelling. Stemverklaringen? Tegenstemmers. Dat is niet het geval. 
Vastgesteld. 
 

12. Bestemmingsplan Buurtgroen Bolnes en Slikkerveer (raadsvoorstel nr. 341) 25 

 
De voorzitter: Tevens afdoening van motie 107 betreffende groencompensatie voor locatie 
Ringdijk. We hebben een kwartier tijd afgesproken. Dat is 1,3 minuut per fractie. De heer Ros, 
D66/GroenLinks. 
 30 

De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. Heel kort. De laatste jaren is er binnen oud Bolnes veel 
groen ten koste gegaan van woningbouw. De wijken Slikkerveer en Bolnes zijn dicht 
bebouwde wijken. Daarom zijn we blij dat een aantal groenvoorzieningen daar geregeld 
kunnen worden. Wij zullen daarom volmondig ja zeggen tegen dit voorstel. Dank u wel. 
 35 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes, groep Koppes. 
 
Mevrouw Van Nes: Dank u, voorzitter. Het is goed dat van deze locaties een ‘groene 
postzegel’ gemaakt wordt. 
Bij de locatie aan de Generaal Smutsstraat is al voldoende bodemonderzoek gedaan. Daar is 40 

de kans op verontreiniging klein.  
Ze worden sober ingericht. Een sobere inrichting zou best kunnen leiden tot plannen voor 
stadslandbouw, wat ook tot de mogelijkheden behoort binnen de bestemmingsregels. Dit 
wordt immers steeds meer toegepast in woonwijken, en hier is er de ruimte voor. 
Bij de twee andere locaties is geen bodemonderzoek gedaan. Dit staat de uitvoering van het 45 

bestemmingsplan niet in de weg, echter, indien men de locatie wil gaan gebruiken voor 
gewasconsumptie is bodemonderzoek wel noodzakelijk. Gewassen voortgekomen uit 
stadslandbouw zijn er om geconsumeerd te worden. 
Als bewoners in Slikkerveer op een van deze locaties stadslandbouw willen gaan bedrijven, 
moet bodemonderzoek alsnog plaatsvinden. Het lijkt ons handiger als dit van tevoren gebeurt, 50 

zodat we weten dat de grond ook daar ‘schoon is’. Dank u. 
 
De voorzitter: De heer Boertje. 
 
De heer Boertje: Dank u wel, voorzitter. Wij worden nu geconfronteerd met de gevolgen van 55 

een onverstandig, onmogelijk en ondoordacht plan. Partijen SGP en Leefbaar hebben voor de 
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realisatie van het bouwen van een kerk in een gebied met groenbestemming een meerderheid 5 

in de raad kunnen bewerkstelligen met behulp van partijen met een christelijke signatuur. Zij 
zullen alles wat met een kerk te maken heeft toejuichen, maar wonderlijk genoeg is de 
toegetreden fractie van D66/GroenLinks in de houtgreep genomen door de eerder genoemde 
partijen: laat nu je principes los, en wij gooien je straks misschien weer een kluif toe, werd 
waarschijnlijk toegezegd. Ook de heer Meij had het eerder vanavond over de zelf gekozen 10 

dilemma’s bij D66/GroenLinks. 
Draagvlak onder de omwonenden was er niet; de scouting moest het maar slikken en het 
spaarzame groen wordt geschoffeld tot een parkeerplaats en een gebouw dat hoog tot in de 
hemel moet reiken. Vervolgens worden elders een paar stukjes excuusgroen aangelegd op 
plekken waar de benadeelde bewoners er helemaal niets aan hebben. En ten slotte mag 15 

daarvoor een greep in onze portemonnee worden gedaan voor een bedrag van zo’n 
€ 200.000,-. De VVD waarschuwde hier voor. De burger mag nu gaan opdraaien voor de 
gevolgen. En wij hebben zomaar de sterke vermoedens dat er nog veel meer geld uit onze 
zakken moet worden getroggeld om een volkomen verkeerde beslissing te compenseren. Er 
was een meerderheid in de raad om het plan te steunen. Er was een meerderheid die pleitte 20 

voor een paar stukjes excuusgroen. De VVD is niet tegen extra groen, maar is wel tegen een 
greep in de kas van minimaal € 200.000,- want binnen bestaand groenonderhoud kan gras 
worden ingezaaid. Dat levert vast een mooi trapveldje op waar de kinderen blij mee zijn. Kies 
hiervoor in plaats van voor een astronomisch hoog bedrag uitgeven. De VVD stemt dus niet in 
met het voorstel. Dank u wel. 25 

 
De voorzitter: De heer Japenga. 
 
De heer Japenga: Dank u wel. Het is dat de heer Boertje over een kerk begint. Dan wil ik er 
ook wel wat over zeggen. Wij zijn namelijk wel blij dat er een nieuwe kerk gebouwd wordt. Als 30 

delen van Ridderkerk vergroenen, zijn we daar ook heel blij mee. En daar zijn we voor. Wij 
willen D66/GroenLinks complimenteren met de inzet om deze drie plekken – twee in 
Slikkerveer en een in Bolnes – te realiseren.  
We hebben de motie eerder uiteraard gesteund. Wij hopen dat de plannen vanavond 
raadsbreed worden gesteund. Ridderkerk heeft het nodig om naast stenen en uitstoot, ruimte 35 

en groen te realiseren. Dank u wel. 
 
De voorzitter: De wethouder. 
 
Wethouder Van Houcke: Voorzitter, de druiven zijn voor de VVD kennelijk erg zuur. Ik ben 40 

wat verrast dat u teruggrijpt naar een voorstel dat loepzuiver democratisch is genomen. Ik ken 
u als loepzuivere democraten, dus ik ben wat verrast over uw opstelling.  
Als u spreekt over een greep uit de kas, vind ik dat in deze verkiezingstijd niet zo’n gelukkige 
opmerking. Want wij doen geen greep in de kas: we hebben een democratisch besluit 
genomen. Misschien klinkt dat aardig, maar ik mag u er aan herinneren dat het gaat om 45 

€ 17.000,- kapitaallasten, om drie stukken in een dicht bebouwd gebied, groen in te kunnen 
richten.  
Dan kom ik bij mevrouw Van Nes. U hebt het over de suggestie van stadslandbouw. Dat is 
precies ook de insteek die we gekozen hebben en die ambtelijk voorbereid wordt. Om in 
overleg met de mensen te kijken wat daar de mogelijkheden zijn. Nu is stadslandbouw een 50 

groot woord in onze gemeente. Maar, de agrarische traditie is niet weg hier. Het zou best een 
aardige basis kunnen blijken te zijn. Maar wij denken ook aan de kinderen. Kindertuintjes, 
moestuintjes, barbecue. Dan is het een gebruiksgroene inrichting in de omgeving, waarbij 
mensen in eigen beheer een rol kunnen spelen. Dus dan wordt het verder ontwikkeld. U 
spreekt over bodemonderzoek. Als het zover komt dat mensen gaan eten van stukken die 55 

daar zijn, zal daar zeker zorgvuldig mee omgegaan worden, om te voorkomen dat achteraf 
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rare dingen aan de hand blijken te zijn. Dus uw opmerking is terecht. 5 

 
Mevrouw Van Nes: U zou stadslandbouw wat mij betreft ook mogen vervangen door 
moestuinen. Ik heb ook een hekel aan het woord stadslandbouw. Dat vind ik misplaatst. Maar 
gaat er bodemonderzoek aan vooraf? Zeker wanneer die plannen al een bepaald stadium 
hebben bereikt? Die indruk krijg ik van u. 10 

 
Wethouder Van Houcke: Dit is wat voorbarig op dit ogenblik. Zover zijn we nog niet. We 
moeten vanavond eerst een besluit nemen en pas dan gaat de volgende fase in. Maar, de 
zaken kunnen al wel ambtelijk worden voorbereid. En dan gaan we de volgende stap nemen: 
kijken in overleg met de bewoners wat mogelijk is. De opmerkingen die u hebt gemaakt, zijn 15 

mede deel van waar we mee bezig zijn. 
 
De voorzitter: Tweede termijn? 
 
De heer Ros: Richting de VVD: het is toch juist fantastisch dat we in Slikkerveer en Bolnes, 20 

dichtbevolkte wijken, drie parkjes kunnen realiseren. Waar mensen kunnen recreëren, sla 
kunnen verbouwen als u dat wilt, of wat dan ook: voetballen, spelen. Heel dicht in de wijk.  
Dank u wel, voorzitter. 
 
De heer Boertje: Dat vraagt om een reactie, voorzitter. Natuurlijk is er een democratisch 25 

besluit genomen. Een goede democraat houdt ook rekening met de minderheid. Wij waren van 
het besluit niet heel vrolijk geworden. Maar goed, het is genomen. Dat klopt. 
En excuusgroen kan ik ook troostgroen noemen. Het was eigenlijk niet nodig geweest als we 
niet dat zeer democratische besluit hadden genomen door dat wellicht mooie gebouw op een 
discutabele plaats te gaan bouwen. Dus de parkjes: prima. Maar het kost wel onnodig veel 30 

geld. Je zou natuurlijk ook gras kunnen inzaaien. En wie daar sla tussen wil planten, voorzitter, 
mag dat natuurlijk ook doen. 
Ik wil het hierbij laten. 
 
De heer Japenga: Ik heb niets meer. 35 

 
De voorzitter: Anderen nog? De wethouder. 
 
Wethouder Van Houcke: Voorzitter, ik heb het woordje schaamgroen wel eens gehoord, 
maar ik vind het woordje troostgroen leuker. Dank u wel. 40 

 
De voorzitter: We komen toe aan de besluitvorming. Stemverklaringen? Mevrouw Van Gink. 
 
Mevrouw Van Gink: Dank u wel, voorzitter. De PvdA is groot voorstander van groen in de 
wijk. Met inachtneming dat de motie niet tot precedentwerking leidt, stemmen wij in met het 45 

voorstel. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Anderen nog? Met een tegenstem van de VVD aangenomen. De motie is 
afgedaan. 
 50 

13. Verordening rechtspositie (burger-)raadsleden 2014 (raadsvoorstel nr. 319) 
 
De voorzitter: Ter vaststelling. Stemverklaringen? De heer Van der Spoel. 
 
De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. 55 

In artikel 6 wordt voorgesteld om de raadsleden om niet een iPad ter beschikking te stellen. 
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Raadsleden ontvangen een vergoeding, waarin ook een component onkostenvergoeding is 5 

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. Dank u wel, voorzitter. 
 10 

De voorzitter: Anderen nog? Geen stemverklaringen meer? Met inachtneming van de 
opmerking van de VVD is het voorstel aangenomen. 
 

14. Beslissing of de volgende moties zijn afgedaan 
 15 

Motie 2012-98 inzake instellen overleggroep voor ontwikkeling Nieuw Reijerwaard 
 
De voorzitter: De heer Japenga. 
 
De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben op 13 november een brief van de 20 

gemeenschappelijke regeling gehad en daarin wordt gesteld dat zij van plan zijn om in 2014 na 
het onherroepelijk worden van het inpassingsplan het overleg te starten. Dat is nog niet gestart 
en wat dat betreft houden we nog even de druk op de ketel. Ik zou mijn collega’s willen 
voorstellen om het nog niet als afgedaan te beschouwen. 
Dank u wel. 25 

 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, wij zien motie A ook als niet afgedaan. Dat geldt ook voor 
C en D. “Het heeft onze aandacht” is te mager. Pas als concrete acties gemeld worden, 
kunnen we bezien of de moties daadwerkelijk zijn afgedaan. Dus dat geldt ook voor C en D, 
dan weet u dat vast. 30 

 
De voorzitter: Ja, dan weet ik dat vast. Mevrouw Ripmeester. 
 
Mevrouw Ripmeester: Wij beschouwen A ook als niet afgedaan. 
 35 

De heer Ros: Voor ons geldt dat ook. Dank u wel. 
 
Mevrouw Van Nes: Ook wij beschouwen de motie niet als afgedaan. 
 
De heer Neuschwander: Niet afgedaan. 40 

 
De voorzitter: Volgens mij beschouwen we haar als niet afgedaan. Waarvan akte. 
 
Motie 2013-154 inzake busvervoer tussen Ridderkerk en Barendrecht 
 45 

De heer Van der Duijn Schouten: Voorzitter, inmiddels is ons ter ore gekomen dat er een 
buslijn 601 komt. Daarmee is voor ons redelijk concreet invulling gegeven aan deze motie en 
kan zij als afgedaan worden beschouwd. 
 
De voorzitter: Anderen nog? Motie 154 is afgedaan. 50 

 
Motie 2013-155 inzake sociale woningvoorraad 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Voorzitter, het ligt hier iets anders. Het blijft wat ons betreft 
een belangrijk punt. Er zijn weliswaar nu afspraken met de stadsregio gemaakt, maar wat ons 55 

betreft is daarvan nog niet helemaal helder wat van de motie in de afspraak terecht is 
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gekomen. Wellicht kan het college ons een keer voorzien van de concreet gemaakte 5 

afspraken met de stadsregio. Op basis daarvan kunnen we beoordelen of de motie al dan niet 
is afgedaan. 
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, ik hoor de heer Van der Duijn Schouten zeggen ‘niet 
helemaal afgedaan’, maar wij gaan iets verder: voor ons is de motie totaal niet afgedaan. 10 

Refererend aan de laatste bijeenkomst met de directeur van Woonvisie waarbij we een heel 
ander beeld hebben gekregen over de woningvoorraad, is dit onderwerp weer interessant en 
actueel. Wat ons betreft is de motie niet afgedaan. 
 
De heer Kruithof: Heel kort: nog niet afgedaan. 15 

 
De voorzitter: Mag ik concluderen dat de motie nog niet is afgedaan? Hij blijft staan. 
 
Motie 2013-156 inzake veiligheid op de vaarwegen 
 20 

De heer Van der Duijn Schouten: Voorzitter, ik zal het iets minder voorzichtig formuleren als 
daarnet. Deze motie vinden wij niet afgedaan. Wij zouden graag concreter zien welke 
afspraken met Rijkswaterstaat gemaakt worden om iets aan de veiligheid daar te doen. 
 
De voorzitter: Anderen nog? 25 

 
Mevrouw Van Nes: Ik sluit me daar helemaal bij aan. Wij zien haar ook als niet afgedaan. 
 
Mevrouw Ripmeester: Voor ons geldt hetzelfde. 
 30 

De heer Neuschwander: Niet afgedaan. 
 
De heer Japenga: Niet afgedaan. 
 
De voorzitter: Wij beschouwen de motie als niet afgedaan. 35 

Ik geef een klap op agendapunt 14. Aldus besloten. 
 

15. Nieuwe stemming motie 2014-166 inzake begeleiding vrijwilligers bij jeugdhulp 
 
De voorzitter: In de vorige raadsvergadering staakten de stemmen. U hebt wel de 40 

gelegenheid om een stemverklaring uit te brengen. 
Door vijf organisaties is een plan ingediend om meer vrijwilligers te krijgen, op te leiden en te 
begeleiden om zich in te zetten voor de jeugdhulpverlening. Het college wordt gevraagd om dit 
plan te betrekken bij de uitwerking van het jeugdbeleid en de raad daarover te informeren, 
uiterlijk bij de behandeling van de kadernota. In de vorige vergadering waren zowel voor als 45 

tegen twaalf stemmen.  
 
Mevrouw Van Nes: Ik beveel de motie warm aan. Vrijwilligers hebben het hart onder de riem 
nodig. 
 50 

De voorzitter: Anderen nog voor een stemverklaring? 
 
De heer Kruithof: Ik was voor en nu zijn we voor. 
 
Mevrouw Fräser: Wij hebben voorgestemd en zijn dat nog steeds. 55 
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De heer Neuschwander: Wij waren tegen en zijn nog steeds tegen. 5 

 
De heer Van der Spoel: Wij waren tegen en zijn nog steeds tegen. 
 
Mevrouw Ripmeester: Wij waren voor en blijven voor. 
 10 

De heer Louter: Wij waren voor en blijven voor. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Voorzitter, wij houden onze ingeslagen koers vast. Wij zijn 
tegen. 
 15 

De voorzitter: Voor de motie 14 stemmen, tegen 13. De motie is aangenomen. 
 

16. Wijzing legesverordening (raadsvoorstel nr. 353) 
 
De voorzitter: Ter vaststelling. Stemverklaringen, tegenstemmers? Het voorstel is 20 

aangenomen. 
 

17. Motie van mevrouw Ripmeester inzake Kansvoormijnkind.nl 
 
De voorzitter: Onderwerp is kans voor mijn kind. Het college wordt verzocht op korte termijn 25 

te laten weten of aansluiting op deze website mogelijk is. Mevrouw Ripmeester. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Eind januari lanceerde Stimulans en het 
NIBUD de website www.kansvoormijnkind.nl. Via deze website krijgen arme gezinnen 
informatie over geldzaken en minimaregelingen. Inmiddels hebben 110 gemeenten of meer 30 

zich aangesloten bij dit initiatief. Je kunt bijvoorbeeld informatie krijgen over hoe een begroting 
eruitziet voor een gezin met kinderen en een minimuminkomen. Ook over de voorzieningen 
die de gemeente biedt. Www.kansvoormijnkind.nl ondersteunt de uitvoering van het 
armoedebeleid van gemeenten. Zodanig dat zoveel mogelijk kinderen profiteren, tegen zo 
laag mogelijke uitvoeringskosten. Gemeenten kunnen kosteloos aansluiten bij dit initiatief. 35 

Omdat wij in Ridderkerk hebben geconstateerd dat het gebruik van de minimaregelingen 
verhoogd kan worden, dat hebben wij als raad geconstateerd, zijn wij van mening dat 
aansluiten bij de website www.kansvoormijnkind.nl ook een kans voor Ridderkerk biedt. Wij 
zouden het fijn vinden als Ridderkerk op heel korte termijn aansluit bij dit initiatief. Daartoe 
dienen wij deze motie in. 40 

 
De voorzitter: Die motie hebt u allen aangetroffen. Zijn er anderen die het woord willen 
voeren? De heer Van der Spoel. 
 
De heer Van der Spoel: Ik zou graag van mevrouw Ripmeester in tweede termijn iets horen 45 

over de kosten. Kosteloos aansluiten is een, maar volgens mij zijn er daarnaast nog kosten 
voor de rekenmodulen die eraan gekoppeld moeten worden. Dat hoor ik graag.  
Wij zullen voor de motie stemmen: wij vinden het prima om te kijken of deze site kansen biedt. 
Maar, veel belangrijker is het om op onze gemeentewebsite helder te hebben welke 
minimaregelingen er zijn. Daar zullen de Ridderkerkers in eerste instantie zoeken. 50 

Over overweging 2, verhogen gebruik minimaregelingen, is het zo dat we al jaren proberen 
meer mensen gebruik te laten maken, maar dat lukt niet. Laten we nu voor eens en altijd ook 
accepteren dat er mensen in dit land zijn die niet willen dat de overheid zich met hen bemoeit. 
Dat willen wij nadrukkelijk onderstrepen. Dank u wel. 
 55 

De voorzitter: Anderen nog over deze motie? Wethouder Van der Sluijs. 
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 5 

Wethouder Van der Sluijs: Dank u wel. Dank, mevrouw Ripmeester, voor de aandacht voor 
deze website. Toen die tijdens de conferentie werd gelanceerd, was de gemeente Ridderkerk 
aanwezig. Wij vonden het zeer aansprekend en er is meteen contact gelegd door onze 
organisatie over de voorwaarden en waaraan onze website zou moeten voldoen. Er zijn 
verschillen met wat onze website weergeeft over regelingen. Ik denk dat het goed op orde 10 

moet zijn, wil je mensen daarnaar verwijzen. Er moet eenduidige informatie zijn. Daar wordt nu 
aan gewerkt.  
Uw vraag of wij op onze gemeentewebsite melding kunnen maken van 
www.kansvoormijnkind.nl. Ik kan u melden dat wij daar al melding van maken. Als u drukt op 
de knop ‘minima’, dan ziet u daar een verwijzing naar de website. Daarmee is de motie 15 

overbodig. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel.  
Ik heb al eerder over deze website gesproken en mijn interesse daarvoor bekendgemaakt. Dit 
was mijn eerste gelegenheid om deze motie in te dienen en om hier aandacht voor te vragen. 20 

Ik weet dat de afgelopen weken hard is gewerkt om deze knop op de gemeentewebsite te 
zetten zodat de motie overbodig zou worden. Toch wil ik deze motie in stemming brengen, al 
was het maar als signaal. Ik vind het een leuk unicum dat we deze motie hopelijk kunnen 
aannemen en afdoen. Dat vind ik weer aardig. 
 25 

De voorzitter: De motie is ingediend. Zijn er verder nog vragen?  
 
Mevrouw Ripmeester: Ik had niet verwacht dat ik zo snel op mijn wenken bediend zou 
worden. Dit is een plus waard. 
 30 

De heer Van der Duijn Schouten: Voorzitter, zou het voor mevrouw Ripmeester geen 
mogelijkheid zijn om gewoon heel blij te zijn met het resultaat en de motie in te trekken? Ik vind 
een motie steunen die al gerealiseerd is lastig. Ik heb toegezegd dat wij dit initiatief steunen. 
Maar, toen wist ik nog niet dat het al rond was. Ik vind een motie indienen waarvan u net van de 
wethouder hebt gehoord dat het allemaal al rond is ver gaan. Het is verkiezingstijd, maar dit 35 

gaat wel erg ver.  
 
Mevrouw Ripmeester: Dat geldt natuurlijk ook voor het op een website plaatsen vijf minuten 
voor het verstrijken van de dag. Vijf minuten voor een vergadering waarop je weet dat een 
motie wordt ingediend. 40 

 
De heer Van der Duijn Schouten: Dan kunt u toch ontzettend blij zijn met dat wat 
gerealiseerd is? Of gaat het niet om het bereikte resultaat? Hebt u andere doelen voor ogen? 
 
Mevrouw Ripmeester: Wij zijn van de inhoud. Maar dan nog vind ik dit als signaal nog steeds 45 

belangrijk. Dit is geen verkiezingsstunt. Wanneer er geen verkiezingen waren geweest, 
hadden we ditzelfde gedaan. Ik vind het net zo legitiem om de motie te handhaven als het snel 
voor de vergadering op de site plaatsen. Ik had het ook aardig gevonden als ik vanmiddag 
gebeld was en mij verteld was wat het streven was, dan was duidelijk geweest dat ik de motie 
niet hoefde in te dienen. 50 

 
De heer Japenga: Ik wil het pleidooi om de motie in te trekken ondersteunen. 
Voor het gevoel is dat plezieriger. 
  
Mevrouw Van Nes: Mij moet van het hart dat uw motie om vijf voor twaalf binnenkwam bij ons. 55 

Wij ondersteunen het idee van harte, maar als het nu gerealiseerd is, ook al was het om vijf 
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voor vijf, kunt u de motie beter intrekken. 5 

 
De heer Neuschwander: Voorzitter, het is een geweldig initiatief en wij zijn blij dat het college 
het overgenomen heeft. Meer wil ik er niet over zeggen. 
 
De voorzitter: Anderen nog? Handhaaft u uw motie, mevrouw Ripmeester? 10 

 
Mevrouw Ripmeester: Nee, die zal ik niet handhaven omdat ik het idee krijg dat mensen 
alsnog tegen gaan stemmen. Gewoon omdat ze haar overbodig vinden. Dat is natuurlijk 
helemaal een raar signaal. Ik wil wel tegenspreken dat de motie om vijf voor twaalf is 
binnengekomen. De motie is al eerder in een mailbericht verstuurd. U hebt misschien de 15 

definitieve versie later ontvangen, maar die wijkt niet af van het bericht, op enkele punten en 
komma’s en een spelfout na. 
Ik ben blij dat het resultaat bereikt is. Ik ben blij dat de ambtenaren zo hard hebben gewerkt. Ik 
wil hen van harte danken voor de snelle actie en het werk daarvoor. Ik had het ludiek gevonden 
om deze motie te kunnen handhaven, maar dat is een beetje kinderachtig. 20 

 
18. Sluiting 

 
De voorzitter: Ik had gedacht een glorieuzer einde van deze vergadering te maken. Het gaat 
om het resultaat en dat is goed. Ik maak er graag zelf een positief einde aan. Dit was de laatste 25 

raadsvergadering voor de verkiezingen. De verkiezingsborden zien er spic en span uit. Ik hoop 
dat u dat hebt gezien. 
Ik wens u allen veel sterkte, geluk en succes bij de komende verkiezingen. Wel thuis! 
Het is 23.20 uur. 


