
 
 

  
 

  

 

 
BESLUITENLIJST 

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 
24 MAART 2014 

 

 

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

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

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

 
Er zijn geen vragen. 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 23 januari en 27 februari 
2014 

 
De besluitenlijst van 23 januari 2014 is vastgesteld met de wijziging dat de heer P. Boertje bij het 
Vragenuur de vraag over het parkeren van bestelbusjes heeft gesteld. 
De besluitenlijst van 27 februari 2014 is ongewijzigd vastgesteld. 
 

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

 
Met de voorgestelde procedure voor behandeling van de ingekomen stukken is ingestemd. 
 

5. Reactie op toezicht begroting 2014 door provincie Zuid-Holland (raadsvoorstel nr. 352) 

 
Besloten is de voorgestelde reactie aan Gedeputeerde Staten te sturen. 
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6. Beheersverordening Woude (raadsvoorstel nr. 349) 

 
Stemverklaring groep Koppes: “Beheersverordeningen bewonderen wij niet zo erg. We hebben al 
eerder tegen gestemd en dat doen we nu ook.” 
 
Zonder discussie is de beheersverordening vastgesteld. Voor 23 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, 
PvdA, VVD, D66/GroenLinks, CDA, ChristenUnie). Tegen 4 (groep Koppes). 
  

7. Afdoening motie 2013 – 128 inzake veilige en leefbare straat  

 
Na discussie wordt besloten dat de motie is afgedaan. Voor 15 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, 
D66/GroenLinks, ChristenUnie). Tegen 12 (VVD, groep Koppes, CDA, PvdA) 
  

8a. Verslag van het onderzoek naar de rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezingen 
2014 

 
Na haar onderzoek deelt de voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven, de heer P. 
Kranendonk, mee dat de commissie ten aanzien van de verkiezingen geen onrechtmatigheden 
heeft kunnen constateren. De raad besluit daarop dat de gemeenteraadsverkiezingen 2014 
rechtmatig zijn verlopen. 
 

8b. Verslag over en voorstel tot toelating nieuwe raadsleden naar aanleiding van het 
onderzoek van de geloofsbrieven 

 
Na haar onderzoek deelt de voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven, de heer P. 
Kranendonk, mee dat de geloofsbrieven en de andere stukken die de Kieswet eist, door de 
commissie zijn ontvangen en onderzocht. Deze stukken zijn in orde bevonden. Gebleken is dat alle 
volgende negenentwintig benoemde raadsleden aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen 
voldoen: 
 
Mevrouw (Els) Berkhout, de heer (Henk) Dokter, de heer (Kees) van der Duijn Schouten, de heer 
(Arie) van Eijsden, de heer (Laurens) Franzen, mevrouw (Farahnaz) Fräser, mevrouw (Keshia) van 
der Geest, de heer (Hans) Ipskamp, de heer (Marten) Japenga, de heer (Daan) Kardol, mevrouw 
(Karin) Kayadoe, de heer (Robert) Kooijman, de heer (Peter) Kranendonk, de heer (Leen) Kruithof, 
de heer (Ad) Los, de heer (Cor) Louter, de heer (Peter) Meij, de heer (Gert) van Nes, mevrouw 
(Petra) van Nes, de heer (Henk) van Os, mevrouw (Irene) Parren, de heer (Edward) Piena, 
mevrouw (Arianne) Ripmeester, de heer (Frans) Romeijn, de heer (Björn) Ros, de heer (Anton) 
Rottier, de heer (Jeroen) Rijsdijk, de heer (Louis) van der Spoel, mevrouw (Cora) van Vliet. 
 
De commissie adviseert hen dan ook toe te laten tot de gemeenteraad van Ridderkerk. De raad 
besluit genoemde personen toe te laten tot de raad. 
 

9. Afscheid vertrekkende raadsleden 

 
Met toespraken wordt afscheid genomen van de raad en een twaalftal raadsleden.  
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.10 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 mei 2014, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
mr. J.G. van Straalen     mw. A. Attema 


