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Openbare raadsvergadering van de gemeente Ridderkerk 5 

maandag 24 maart 2014 
(met ingang van 23 februari 2012 stelt de raad de notulen niet meer vast maar de Besluitenlijst 

van de raad) 
 

Aanwezig: De burgemeester mevrouw A. Attema, voorzitter 10 

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), 
P. Kranendonk. (SGP), L. Kruithof (CDA), A. Los (groep Koppes), J. Louter (ChristenUnie), de 15 

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) 
De wethouders: H. Dokter, H.C.M. van Houcke, A. den Ouden, P. van der Sluijs 20 

 
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 dames en heren, van harte welkom bij de laatste vergadering 
van de raad in deze samenstelling. De verkiezingen vorige week zijn vlekkeloos verlopen. 
Hartelijk welkom ook aan de mensen op de tribune en via internet. Dit was de opening en de 
vaststelling van de agenda. 
Ik ben mijn hamer kwijt. Waar is de hamer? Anders kan ik vanavond niets vaststellen. 35 

De bode gaat op zoek naar de hamer. 
[Na enkele minuten]: Ja, daar is hij. Dank u wel. 
De agenda is vastgesteld. 
[hamerslag] 
 40 

2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde) 
 
De voorzitter: Niet aan de orde. 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 23 januari en 27 februari 45 

2014 
 
De voorzitter: Ik wil vertellen dat op 23 januari de vragen over parkeerbusjes zijn gesteld door 
de heer Boertje, niet door de heer Van der Spoel. Anderen nog? Dat is niet het geval. 
Vastgesteld. 50 

 
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 

 55 

De voorzitter: Vastgesteld. 
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 5 

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

 
De voorzitter: We volgen eerst de agenda: er zijn nog een paar dingen; daarna gaan we 
afscheid nemen. 10 

Dit onderwerp is ter vaststelling geagendeerd. 
Stemverklaringen? Tegenstemmen? Dat is niet het geval. Vastgesteld. 
 

6. Beheerverordening Woude (raadsvoorstel nr. 349) 
 15 

De voorzitter: Ter vaststelling. Stemverklaringen? De heer Los. 
 
De heer Los: Voorzitter, beheerverordeningen bewonderen wij niet zo. We hebben hier al 
eerder tegen gestemd. Dat doen we nu ook. 
 20 

De voorzitter: Anderen nog? 
Groep Koppes is tegen. Vastgesteld. 
 

7. Afdoening motie 2013-128 inzake veilige en leefbare straat 
 25 

De voorzitter: De heer Boertje van de VVD wil hierover het woord voeren. 
 
De heer Boertje: Dank u wel, voorzitter. 
Naar aanleiding van de gesprekken die gevoerd zijn met de betrokken Ridderkerkse 
ondernemers is gebleken dat ze begrip hebben getoond voor de trilling-overlast die eventueel 30 

kan ontstaan, met als gevolg dat er nu alternatieve routes worden gereden. 
Twee bedrijven die regelmatig het vrachtwagenverbod hebben overtreden en op hun gedrag 
zijn aangesproken, gaan maatregelen treffen om dit te voorkomen. Wie het gesprek aangaat 
met ondernemers zorgt ervoor dat zij zelf gaan meezoeken naar oplossingen. Dat is immers 
ook in hun belang. Invoering van een vergunningstelsel – een verhoging van een financiële en 35 

administratieve last van ondernemers – zou het gemeentebestuur in deze tijd helemaal niet 
moeten willen. Ruim baan voor ondernemers die zich van hun verantwoordelijkheid bewust 
zijn, en hun verantwoordelijkheid ook nemen. Juist in het belang van de omwonenden. 
De VVD vindt de motie niet afgedaan of liever gezegd: verkeerd afgedaan. Ondernemers die 
er blijk van geven hun verantwoordelijkheid te willen nemen, moet je niet hinderen door hen 40 

extra administratief te belasten door het vergunningenstelsel. Laat ondernemers vooral 
ondernemen. 
Dank u. 
 
De voorzitter: De VVD vindt de motie niet afgedaan. Mevrouw Van Nes, groep Koppes. 45 

 
Mevrouw Van Nes: Ook wij vinden de motie niet afgedaan, om andere redenen. 
De motie als aanvulling op het erfgoedbeleid en ter bescherming van ons historisch centrum 
beschouwen wij niet afgedaan om een andere reden: u geeft aan dat de inzet van kleinere 
lichtere voertuigen voor het ophalen van afval kostbaar is en zal leiden tot een hogere 50 

afvalstoffenheffing. Daarmee is voor u de kous af, maar wij willen graag weten hoeveel de 
meerkosten bedragen voor kleinere voertuigen. Dan kunnen wij een afweging maken of de 
motie is afgedaan of niet en of deze een vervolg kan krijgen. 
Dank u. 
 55 

De heer Meij: Voorzitter, het CDA vindt de motie ook niet afgedaan. Er staat duidelijk boven 
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‘een veilige en leefbare straat’. Dat is het nog steeds niet. Er moet nog hard aan gewerkt 5 

worden. 
 
Mevrouw Ripmeester: Ook wij vinden de motie niet afgedaan, omdat niet gehandeld is in de 
geest van de motie. Dat we prioriteit willen geven aan de handhaving in de Sint Jorisstraat en 
in de 30km-zone. Als deze mogelijkheden er niet zijn, zou er gezocht kunnen worden naar 10 

andere mogelijkheden. Op zoek naar die veilige, leefbare straat. 
 
De voorzitter: Anderen nog? 12 raadsleden vinden de motie niet afgedaan. 15 raadsleden 
wel. Dan is daarmee de motie afgedaan. 
 15 

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

 
De voorzitter: Ik geef het woord aan de voorzitter van de commissie Onderzoek 
geloofsbrieven. De heer Kranendonk. 20 

 
De heer Kranendonk: Dank u wel, voorzitter. 
De commissie uit de raad van de gemeente Ridderkerk heeft de geloofsbrieven en verdere 
daarbij door de Kieswet gevorderde stukken ontvangen. Ze zijn ingezonden door de volgende 
personen, allen wonende te Ridderkerk. 25 

 
Mevrouw (Els) Berkhout 
De heer (Henk) Dokter 
De heer (Kees) van der Duijn Schouten 
De heer (Arie) van Eijsden 30 

De heer (Laurens) Franzen 
Mevrouw (Farahnaz) Fräser 
Mevrouw (Keshia) van der Geest 
De heer (Hans) Ipskamp 
De heer (Marten) Japenga 35 

De heer (Daan) Kardol 
Mevrouw (Karin) Kayadoe 
De heer (Robert) Kooijman 
De heer (Peter) Kranendonk 
De heer (Leen) Kruithof 40 

De heer (Ad) Los 
De heer (Cor) Louter 
De heer (Peter) Meij 
De heer (Gert) van Nes 
Mevrouw (Petra) van Nes 45 

De heer (Henk) van Os 
Mevrouw (Irene) Parren 
De heer (Edward) Piena 
Mevrouw (Arianne) Ripmeester 
De heer (Frans) Romeijn 50 

De heer (Björn) Ros 
De heer (Anton) Rottier 
De heer (Jeroen) Rijsdijk 
De heer (Louis) van der Spoel 
Mevrouw (Cora) van Vliet 55 
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Op vrijdag 21 maart 2014 zijn zij door de voorzitter van het centraal stembureau benoemd tot 5 

lid van de gemeenteraad van Ridderkerk. De commissie heeft de geloofsbrieven en de andere 
stukken die de Kieswet eist, ontvangen en onderzocht. Deze stukken zijn door de commissie 
in orde bevonden. 
Gebleken is dat alle 29 genoemde personen aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen 
voldoen. 10 

De commissie adviseert dan ook alle 29 genoemde personen toe te laten tot de gemeenteraad 
van Ridderkerk. 
Ten slotte deel ik u mee dat onze commissie geen onrechtmatigheden ten aanzien van de 
verkiezingen heeft kunnen constateren. 
 15 

Dank u wel, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dan verzoek ik u conform agendapunt 8a te besluiten tot de rechtmatigheid van 
de verkiezingen. Kunt u daarmee instemmen? Akkoord, vastgesteld. 

 20 

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

 
De voorzitter: De toelating betreft de door de heer Kranendonk genoemde personen. Kunt u 
daarmee instemmen, naar aanleiding van het verslag van de commissie Onderzoek 25 

geloofsbrieven? Dat is het geval. Vastgesteld. 
De leden zullen op 27 maart, aanstaande donderdag, worden beëdigd. 

 
9. Afscheid vertrekkende raadsleden 

 30 

De voorzitter: Dames en heren, vanavond nemen we officieel afscheid van deze raad en in 
het bijzonder van twaalf leden van uw raad. Graag wil ik, in alfabetische volgorde, het woord tot 
hen richten. Een aantal van hen heeft al aangegeven daarop dan te willen reageren. Met 
twaalf leden kan het niet anders dan dat mijn verhaal per raadslid slechts kort kan zijn. 
Gelukkig hebben we afgesproken elkaar nog een keer te treffen tijdens een etentje, waar we 35 

wat uitgebreider de gelegenheid hebben afscheid van elkaar te nemen en waarbij ook onze 
partners aanwezig kunnen zijn. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk, dat realiseren we ons. 
 
Het eind van een raadsperiode. Voor sommigen van u de eerste en ook de laatste, voor 
anderen waren het er meer. Toch was ook deze periode weer bijzonder. Niet alleen omdat er 40 

allerlei belangrijke onderwerpen speelden en er tussentijds zelfs een nieuw college werd 
gevormd, maar vooral omdat het raadswerk zo bijzonder is. 
 
Door het raadswerk leer je niet alleen iets over zaken als besluitvormingsprocessen, 
wetgeving en beïnvloedingsprocessen, maar vooral ook over de mensen om wie het gaat. En 45 

dat leren is het opdoen van levenservaring. Ook daarom is het raadswerk zo mooi om te doen. 
En wat is er nou mooier dan voor je idealen te knokken en samen een betere samenleving na 
te streven in het belang van de inwoners van Ridderkerk? Iets mooiers bestaat er niet. 
 
Theo Alderliesten van de SGP. 50 

U bent op dit moment het langstzittende lid van deze raad. En als ik lang zeg, dan is dat al 
vanaf 1994, twintig jaar dus. Niet alleen qua tijd bent u een ervaren raadslid, maar ook qua 
dossierkennis. Met u verdwijnt veel ervaring uit de raad. 
In de achterliggende raadsperiode was u vooral bezig met het sociaal domein. 
Mensen voor wie het moeite kost om in onze maatschappij mee te kunnen en die daarom zorg 55 

en aandacht van de overheid nodig hebben, konden op uw inzet rekenen. Dat ging u ook aan 
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het hart, en dat was merkbaar. Het is natuurlijk niet toevallig dat u mij meenam naar die oh zo 5 

belangrijke Ridderkerkse zorginstelling Salem, waar uw vrouw vrijwilligster is. 
Wil de overheid die zorg en aandacht kunnen besteden, dan dienen ook de gemeentelijke 
financiën op orde te zijn. Ook daarvoor hebt u zich in uw raadsperiodes sterk gemaakt. 
 
Dank voor uw inzet. 10 

 
We hebben hier een rolverdeling afgesproken: Onze griffier Johan van Straalen zal de 
bloemen uitreiken. Zo kan hij ook laten zien aan eenieder van u zeer verknocht te zijn geraakt. 
 
De heer Alderliesten: Dank u wel, voorzitter. Dank voor uw hartelijke woorden tot mij 15 

gesproken. Ik heb wat op papier gezet met als titel: 1994 – 2014. 
Een enkel woord tot u allen. Een snelle rekenaar onder ons, zal direct het getal twintig hebben 
uitgerekend. En jawel: twintig jaar mocht ik namens de SGP de belangen van onze inwoners in 
het mooie dorp Ridderkerk behartigen. De portefeuille Sociale zaken, Welzijn en Sport was 
mijn ding. Eerst als oppositie voerende partij, daarna als collegepartij. Twintig jaar, ze zijn 20 

omgevlogen. 
Anekdotes? Nee, ik begin daar niet aan. Ik zal wel gaan missen: de raadsvergaderingen, 
commissievergaderingen, fractievergaderingen, uitnodigingen voor diverse bijeenkomsten, 
planning van raadsactiviteiten, de vele mails en de weekmails, maar ook jullie allen. 
Ik dank de Heere, die mij al die jaren kracht en gezondheid heeft willen schenken om naast 25 

mijn dagelijkse arbeid dit werk in de gemeenteraad te kunnen en mogen verrichten. Ook wil ik 
bedanken mijn vrouw en kinderen van wie ik de ruimte kreeg om dit werk te doen. Tevens mijn 
familie en vrienden die mij regelmatig moesten missen bij bijvoorbeeld verjaardagen. Bestuur 
en leden van de kiesvereniging De Hoop van de SGP wil ik bedanken voor het vertrouwen dat 
zij mij schonken. Dan de voormalige en huidige fractieleden van de SGP waarmee ik in die 30 

twintig jaar een fijne, goede samenwerking had. De raadsleden van andere fracties bedank ik 
voor hun geduld met mij. Ik wil de burgemeester, griffie, ambtenaren, gemeentebodes en 
medewerkers van de catering – wellicht vergeet ik nog een enkeling – bedanken voor hun hulp 
en goede zorgen aan mij besteed. 
Tot slot wil ik eindigen met Hem in wiens hand ons leven ligt. 35 

Jaren verglijden, jaren vergaan. 
Maar, de grote ontfermer blijft eeuwig bestaan. 
Jaren verglijden, jaren gaan heen. 
Niets is bestendig dan Hij maar alleen. 
Jaren verglijden, gaat alles voorbij. 40 

Slechts een is er eeuwig. 
Die ene is Hij. 
 
Dank u. 
 45 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Alderliesten. 
We hebben een rolverdeling afgesproken over de bloemen. De griffier reikt ze uit. Dan kan hij 
nog even laten zien hoe verknocht hij aan u allen is. 
 
[overhandiging van de bloemen, applaus] 50 

 
De heer Peter Boertje van de VVD. 
Als je van jongs af aan als ondernemer in de snelle commerciële muziekwereld actief bent, is 
het even wennen als beginnend raadslid. Het politieke proces werkt nu eenmaal anders dan 
het bedrijfsleven. Uw ongeduld was wel eens merkbaar, u houdt immers van doorpakken. 55 
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Door uw open persoonlijkheid bent u makkelijk benaderbaar en gaat u gemakkelijk in gesprek 5 

met anderen. U luistert daarbij goed en heeft altijd respect voor andermans mening. En zegt u 
wat, dan laat u uw liberale hart spreken. 
In de politiek heeft u een brede belangstelling voor heel veel zaken. Maar vooral ondernemers, 
werk en economie, financiën, natuur en milieu hebben uw bijzondere aandacht. 
In het debat houdt u van creatieve woordgrappen en kwinkslagen. 10 

Dat u ook van woordgrappen en kwinkslagen van anderen weet te genieten, is vaak aan uw 
non-verbale communicatie te zien. 
 
Tijdens ons rondje Ridderkerk nam u mij mee naar het knaagdierencentrum waar ook de NME 
en de dierenbescherming van Rinus Hitzert zit. 15 

Respect voor mens en dier is uw motto. Een motto dat u siert en ons allen zou moeten sieren. 
 
Dank voor uw inzet. 
 
De heer Boertje: Dank u wel, voorzitter voor uw heel mooie woorden. Acht jaar lidmaatschap 20 

van deze raad. Acht jaar ervaring opgedaan. Soms mooie zaken, soms lastige, maar vrijwel 
altijd was het raadswerk een positieve en mooie job. Wie bescheidenheid veinst, vertelt niet 
helemaal de waarheid, want hoe geweldig was het niet om te kunnen scoren, om je punt te 
kunnen maken en even in het middelpunt van de belangstelling te kunnen staan. Teasen en 
prikkelen om met elkaar na afloop een goed glas te drinken, als er tijd voor was na een lange 25 

vergadering. Ik heb het als geweldig ervaren. Mede dankzij de ervaringen opgedaan in de raad 
heb ik in mijn andere werkzaamheden bij de Dierenbescherming en in bestuursfuncties bij 
auteursrechtenorganisaties meer bereikt dan zonder deze opgedane kennis. 
De eerste periode was turbulent. Dat was niet erg, want je leert op turbospeed wat het 
raadswerk inhoudt. De tweede periode was anders, maar niet minder leerzaam. Ik kon me 30 

volledig richten op de inhoud. Gekscherend kon ik soms zeggen dat het steeds leuker werd om 
te gaan voor the kill, figuurlijk dan. 
Het debat werd steeds verslavender. 
Ik zeg dank aan alle fijne collega’s met wie ik, vrijwel zonder uitzondering, graag heb 
samengewerkt. Ik kan namen noemen, maar dan wil ik iedereen noemen. Dat meen ik. Jullie 35 

hebben mijn horizon verbreed en mijn blikveld verruimd. Met sommigen hoop ik daarom goede 
relaties te blijven onderhouden. 
 
Dank aan jullie voor de afgelopen jaren die ik voor geen goud had willen missen. Liefst had ik 
er nog een periode aan vastgeplakt, maar helaas mag dat niet zo zijn, helaas. En dat geldt 40 

waarschijnlijk ook voor andere aanwezige lotgenoten. André van Santvliet bijvoorbeeld: net 
warm aan het lopen en toch geen beloning. Het zij zo. Soms is het wrang. 
 
Er komen veel belangrijke zaken vanuit Den Haag op ons af. Lokale afdelingen van landelijke 
partijen worden goed geïnstrueerd om verstandige keuzes te kunnen maken. Bij mijn partij is 45 

daarvan zeer zeker sprake. Of in een nieuwe raad de nieuwe partijen ook goed zijn toegerust 
op dit niveau, weet ik niet. Ik twijfel. Het is te simpel om alleen maar tegen te zijn. Denk na 
waarover u besluiten moet gaan nemen, laat de ratio in plaats van de onderbuik de boventoon 
voeren. 
Maar toch ben ik niet geheel somber. Waar Leefbaar Ridderkerk ook ooit is ontstaan, uit 50 

onvrede met de gevestigde orde, heeft de fractie in de afgelopen periode laten zien te kunnen 
besturen. Voor ons als oppositiepartij was het makkelijk om tegen te zijn, maar de waarheid 
gebiedt mij te zeggen dat mijn VVD zich meer dan eens goed kon vinden in het beleid van de 
SGP en Leefbaar Ridderkerk. De ideeën lagen en liggen niet zo ver uiteen. Dat is goed, want 
de VVD is van constructief meedenken. Nooit van tegen zijn of ertegen zijn. 55 
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Een periode wordt afgesloten. Ik kijk niet achterom, maar wel verder. Ik neem een hele berg 5 

onbetaalbaar mooie en zinvolle bagage mee. Misschien tot ziens, maar vooral: het gaat u allen 
goed! 
Mijn wens is dat nieuwkomers en de raadsleden weer terug mogen komen, zonder 
uitzonderingen lef tonen door constructief te willen zijn en de juiste keuzes voor onze 
Ridderkerkse samenleving te maken. Hoe leuk het raadswerk voor ons als individu ook mag 10 

zijn, het gaat om het belang van onze inwoners. 
 
Dank u. 
 
[Overhandiging van de bloemen en applaus] 15 

 
De voorzitter: Türkan Duman van de PvdA. We doen het in alfabetische volgorde. 
Türkan Duman van de PvdA. 
U bent raadslid sinds 2006. Twee periodes waarin u met een groot aantal stemmen bent 
gekozen. Veel van uw raadswerk deed u buiten de raadszaal. U bent een raadslid dat graag 20 

groepen mensen verbindt. U bent mede-initiatiefnemer van de werkgroep die kerken en 
moskeeën met elkaar in gesprek heeft gebracht. Uw hart ligt bij de vrijwilligers en 
verenigingen. 
U bent ook de vrouw van en voor de gezonde leefstijl. Sporttoestellen in de buitenruimte, zodat 
iedereen kan sporten. Aandringen op het eten van fruit op kantoren, scholen en 25 

peuterspeelzalen. 
U bent van mening dat ouderen in onze samenleving de aandacht verdienen waarop ze recht 
hebben. U zette zich in voor de realisatie van een hospice en schreef voor de PvdA-fractie het 
Ouderenhandvest dat u in 2012 aan mij, als voorzitter van deze raad, overhandigde. 
 30 

Ook u danken wij voor uw inzet, mevrouw Duman. 
 
[Overhandiging van de bloemen en applaus] 
 
Marianne van Gink van de PvdA. Van u werd in de afscheidsraadsvergadering van 2010 ook al 35 

afscheid genomen. U nam toen afscheid na vijf jaar raadswerk. Sinds 27 januari 2011 zit u 
weer in de raad, na het vertrek van Rinus Hitzert. 
 
U bent een raadslid dat zowel in de raad als in uw werk streeft naar hoge kwaliteit van 
onderwijs. U zag als geen ander het belang van goed taalonderwijs voor jonge kinderen. Wil je 40 

kinderen gelijke kansen geven, dan is een goede beheersing van taal de sleutel naar de 
toekomst. 
Natuurlijk nam u mij mee naar uw school! 
 
Door privéomstandigheden was het eind van deze raadsperiode zwaar voor u. Op een 45 

gegeven moment te zwaar. Het besluit om in een dergelijke situatie een stapje terug te moeten 
doen, is voor velen niet makkelijk te nemen. U nam dat wel en naar mijn mening zeer terecht. 
U was het eerste Ridderkerkse raadslid dat zich wegens ziekte tijdelijk liet vervangen. U 
maakte gebruik van een landelijke regeling die voor de rechtspositie en het werk van 
raadsleden van groot belang is. Zo was u in staat u volledig te richten op uw herstel. 50 

 
Ook u dank voor uw inzet voor Ridderkerk. 
 
[Overhandiging van de bloemen en applaus] 
 55 
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Aïna van Houwelingen van de PvdA. 5 

U bent raadslid sinds 2006. U bent een raadslid met een andere nationaliteit. U komt van 
oorsprong uit het mooie Noorwegen. Het land waarmee u natuurlijk innige banden heeft, uw 
vaderland. 
Tijdens de ontmoeting rond de begroting in 2008 mocht men u zelfs aanschouwen in de 
schitterende klederdracht van het land, zo heeft men mij verteld. 10 

 
U bent een raadslid dat haar hart heeft verpand aan de mensen in de zorg en aan de mensen 
in armoede. U zette zich in het bijzonder in voor verbetering van de positie van cliënten en 
kwam daarbij met praktische suggesties om cliënten in een gelijkwaardige positie te brengen. 
Voor u is de essentie van de Wet maatschappelijke ondersteuning ‘meedoen en verbinden’. 15 

Niemand uitsluiten. 
In deze laatste raadsperiode heeft u steeds aandacht gevraagd voor de Voedselbank en in het 
bijzonder voor de kinderen die daarop zijn aangewezen. 
Vanzelfsprekend nam u mij mee naar die Voedselbank. 
 20 

Dank voor uw inzet. 
 
[Overhandiging van de bloemen en applaus] 

 
De voorzitter: De heer Ben Kok. 25 

U gaat ons verlaten na één raadsperiode. Als makelaar kon u zich helemaal uitleven op het 
gebied van de ruimtelijke ordening. Vooral de woningbouw had uw volle aandacht. U 
benadrukte steeds het belang van de keus voor het type woningbouw voor de samenstelling 
van onze bevolking en daarmee voor de gevolgen van het lokale voorzieningenniveau. 
 30 

Degenen die u beter kennen, weten dat het in het begin lastig voor u was de juiste balans te 
vinden tussen werk, privé en raad. Dat is ook lastig. 
Dat is echter niet de reden dat u geen plaats meer had op de kandidatenlijst van de SGP. Op 
korte termijn, nog deze zomer, zult u het mooie Ridderkerk inruilen voor de gemeente 
Nunspeet. Ook mooi! 35 

Mogelijk zullen ze in die gemeente een beroep gaan doen op uw kennis en ervaring als 
raadslid. 
Ik bewaar warme herinneringen aan ons bezoek aan uw kerk en de pastorie in aanbouw, maar 
ook aan het kopje koffie bij u thuis, temidden van uw prachtige gezin. 
 40 

Het ga u goed in Nunspeet. 
Dank voor uw inzet. 
 
De heer Kok: Geachte voorzitter, geacht college, geachte raadsleden. 
Er is een spreekwoord dat zegt 'elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering'. Zo zal 45 

menigeen dit na vanavond ook gaan ervaren. Het is nu ruim vier jaar geleden dat ik als raadslid 
van de SGP-fractie beëdigd ben. 
Zoals bekend zal ik het bij één termijn laten vanwege mijn vertrek naar Nunspeet later dit jaar. 
Zeker de eerste maanden zet het raadslidmaatschap je leven totaal op zijn kop. Vooral in de 
beginperiode is het voor mij een zoektocht geweest naar evenwicht tussen privé, werk en 50 

SGP. Ik moet bekennen dat ik het evenwicht nooit echt heb gevonden. Een kleine illustratie. 
Als ik in onze tuin het gras aan het maaien was, dacht ik ondertussen ‘ik moet opschieten, want 
ik heb nog genoeg te doen voor de voorbereiding van de komende fractievergadering’. En een 
weekje later schrijvend aan mijn raadsbijdrage, zat het gras alweer op mijn nek: ik moest even 
doorwerken, want dan kon ik het gras voor de avond nog even maaien. 55 

Ik moet bekennen dat dit het allermoeilijkste aspect is van het raadswerk. Een advies aan mijn 
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opvolgers is om vanaf dag 1 structuur aan te brengen en het raadswerk goed in te kaderen. 5 

Maar, vraag mij alstublieft niet hoe het moet. 
Vermeldenswaardig is dat de SGP in de afgelopen raadsperiode voor het eerst in haar 
90-jarige historie deelnam aan het college. Heel bijzonder om juist in deze periode politieke 
verantwoordelijkheid te mogen dragen. 
 10 

Ik wil onze fractie bedanken voor de fijne manier waarop we met elkaar de belangen van 
Ridderkerk mochten dienen. Daarbij wil ik uitdrukkelijk onze steunfractie en wethouder 
betrekken. Ook hen wil ik bedanken voor de plezierige samenwerking. Ook het bestuur van 
onze kiesvereniging hartelijk dank voor het vertrouwen in de raadsfractie. Theo, Peter, Kees 
en Volbregt: in onze laatste vergadering in deze samenstelling hebben we het ook naar elkaar 15 

uitgesproken. Er is altijd in onderlinge verbondenheid en liefde samengewerkt, waarbij sprake 
was van onderling respect en vertrouwen. Daar bedank ik jullie alle vier hartelijk voor. 
 
Een speciaal woord van dank aan onze raadsvoorzitter, mevrouw Attema. Als gezin hebben 
wij het enorm gewaardeerd dat u na de geboorte van onze lieve Maurits, nu bijna drie jaar 20 

geleden, ons thuis met een bezoek vereerde. Hartelijk dank daarvoor. 
Verder dank ik de griffie en de ambtelijke organisatie hartelijk voor hun adviezen en 
ondersteuning in de afgelopen vier jaar. Binnen mijn portefeuille Ruimtelijke ordening heb ik 
met vier wethouders te maken gehad. Allen bedankt voor de plezierige samenwerking. 
 25 

Ik wens mijn opvolgers en alle andere, nieuwe leden in de raad Gods zegen toe. Tot slot dank 
ik mijn gezin, Hanneke en de kinderen heel hartelijk voor hun geduld en ondersteuning de 
afgelopen jaren. Boven alles God de Heer voor alle kracht, gezondheid en zegeningen. Soli 
deo gloria. 
 30 

Dank u wel. 
 
[Overhandiging van de bloemen en applaus] 
 
De voorzitter: Henri Koppes van groep Koppes. 35 

Raadslid sinds 2002. Daarvoor werkzaam bij de politie, vele jaren lang voor het eigen 
Ridderkerkse korps. Altijd een politieman in hart en nieren gebleven. Bij problemen gaat u ter 
plaatse kijken en gaat u met de mensen het gesprek aan. 
Openbare orde en veiligheid hadden ook als raadslid uw interesse. De inzet van politie, 
bijzondere opsporingsambtenaren en ook van buurtpreventie bracht u steeds onder de 40 

aandacht. Om Ridderkerk veilig te houden, doet u zelf mee met buurtpreventie. 
U bent gestart in de mede door u nieuw gevormde partij Leefbaar Ridderkerk. In deze 
raadsperiode leidde verschil van inzicht tot een splitsing. Met drie anderen vormde u de groep 
die uw achternaam kreeg. Ik heb het altijd zeer collegiaal gevonden dat de groep niet voor de 
naam Van Nes koos, omdat ook een raadslid uit de fractie van Leefbaar Ridderkerk zo heet. 45 

Dat u als ‘groep’ liever de naam ‘fractie’ voerde en dat ook juister vond, is ons allen heel goed 
bekend. 
U bent ook een hoogvlieger. U krijgt nu nog meer tijd om van uw hobby te gaan genieten. 
Boven het Comomeer zullen ze ‘signore Henri’ nog vaker gaan zien. 
 50 

Dank voor uw inzet. 
 
[Overhandiging van de bloemen en applaus] 
 
De heer Arie van Nes van groep Koppes. 55 
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In leeftijd ons oudste raadslid. In jaartal ook het eerste. U werd namelijk al raadslid in 1978. Dat 5 

bleef u tot 1990, toen u de raad verliet als fractievoorzitter van het CDA. 
Van oude getrouwen heb ik begrepen dat u indertijd behoorde tot de grote raadsdebaters, 
samen met de fractievoorzitters van de VVD, de SGP en burgemeester Verplanke. 
Voor uw verdiensten bent u toen onderscheiden als Ridder in de orde van Oranje Nassau. 
 10 

In maart 2010 kwam u weer terug in de raad. Voor u waarschijnlijk ook onverwacht. Uw partij, 
Leefbaar Ridderkerk, haalde een grote overwinning en moest een beroep doen op de 
kandidaten onderaan haar lijst. Het siert u dat u daarop ‘ja’ heeft gezegd. Een zeer ervaren 
bestuurder keerde terug in de raad. U was niet alleen raadslid, maar ook dijkgraaf geweest. 
Dat u mij meenam naar het gemaal was wel logisch. Maar u nam mij ook mee naar dat mooie 15 

bedrijf in Nieuw Reijerwaard, waar we een kopje koffie dronken met Jacob. 
Na de splitsing sloot u zich aan bij de groep Koppes, zonder rancune, u bleef een liefhebber 
van het politieke spel. 
Die keren dat wij u in de raadsvergadering hoorden, hoorden we de oude debater weer. 
Gedegen, mooie volzinnen doorspekt met ironische humor. Een lust voor het oor. 20 

 
Heel veel dank voor uw inzet voor Ridderkerk. 
 
De heer Van Nes: Dank u wel, voorzitter. U hebt het al gememoreerd. Vier jaar geleden werd 
ik als lijstduwer de raad ingeduwd. Niemand had deze explosie verwacht. Ik kan u zeggen dat 25 

ik deze jaren niet graag had gemist. 
Ook heden nog, wat grijs van tint, liep ik spontaan de raadszaal in. Maar het wil niet meer en 
maakt mij vrij, emeritus. Dat wil niet zeggen dat hier een blij iemand zit. Ik heb spanning gehad 
of ik mij beschikbaar zou stellen voor een nieuwe termijn, maar gezien mijn leeftijd vond ik het 
beter om geen nieuwe periode in te gaan. Vandaag neem ik afscheid, maar niet voordat ik 30 

dank heb uitgebracht aan het ambtelijk apparaat. 
Ik bedank de leden van de raad; ondanks onze verschillen mochten wij op een bijzonder 
amicale wijze met elkaar omgaan. 
 
Voorzitter, ik heb geen testament, maar ik wil tegen u als burgemeester iets persoonlijks 35 

zeggen. Dat wil ik doen in de vorm van een verhaaltje. 
Een Hollandse ontdekkingsreiziger wandelt door een oerwoud. Al spoedig wordt de man 
belaagd door een roofdier. Het slimme beest drijft hem tussen de steile rotswanden en opeens 
staat hij voor een brede afgrond. Hij besluit tot het onmogelijke om de afgrond over te springen. 
Terwijl hij zich afzet, haakt hij met zijn voet in een bramenstruik. Ziet u het voor u? Boven hem 40 

dat brullende monster en onder hem de gapende afgrond en naast hem een zacht knagend 
geluid van twee veldmuizen die de bramenstruik doorknagen. 
Burgemeester, wat ik zeggen wil: de tijd van crisis, de tijd van Nieuw Reijerwaard, de tijd van 
BAR, Metropool, ik kan even doorgaan. U moet goed luisteren of u geen muizen hoort knagen. 
 45 

Ik wil afsluiten door de raad de wijsheid voor te houden van een oud Iers gedicht: neem de tijd. 
Neem de tijd om te werken: het is de prijs voor succes. 
Neem de tijd om te denken: het is de sleutel tot macht. 
Neem de tijd om te spelen: het is het geheim van de eeuwige jeugd. 
Neem de tijd om te lezen: het is de wortel der wijsheid. 50 

Neem de tijd om vriendelijk te zijn: het is de weg naar geluk. 
Neem de tijd om te dromen: het voert naar vervulling. 
Neem de tijd om lief te hebben: als voorrecht van mensen. 
Neem de tijd voor anderen: de dag is te kort voor jezelf alleen. 
Neem de tijd om te lachen, want dat is de muziek van de ziel. 55 
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Dank u wel. 5 

 
[Overhandiging van de bloemen en applaus] 
 
De voorzitter: Een lust voor het oor, ik zei het al. 
Ben Neuschwander van Leefbaar Ridderkerk. 10 

Als Benjamin kwam u in 2002 de raad binnen. Een ondernemer met een sociale inslag die zich 
nuttig wilde maken voor de maatschappij. Uw gedrevenheid leidde ertoe dat u uiteindelijk dag 
en nacht met de lokale politiek bezig was en ook bent. 
Uw vuurdoop was het dossier ‘stalling van caravans’, heb ik van horen zeggen. Ik zie dat ik het 
goed heb. 15 

Bij aanvang van deze raadsperiode werd u voorzitter van een fractie van tien. Een fantastisch 
verkiezingsresultaat, maar zo’n grote fractie geeft ook zorgen. Als ik denk aan de splitsing, dan 
moeten dat ook grote zorgen zijn geweest. 
Wij zagen elkaar voor het eerst op een locatie in het midden van het land, waarover wij 75 jaar 
moeten zwijgen! 20 

[hilariteit] 
Mooie herinneringen bewaar ik ook aan onze fietstocht door Ridderkerk, waar we door 
buurtbewoners werden aangesproken en een mooi debatje hadden midden op straat. Maar 
ook aan die leuke woensdagmiddag dat uw welbespraakte tweeling Emma en Daniël op de 
limonade kwamen. (Van wie hebben ze dat toch?) 25 

In uw fractie kennen ze u als iemand die voor één probleem tien oplossingen weet te 
verzinnen. Ik weet dat u inmiddels in het bezit bent van een tegeltje met de tekst “pieker niet 
het komt toch anders”. Ik sluit niet uit dat dit ook te maken heeft met het ouder en wijzer 
worden. Dat heeft ook zo zijn voordelen. 
 30 

Ook uw collega-fractievoorzitters hebben u leren kennen als een zeer gewaardeerde collega. 
Dat u na 12 jaar, na al uw inzet, stopt met het raadswerk, wordt door velen betreurd. Dat u nu 
kiest voor uw vrouw, uw gezin, de mantelzorg voor uw moeder en uw bedrijf wordt echter alom 
begrepen en gerespecteerd. 
 35 

Dank voor uw inzet. 
 
De heer Neuschwander: Mevrouw de voorzitter, deze week nog zei een van onze nieuwe 
raadsleden tegen mij “Ben, het lijkt wel alsof ik in een achtbaan terecht ben gekomen, die in 
volle vaart doorraast”. Ik kan u zeggen dat ik dat gevoel zeer herken, met dat verschil dat ik nu 40 

ervaar dat aan dit ritje in diezelfde achtbaan nu al na twaalf jaar een einde komt. 
 
Voorzitter, mijn politieke ambities begonnen ongeveer twaalf jaar geleden, in het voorjaar van 
2002. Toen kwam buurman Van Andel poolshoogte nemen hoe ik stond tegenover de leegte 
van de lokale politiek. Daarna is er veel gebeurd, in een razendsnel tempo. Met een onervaren 45 

ploeg werden er op zaterdagochtend foto’s gemaakt in het Johannes Postmuseum in Rijsoord. 
Mede door Pim Fortuyn werden de lokale partijen de grootste bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2002. Zo ook Leefbaar Ridderkerk dat met zeven zetels voor 
een aardverschuiving zorgde. 
Ik kwam met een enthousiast team en zes anderen in de gemeenteraad. Henk Dokter was op 50 

dat moment het enige raadslid in onze fractie met politieke ervaring. Zelf was ik in 2001 gestart 
met een eigen zaak en had ik veel behoefte aan het menselijke en sociale contact dat in de 
harde zakenwereld waarin ik mij dagelijks bevond, de nodige balans en evenwicht bracht. 
Ik voelde mij al gauw als een vis in het water en werd met de meest uiteenlopende kwesties 
geconfronteerd. Een van mijn eerste optredens in de commissie en de raad was de 55 

caravankwestie van de familie Nugteren. Honderden boze caravaneigenaren bezochten de 
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raads- en commissievergaderingen. En op zaterdagochtend vroeg stond bij ons aan de 5 

Oranjestraat de telefoon roodgloeiend vanwege allerlei ongewenste ontwikkelingen. Een 
traject waarvan ik veel heb geleerd. Samen met onze collega’s de straat op, keer op keer. Ook 
voor bestaande partijen was dat even wennen. Die lokalen waren wel heel erg aanwezig en 
beschikten over onuitputtelijke energie. 
 10 

De jaren die volgden, ontwikkelde onze partij zich tot een volwaardige lokale partij met alle ups 
en downs. Iemand zei wel eens tegen mij “joh, gebeurt er binnen jullie fractie nooit eens iets? 
Of komt dat nooit naar buiten?” 
Ik kan u zeggen dat ook in onze fractie wel eens iets gebeurde en dat kwam ook gewoon naar 
buiten. De laatste vier jaren waren voor mij wel tropenjaren. Zakelijk zat ons bedrijf behoorlijk 15 

in de lift, wat de nodige energie en aandacht vereiste. In 2006 werd onze tweeling geboren, 
waardoor het leven veranderde. En daarnaast kan ik u zeggen dat een fractie met tien 
raadsleden, tevens de grootste partij in Ridderkerk, ook best veel aandacht vroeg. U weet wel 
al die mensen die naar je toekwamen en begonnen over de beroemde kruiwagen met die 
overactieve kikker. Jawel. Toch heb ik altijd volop kunnen genieten van het mooie raadswerk 20 

en de rol als gemeentebestuurder. Ik heb verschillende burgemeesters meegemaakt en ben 
lid geweest van de vertrouwenscommissie, zoals u zei, en werd daardoor betrokken bij de 
selectie van u als burgemeester. 
Ook een zeer leerzaam en energierovend project. 
 25 

Tegen de nieuwe raadsleden zou ik willen zeggen dat je de keuze niet kunt maken, zonder 
volwaardige steun van het thuisfront. Ellen, mijn vrouw heeft die rol vanaf het begin op een 
fantastische manier opgepakt. Daarvoor ben ik haar heel dankbaar: alleen had ik dat niet 
gekund. 
 30 

Nu breekt een nieuwe periode aan, waarin mijn gezin de hoofdrol gaat spelen. En ook de 
zakelijke kant, die lange tijd onderbelicht bleef, krijgt weer zijn aandacht. 
 
Langs deze weg wil ik een aantal mensen bedanken die de afgelopen twaalf jaar een 
belangrijke rol hebben gespeeld. 35 

Allereerst mijn collega’s in de raad: voor de prettige samenwerking, de hechte band met alle 
fractievoorzitters. Peter, Arianne, Petra, Marten, Louis, Farahnaz en Kees heb ik als zeer 
waardevol ervaren. Daarnaast Volbregt Smit in het bijzonder. Vooral voor zijn deskundigheid 
op het gebied van ruimtelijke ordening, maar ook als partner in de eerste coalitie van 2010. 
Ons maandagmiddagoverleg bracht rust en stabiliteit. 40 

Natuurlijk de mensen van de griffie: Johan, Maarten en Trudy. En eerder Anja Steenbergen. In 
het bijzonder dank aan Johan voor al zijn advies en begrip in de afgelopen jaren. 
Daarnaast heb ik de hechte samenwerking met de organisatie zeer gewaardeerd. Henk, Ria 
en Yvonne jullie hebben fantastisch werk verricht. De dames van het secretariaat: Angelique, 
Joyce, Leonie en Marga heb ik heel wat keren lastig gevallen. Meiden: superbedankt. 45 

En als laatste, voorzitter, kijk ik terug op een hechte band met u als raadsvoorzitter en 
burgemeester, die altijd openstond voor soms toch pittige discussies en vraagstukken. Dank 
daarvoor. 
 
Afrondend kijk ik terug op een heel mooie tijd. Ik wens u allen en in het bijzonder onze nieuwe 50 

fractie met veel nieuw talent heel veel kennis en wijsheid voor de komende jaren. 
 
Dank u wel. 
 
[Overhandiging van de bloemen en applaus] 55 
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De voorzitter: Arjan Nugteren van Leefbaar Ridderkerk. 5 

U bent raadslid voor Leefbaar Ridderkerk sinds 2010. Daarvoor was u in het maatschappelijke 
leven actief als voorzitter van een van de korfbalverenigingen in Ridderkerk. U zette zich daar 
met hart en ziel voor in. Binnen uw fractie zet u zich, naast uw fractiegenoot Gert van Nes, in 
voor de sport. U bent een man van weinig woorden, maar wel van duidelijke standpunten. U 
laat rustig alles op u inwerken en bepaalt vervolgens uw standpunt en strategie. U bent 10 

moeilijk van uw stuk te brengen. Ook die mensen hebben we nodig in de politiek. In uw fractie 
was u een stabiele factor. Ondanks de moeilijke periode die uw fractie doormaakte, hield u het 
hoofd koel en bleef u uw naam eer aan doen: ‘nugter’ (nugter met een g). 
Ook uw fractievoorzitter heeft goede herinneringen aan u hebben wij uit zeer betrouwbare 
bron, namelijk van hemzelf. Voor hem was u de man die hem temperde als u hem bij heftige 15 

debatten toefluisterde “rustig Ben, laat ze maar gaan …”. 
 
Dank voor uw inzet. 
 
[Overhandiging van de bloemen en applaus] 20 

 
Volbregt Smit van de SGP. 
U bent raadslid sinds de verkiezingen van 2002. In die tijd bent u vier jaar fractievoorzitter 
geweest van de SGP. 
Met u verliest de raad een analist en goed redenaar. Ons geweten op het gebied van 25 

staatsrecht. Binnen de raad werd altijd goed naar u geluisterd. Hoewel uw boodschap niet 
altijd in ieders politieke straatje paste, was deze wel altijd goed doordacht, genuanceerd en 
onderbouwd. 
Als fractievoorzitter was u lid van het Presidium en was u lid van de Vertrouwenscommissie, 
waaraan ik heel goede herinneringen als een kostbaar kleinood bewaar. 30 

In de afgelopen raadsperiode was u de tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad en 
was u door de raad aangewezen als lid van het algemeen bestuur van de 
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard. 
Politiek en bestuur zitten u in het bloed. U heeft er niet alleen uw hobby van gemaakt, maar ook 
uw werk. 35 

Samen zijn we onder andere op bezoek geweest bij die reformatorische zorginstelling. Zeer 
boeiend was dat. 
Niet alleen uw fractie, maar ook wij als raad zullen u missen. En u, als ik het goed inschat, zal 
het raadswerk en misschien ook wel ons, gaan missen. 
 40 

Heel veel dank voor uw inzet. 
 
De heer Smit: Voorzitter, vanavond neem ik na twaalf jaar afscheid als raadslid van onze 
mooie gemeente Ridderkerk waarin het heel goed wonen, werken en leven is. Natuurlijk blijft 
er altijd wel wat te wensen over en meestal is de politiek juist daarop gericht. Maar, laten we 45 

vooral ook dankbaar zijn, zeker gelet op een economische crisis die al ruim vijf jaar heeft 
geduurd, dat het voorzieningenniveau in Ridderkerk nauwelijks is aangetast en dat het 
huishoudboekje van de gemeente er goed uitziet. Geen reden om op onze lauweren te gaan 
rusten. Wel om onze zegeningen te tellen. 
Het begin van mijn raadslidmaatschap viel min of meer samen met de moord op Pim Fortuyn. 50 

Het wordt wel gezien als een nieuwe periode in de politieke geschiedenis. In 2002 kwam voor 
het eerst een lokale partij in de Ridderkerkse raad en tegelijk ook in het college van B&W. Dit 
jaar hebben wel drie lokale partijen aan de verkiezingen deelgenomen en zetels in de wacht 
gesleept. Het zal met negen fracties nog de nodige stuurmanskunst vergen van u als voorzitter 
en wijze terughoudendheid van de nieuwe gemeenteraad om zowel recht te doen aan een 55 

goed en gezond debat als aan het in de tijd beheersbaar houden van 
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gemeenteraadsvergaderingen. Toch heb ik er alle vertrouwen in dat de raad ook deze 5 

veranderingen goed zal opvangen. Zoals de raad er ook eerder blijk van heeft gegeven goed 
met veranderingen te kunnen omgaan, zeker als het erop aankomt. 
 
Voorzitter, de SGP streeft ernaar om vanuit een duidelijk profiel en met een vaste koers een 
politieke inhoudsvolle en constructieve bijdrage te leveren aan stabiliteit en continuïteit van het 10 

lokale openbaar bestuur. Als niet-collegepartij en als partij die wel deel uitmaakt van het 
college. 
Ik vind het een voorrecht daaraan een bijdrage te hebben mogen leveren. Het is heel mooi en 
persoonlijk verrijkend om als raadslid de Ridderkerkse samenleving te mogen dienen. 
De diepste motivatie blijft echter het besef dat de overheid een Goddelijke instelling is, door 15 

middel waarvan de samenleving wordt bestuurd. De overheid is een middel en geen doel op 
zichzelf en dat is maar bescheiden, ook als het gaat om de omvang en reikwijdte van de 
overheidsstaat waarvan de kern bij uitstek is en blijft om ervoor te zorgen dat burgers in 
veiligheid en rust kunnen leven en dat strijdige belangen worden beslecht. 
 20 

In de Bijbel kunnen we lezen van Joden die verbannen zijn naar het voor hen vijandige Babel. 
Zij worden niettemin door God gewezen op het feit dat zij de vrede, welvaart, bloei en 
voorspoed moeten zoeken voor de stad waarheen ze nota bene verbannen zijn, en dat ze voor 
die vrede, bloei, welvaart voor de stad ook moeten bidden. Want als het met de stad goed 
gaat, zal het ook met de inwoners goed gaan. Die opdracht geldt ook met des te meer kracht 25 

voor onze eigen mooie vredige gemeente, waarin we ons thuis voelen en waarvoor we ons 
inzetten. Kortom handen vouwen en handen uit de mouwen. Bidden en werken tot eer van 
God en tot heil van onze naasten. Dat besef legt een zware verantwoordelijkheid op de 
schouders van allen die bij het openbaar bestuur zijn betrokken. Dat kan dan ook geen mens 
goed doen. Natuurlijk zijn er dan ook fouten en gebreken, helaas. Maar, het blijft een Bijbelse 30 

opdracht. 
 
Voorzitter, graag zeg ik u hartelijk dank voor uw vriendelijke woorden. Natuurlijk ook voor alles 
wat u voor de Ridderkerkse gemeenschap betekent. Graag zeg ik ook de griffie hartelijk dank 
voor de ondersteuning, zeker in de jaren dat ik voorzitter was van de commissie Samen 35 

wonen. Uiteraard betrek ik ook de ambtelijke organisatie, vanaf 1 januari jl. samengevoegd tot 
een BAR-organisatie, in mijn dank voor de wijze waarop ik als raadslid ben bijgestaan. 
De bereidwilligheid om te helpen was er werkelijk altijd. Dat is voor het uitoefenen van het 
raadslidmaatschap als nevenfunctie onmisbaar. In dit verband mag ik ook het bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard niet onbenoemd laten. Ik heb met veel 40 

genoegen met collega’s uit de raad van Barendrecht, wethouders uit die gemeente en 
Rotterdam samengewerkt. Prima ondersteund door de secretaris, directeur en medewerkers. 
Ook dank ik de maatschappelijke partners als Woonvisie en Sport en Welzijn, maar ook 
belangengroepen en overigens alle in- en externe contacten voor de goede verstandhouding 
in de afgelopen jaren. Als het nodig was, wisten we elkaar te vinden. 45 

 
Tot slot een hartelijk woord van dank aan mijn collega-raadsleden en wethouders uit deze en 
voorgaande periode. Ik zal me de plezierige contacten die er ondanks de soms zo ver 
uiteenlopende visies waren, blijven herinneren. Koester de persoonlijke contacten: want juist 
die zijn heel waardevol. Ik wens u allen van harte welvaart en gezondheid. Vooral echt welzijn. 50 

En Gods zegen voor uw verdere levensweg. 
Dank u wel. 
 
[overhandiging van de bloemen en applaus] 
 55 

De voorzitter: Tot slot de heer Arie Stout van Leefbaar Ridderkerk. 
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Alles wat er in Ridderkerk gebeurt, heeft uw interesse altijd al gehad. U bezit veel waardevolle 5 

kennis over Ridderkerk en haar historie. U heeft zich ook volop ingezet voor de Oudheidkamer. 
Die interesse ging zich ook politiek vertalen. U voelde zich aangetrokken tot de opgerichte 
lokale partij Leefbaar Ridderkerk. U was in 2010 bereid plaats te nemen op de onderste treden 
van de kandidatenlijst van die partij. Door de uitslag deed Leefbaar Ridderkerk ook op u een 
beroep om plaats te nemen in de raad. En u zei ja. 10 

De politieke arena was een andere dan u als architect gewend was. Dat was wennen voor u, 
maar ook voor ons. 
U en uw vrouw hebben een groot hart en stonden altijd open voor problemen van anderen die 
u ook onderdak bood in uw woning. Ook de Derde Wereld heeft daadwerkelijk uw aandacht. 
Wat was het een fijne middag daar bij u thuis, samen met uw vrouw Annie. 15 

Uw kennis en ervaring als architect waren voor uw fractie zeer waardevol en nuttig. 
U maakte als raadslid mee dat uw zoon wethouder werd in dezelfde gemeente. Dat moet als 
vader een heel bijzondere gebeurtenis zijn geweest. 
U bent een man met meerdere gezichten. Soms fanatiek, heftig en vol onbegrip hoe anderen 
zaken regelden of juist niet regelden. En aan de andere kant soms emotioneel en met dat 20 

grote hart voor anderen. Kortom, een man met een groot Ridderkerks hart die ondanks zijn 
toch al behoorlijk gevorderde leeftijd met al zijn kennis en energie 100% gaat voor Ridderkerk. 
 
Heel veel dank daarvoor. 
 25 

[overhandiging van de bloemen en applaus] 
 
Dames en heren, alle scheidende raadsleden zullen straks bij Het Plein als aandenken en 
traditie deze schaal ontvangen. Zoals u ziet, wordt deze schaal door handen gedragen. Als 
raadslid was u door de kiezer gekozen en werd daarmee als het ware door die kiezer 30 

gedragen. Het was echter ook andersom. U deed het raadswerk voor de mensen die u 
droegen, voor de samenleving, voor onze inwoners. 
 
Nogmaals u allen heel veel dank voor uw inzet en ik wens u en degenen die u lief zijn, alle 
goeds toe. 35 

 
Nu geef ik het woord aan uw griffier. 
 
De griffier: Neen, u krijgt vanavond geen optreden van de zus van Gerrit Zalm. Over mijn 
front- en backoffice is weinig enerverends te vertellen. 40 

U kent mij als uw altijd serieuze adviseur. Vanavond zal ik een wetenschappelijk verantwoorde 
en doorwrochte lezing voor u houden over onze gevederde vrienden, het lokale vogelrijk. 
 
Met u zal ik een vogelvlucht maken over de vervlogen raadsperiode 2010-2014. We zullen een 
blik werpen in onze eigen volière. En misschien zal, om met Obelix te spreken, de conclusie 45 

zijn: “Rare vogels, die Ridderkerkse politici.” 
Heeft Ridderkerk iets met vogels? Wij hebben weliswaar geen ooievaar in ons 
gemeentewapen staan, maar als je Ridderkerk binnen komt rijden, zie je de toekan. En zo te 
zien heeft hij daar een goed broedgebied gevonden. 
 50 

Gevogelte en politici zijn helemaal niet zo’n rare combinatie. Vroeger had je den Uyl en de 
Koekoek, en wij hadden onze VeldHoen. Er is zelfs een type politiek dat in de 
vogelwetenschap zeer bekend is, de zogeheten struisvogelpolitiek. De vraag of u zich daaraan 
de afgelopen vier jaren schuldig heeft gemaakt, zou ik niet in uw midden durven stellen, laat 
staan beantwoorden. 55 
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Het begon met de nationale vogelteldag op 3 maart 2010. De pikorde in dit kippenhok moest 5 

opnieuw worden vastgesteld. Onze inwoners mochten het vogelhokje weer in. Een voor velen, 
in negatieve of positieve zin, onverwachte uitslag. Het leek of ze bij Leefbaar Ridderkerk waren 
vergeten de broedmachine uit te zetten. Sommigen zijn tevreden met één vogel in de hand, 
liever dan tien in de lucht. Leefbaar had er tien in de hand. 
De raad wijzigde van samenstelling. In onze volière zitten verschillende vogeltjes. Je hebt er 10 

bijvoorbeeld de luistervinkjes, de pechvogels, maar ook de haantjes de voorste. Sommige 
vogelaars menen ook wel eens een kip zonder kop te horen debatteren. Niet duidelijk is of 
deze op de west- of de oostvleugel zit. Eén van u meende zelfs dat er onder uw midden 
calimero’s zitten. Witte raven zijn niet gespot. Er kwam een nieuw college, dat van een geheel 
ander pluimage was dan het vorige. Het kende twee wethouders die zelfs voor 50% werkten. 15 

Eén daarvan was zeer actief en zat elke morgen al vroeg in de wei. Dat was de kip die op onze 
gouden eieren lette. 
 
Na een wisseling was het voor het eerst en ze waren er zo trots op als een pauw. In het 
kippenhok van de PvdA liepen vier hennen rond. Hoewel, het laatste jaar stapte daar 20 

parmantig tweemaal een haan doorheen. Een van de leden uit die fractie komt uit het hoge 
noorden, maar is beslist geen ijsvogel. 
 
Onder uw midden is er zelfs een liefhebber van het Nederlandse en Belgische Brakelhoen. 
Wat dat voor een rare vogel is? Neen, … dan bedoel ik niet dat raadslid. Kort na aanvang van 25 

deze raadsperiode kwam er uit het Vlaardingse iets nieuws aangevlogen. Geen moeder de 
gans en ook geen Ida Paradijsvogel uit de Fabeltjeskrant. Het bleek zelfs geen vogel te zijn, 
maar een vlinder. 
Nieuw Reijerwaard was de zwanenzang voor één van de wethouders, hij stapte op en werd 
vervangen door een ander dan een ‘lief’ vogeltje. Dat was de kleine karekiet, de grote karekiet, 30 

zijn vader, zat al in de raad. 
 
Hoe was de samenwerking binnen uw raad? Natuurlijk, oppositie en coalitie stonden wel eens 
als kemphanen tegenover elkaar, maar van duiven en haviken zou ik niet willen spreken. Voor 
sommigen had het wel wat steviger gemogen. Zij vinden dat u te snel blij was met een dode 35 

mus. 
 
Het bleek dat de tien vogels toch moeilijk in één hand waren te houden. De koekoek legde zijn 
ei in het duivennest, er kwam een splitsing binnen de fractie van Leefbaar Ridderkerk. Wie de 
koekoek was en wie de duif, is iets waar ze het zelf nog niet over eens zijn. Sommigen 40 

meenden dat er zelfs nog een plofkip in het spel was. 
 
Er volgden nieuwe onderhandelingen. Er werd een vreemde vogel ingevlogen, een verkenner. 
In vogelland noemen we dat een vogelaar. Een politieke spotter, die kijkt hoe alle vogels 
vliegen. Met als resultaat een nieuwe coalitie en een nieuw college. Een vogel die er al zat, 45 

nam nog meer taken onder zijn vleugels. De nachtegaal in ons midden, die het graag allemaal 
nog een keer uitlegt. Ach, elke vogel zingt zoals hij gebekt is. En ja, we verwelkomden ook een 
‘kanariePiet’. De gemiddelde leeftijd van de collegeleden bereikte een hoogte waarop 
menigeen van ons hoopt al een uiltje te kunnen gaan knappen. Hoewel het soms op eieren 
lopen was en u er soms lang op moest broeden, legde u in deze raadsperiode toch een ei over 50 

het erfgoedbeleid en de zienswijze op het Inpassingsbesluit Nieuw Reijerwaard. De ekster 
onder ons was blij toen de Nota grijs, zilver en goud werd vastgesteld. Zijn oogjes glinsterden 
toen daaraan nog platina werd toegevoegd. 
 
Een ware vogelverschrikker was de boomgaard. Ik wil geen knuppel in het hoenderhok 55 

gooien, maar omstreden onderwerpen als Nieuw Reijerwaard, de boomgaard, betaald 
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parkeren, de scouting en de kerk, leidden in onze volière tot veel gefladder, gepiep, gesnater 5 

en gekraai. In ons plaatselijke suffertje is hierover menigmaal de ganzenveer beroerd. Tot 
verdriet van velen ontsnapte er onverwacht ook een vogel uit onze volière. De langstzittende. 
Onze financieel specialist …, onze snip, … vraagteken, uitroepteken. Eerder was er ook al een 
vogel gevlogen, die verliet onze volière voor een andere beestenboel. 
Intern hebben we de discussie gehad over de benaming ‘fractie’ en ‘groep’. Eigenlijk is de 10 

benaming ‘een troep’ vogels. Dat zou echter tot verwarring leiden. Ontevreden inwoners zien 
‘politici’ en ‘troep’ vaak als synoniemen. 
 
Neen, nu even geen vogeltjesdans, maar enkele serieuze woorden. 
Weer vier jaren voorbij. Jaren waarin ik als griffier, samen met Trudy, Maarten en eerder met 15 

Anja, u met raad en daad mocht bijstaan. Dat voorrecht is alleen mogelijk als er vertrouwen is. 
Dank voor het vertrouwen dat u ook in de afgelopen vier jaren in ons, uw griffie, heeft gesteld. 
Alle raadsleden die hun vleugels zullen strekken en aan een nieuwe trektocht in hun leven 
beginnen, wens ik een goede vlucht en alle goeds. 
 20 

Tot slot wil ik besluiten met de woorden van Neerlands grootste ornitholoog: 
roepie, roepie … poelifinario. 
 
[applaus] 
 25 

De voorzitter: Dames en heren, wij gaan zo meteen naar beneden, naar het plein. Daar wordt 
u verwacht voor een hapje en een drankje op kosten van de gemeente Ridderkerk. Tot wij de 
bar gesloten verklaren: dat zal rond 23:00 uur zijn. U zult daar ook de schaal ontvangen voor 
het feit dat u symbolisch op handen wordt gedragen door ons. Twee van u hebben de schaal al 
eens eerder ontvangen: zij ontvangen iets anders. 30 

 
9. Sluiting 

 
De voorzitter: Daarmee sluit ik de vergadering. Het is 21.10 uur. 
 35 


