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Openbare raadsvergadering van de gemeente Ridderkerk  5 

maandag 27 maart 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: mevrouw E.C. Berkhout-Emond (CDA), de heren H. Dokter (Leefbaar 
Ridderkerk), C.A. van der Duijn Schouten (SGP), A. van Eijsden (SGP), L.J. Franzen (EVR), 
mevrouw F. Fräser (D66/GroenLinks), mevrouw K.K.M. van der Geest (Leefbaar Ridderkerk), 
de heren J. Ipskamp (Leefbaar Ridderkerk), M. Japenga (ChristenUnie), J.D. Kardol (SGP), 15 

mevrouw K.J. Kayadoe (Leefbaar Ridderkerk), de heren R.M. Kooijman (ChristenUnie), 
P. Kranendonk. (SGP), L. Kruithof (CDA), A. Los (EVR), C.J. Louter (ChristenUnie), P.W.J. 
Meij (CDA), G.J. van Nes (Leefbaar Ridderkerk), mevrouw P.J. van Nes-de Man (EVR), de 
heer H. van Os (Partij 18PLUS), mevrouw I. Parren-Leutscher (Leefbaar Ridderkerk), de heer 
E.M. Piena (VVD), mevrouw A.P.S. Ripmeester (PvdA), de heren F. Romeijn (EVR), B.A. Ros 20 

(D66/GroenLinks), A.J. Rottier (SGP), J. Rijsdijk (PvdA), L. van der Spoel (VVD) en mevrouw 
C. van Vliet (EVR). 
 
Griffier: De heer mr. J.G. van Straalen 
 25 

Afwezig: - 
 
Notulist: Mevrouw I.J.H. Lit 
 
 30 

1. Opening  
De voorzitter: Dames en heren raadsleden in wording, geachte aanwezigen op de publieke 
tribune, mooi dat u er allemaal bent op deze feestelijke avond. Het is afgeladen vol. We 
hebben een uitverkocht huis. Ook hartelijk welkom aan de mensen die ons allemaal volgen via 
internet met geluid en beeld. Het is een bloemrijk festijn, maar eerst moeten we nog even ons 35 

werk doen. 
 

2. Beëdiging van raadsleden 
 
De voorzitter: [van achter het katheder] Na uw benoeming tot raadslid, is nu het moment 40 

aangebroken om de eed of verklaring en belofte af te leggen. Vandaag vindt deze plechtige 
gebeurtenis plaats in alle gemeenten van ons land.  
Alvorens u uw functie tot raadslid kunt uitoefenen, moet u in de raadsvergadering in handen 
van de voorzitter de eed of verklaring en belofte afleggen. Dat is zo vastgelegd in de 
Gemeentewet. Een formeel en altijd plechtig moment. De tekst van de eed en van de 45 

verklaring en belofte is voorgeschreven en van die tekst mag niet worden afgeweken. U 
spreekt de eed of belofte uit in een openbare raadsvergadering. In de openbaarheid dus. Dat 
is niet voor niets. Met het publiekelijk uitspreken van de eed of verklaring en belofte, gaat u ook 
een verplichting aan ten opzichte van elke inwoner van onze gemeente. 
Na het voorlezen zo meteen van de eed en verklaring en belofte, noem ik uw namen in 50 

alfabetische volgorde. Dan legt u de eed af desgewenst door te zeggen “zo waarlijk helpe mij 
God almachtig” onder het opsteken van uw rechterhand en wijs- en middelvinger tegen elkaar. 
Ik zeg het nog maar een keer zodat niemand zich kan vergissen. 
Als u de belofte wilt afleggen, zegt u “dat verklaar en beloof ik”. 
 55 
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Ik verzoek u te gaan staan. 5 

 
[alle aanwezigen gaan staan] 
 
Ik zweer, ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog 
middellijk onder welke naam of welk voorwendsel dan ook, enige gift of gunst heb gegeven of 10 

beloofd. Ik zweer, ik verklaar en beloof dat ik om iets in het ambt te doen of te laten, 
rechtstreeks nog middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer en beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet. Dat ik de wetten zal nakomen en 
dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. 
 15 

In alfabetische volgorde: 
 
Mevrouw Berkhout: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
De heer Dokter: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
De heer Van der Duijn Schouten: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.  20 

De heer Van Eijsden: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.  
De heer Franzen: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
Mevrouw Fräser: Dat verklaar en beloof ik.  
Mevrouw Van der Geest: Dat verklaar en beloof ik. 
De heer Ipskamp: Dat verklaar en beloof ik.  25 

De heer Japenga: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.  
De heer Kardol: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.  
Mevrouw Kayadoe: Dat verklaar en beloof ik.  
De heer Kooijman: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
De heer Kranendonk: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 30 

De heer Kruithof: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
De heer Los: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
De heer Louter: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
De heer Meij: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
De heer Van Nes: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 35 

Mevrouw Van Nes: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
De heer Van Os: Dat verklaar en beloof ik.  
Mevrouw Parren: Dat verklaar en beloof ik.  
De heer Piena: Dat verklaar en beloof ik.  
Mevrouw Ripmeester: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 40 

De heer Romeijn: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
De heer Ros: Dat verklaar en beloof ik. 
De heer Rottier: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
De heer Rijsdijk: Dat verklaar en beloof ik. 
De heer Van der Spoel: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 45 

Mevrouw Van Vliet: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
 
De voorzitter: Ik verzoek u weer plaats te nemen. 
[alle aanwezigen nemen plaats] 
 50 

 
3. Vaststelling van de agenda 

De voorzitter: Nu u bent geïnstalleerd en u de eed of verklaring en belofte hebt afgelegd, bent 
u volwaardig lid van deze raad en kunnen we de agenda vaststellen. Ik kijk u even aan. 
Kunnen we de agenda vaststellen? Dat is het geval. Vastgesteld. 55 
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4. Voorstel tot het vaststellen van het Reglement van orde van de raad 2014 
(nr. 6940)  

  
De voorzitter: Het eerste inhoudelijke agendapunt. Zijn er stemverklaringen? 
Tegenstemmen? Het Reglement van orde is vastgesteld. 10 

 
5. Voorstel tot benoeming van de leden van de commissie voor het onderzoek van 

de geloofsbrieven (nr. 3953)  
 
De voorzitter: In overleg met de fractievoorzitters stel ik u voor: mevrouw Van Nes van Echt 15 

voor Ridderkerk, de heer Van Os van Partij 18PLUS, de heer Kranendonk van de SGP en als 
reservelid plaatsvervangend lid de heer Ipskamp van Leefbaar Ridderkerk. Kan dat rekenen 
op uw instemming? Dat is het geval. 
Vastgesteld. 
 20 

6. Installatierede raadsvoorzitter  
 
De voorzitter: Het gaat niet altijd zo soepeltjes. De raad is vanavond meegaand, dat is ook 
fijn. 
 25 

Leden van de raad, dames en heren, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze bijzondere 
vergadering. De eerste vergadering van de gemeenteraad in zijn nieuwe samenstelling.  
Als burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad feliciteer ik u mede namens de griffier 
van harte met uw installatie tot lid van de gemeenteraad. Ik wil u zeer veel wijsheid wensen bij 
uw belangrijke werk in de raad. Afgelopen maandag hebben we afscheid genomen van de 30 

oude gemeenteraad en daarmee ook van 12 raadsleden die in deze nieuwe raad niet zijn 
teruggekeerd. Toegevoegd zijn 2 raadsleden. Van rechtswege is bepaald hoeveel raadsleden 
een gemeenteraad moet hebben. Dat hangt samen met het aantal inwoners. In Ridderkerk is 
dat rond 45.000. In 2010 was dat net iets daaronder. Toen moesten we 2 raadszetels 
inleveren. Nu, in 2014 is het er weer net boven. We kregen er dus weer 2 raadszetels bij. Nu 35 

dus 29 zetels, waarvan er maar liefst 14 bezet worden door nieuwe raadsleden. Bijna de helft 
dus. Dat heet een uitdaging. Er zullen mogelijk nog meer leden toetreden, als leden van deze 
raad door u worden benoemd in het college. Dat kunnen vanzelfsprekend ook oude 
vertrouwde gezichten zijn.  
Een speciaal woord van welkom aan twee nieuwe partijen.  40 

Partij 18PLUS: helemaal nieuw: dat is een knappe prestatie. 
En Echt voor Ridderkerk: waar we ook oude bekenden in tegenkomen. 
Van harte welkom. 
 
In Ridderkerk zijn de verkiezingen vlekkeloos verlopen. Hartelijk dank aan al die mensen die 45 

het mogelijk hebben gemaakt dat in vrijheid en veiligheid gestemd kon worden en dat niemand 
hoeft te twijfelen aan de uitkomst. Dat vergt een hoge mate van betrouwbaarheid waarvoor wij 
alle medewerkers hier bij burgerzaken maar ook alle leden van de stembureaus en de tellers 
innig dankbaar zijn. 
 50 

Leden van de raad, dames en heren. De raad heeft drie belangrijke functies en het is goed die 
nog even de revue te laten passeren. Goed voor u om bij het begin even bij stil te staan. Goed 
voor de mensen hier en thuis om te vernemen waar het ook alweer over gaat. 
 
In de eerste plaats vertegenwoordigt u de inwoners van Ridderkerk. U bent de 55 
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volksvertegenwoordiging van onze gemeente. U signaleert problemen, onderhoudt contact 5 

met de Ridderkerkers en maatschappelijke organisaties en ondernemingen. Aan u de taak 
datgene wat speelt in de gemeente, hier in deze raad op de agenda van de raad te zetten. 
Daarvoor hebt u tal van middelen. We hebben al een aantal bijeenkomsten afgesproken, waar 
de griffier en ik u daarop zullen bijpraten. Dat is overigens ook goed voor de ervaren leden, al 
was het maar voor het groepsproces.  10 

 
Ten tweede geeft u de kaders aan voor het gemeentelijk beleid. U stelt vast wat op hoofdlijnen 
moet gebeuren. Het eerste kader waarbinnen het college zijn werk moet doen, is het 
collegeprogramma of het coalitieprogramma. Daarna zullen er nog vele kaders volgen. In 
aanvulling natuurlijk op de kaders die er al zijn. 15 

 
In de derde plaats, en zeker niet de minst belangrijke, controleert u het college bij de uitvoering 
van het beleid. Het is uw taak om erop toe te zien dat het college binnen de aangegeven 
kaders opereert. De raad moet erop toezien of de beoogde doelen worden bereikt. En of de 
aanpak effectief is. 20 

 
Moeilijker is het eigenlijk niet. 
 
Maar, u zult daar wel uw handen aan vol hebben. De start van de nieuwe raadsperiode is 
plechtig maar ook feestelijk. Daarom is het zo plezierig om te zien dat zoveel familie en 25 

vrienden op deze avond aanwezig zijn. Dat zorgt voor een extra feestelijk tintje.  
 
Nu we het toch over het thuisfront hebben. Uw partner, uw familieleden en vrienden. Het 
raadswerk vraagt van u heel veel evenwichtskunst. Heel veel raadsleden lopen daar 
tegenaan.  30 

Het wordt in de komende vier jaar een hele toer om het evenwicht, de balans, te vinden in het 
aandacht voor uw werk als gemeenteraadslid in veel gevallen naast een baan, en de aandacht 
voor uw partner, uw gezin, uw dierbaren. Dat vraagt echt extra aandacht. Want hun steun voor 
uw werk is onontbeerlijk. U kunt uw werk als raadslid achter de schermen maar veel ook juist 
daarvoor niet doen, zonder stabiel thuisfront. Wees daar dus zuinig op. 35 

 
Leden van de raad, dames en heren, ik wens u toe dat u allen met energie en respect voor 
elkaars opvattingen de komende raadsperiode tot een succes weet te maken. Een succes 
voor Ridderkerk. Op uw schouders rust de taak om ook in de nieuwe raadsperiode verstandige 
besluiten te nemen. Meer dan ooit zullen de belangen moeten worden gewogen, waarbij de 40 

financiën een grote zorg blijven. 
Met schaarse middelen staan we voor grote uitdagingen. De gemeente krijgt er belangrijke 
taken bij op het gebied van jeugd, zorg en werk. Heel belangrijke taken die mensen direct in 
hun bestaan raken. De gemeente ontwikkelt zich tot eerste overheid. De overheid waar de 
mensen het meeste mee te maken hebben.  45 

 
Leden van de raad, toen u de beslissing nam om voor deze raadsperiode beschikbaar te zijn 
als raadslid, deed u dat omdat u een bijdrage wilt leveren aan de Ridderkerk samenleving. U 
wilt de komende vier jaar wat bereiken. U hebt idealen die u langs de democratische weg wilt 
realiseren. 50 

Ik nodig u uit om uw idealen vast te houden en af en toe vast te stellen of u nog op uw eigen 
koers ligt. U krijgt heel wat papier te verwerken. Echt papier maar vooral ook heel veel digitaal. 
Laat u niet ondersneeuwen. Laat u niet opslokken door procedures en processen waarmee 
het raadswerk nu eenmaal omgeven is. U zult merken dat de verleiding in de gemeentepolitiek 
groot is om vanaf vandaag veel tijd aan vergaderen en stukken lezen te besteden. Mijn oproep 55 
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aan u is: houd altijd goede contacten in de samenleving. Vorm uw mening vanuit verschillende 5 

invalshoeken. Hierdoor bent u in staat om ontwikkelingen in de samenleving te signaleren. En 
deze te vertalen in die zaken die inwoners willen en die mogen rekenen op draagvlak. Houd 
vooral uw eigen agenda onder controle, in het licht van uw volksvertegenwoordigende rol in de 
samenleving. U weet wat u belangrijk vindt en daar zet u de accenten.  
Het college van B&W zal besluiten voor u voorbereiden en zorgt met de ambtenaren op het 10 

gemeentehuis voor de uitvoering. 
 
Leden van de raad, dames en heren. Ridderkerk is een gemeente in een dynamische regio. 
Tussen onze gemeente en onze buren bestaan allerlei lijntjes en verbanden. We zijn 
bijvoorbeeld deel van de stadsregio die er nog steeds is. De ambtelijke organisaties van 15 

Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard zijn op 1 januari jl. samengevoegd tot een 
gezamenlijke organisatie. Een ambtelijke organisatie die drie autonome, zelfstandige 
gemeenten moet bedienen. In het belang van de inwoners. Zo zijn wij in staat om met een 
sterke organisatie de vragen van de samenleving op te lossen. Het Ridderkerks 
gemeentebestuur heeft zijn eigen positie. Onze Ridderkerkse inwoners hebben recht op een 20 

Ridderkerkse benadering van welk onderwerp dan ook. De gemeenteraad, u dus, speelt een 
belangrijke rol om dat te bewaken. 
 
De raadsperiode 2014-2018 is vanavond begonnen. 
U allen wacht een mooie taak vol verantwoordelijkheid. De Ridderkerkers hebben u gekozen 25 

om hen de komende vier jaar te vertegenwoordigen. U doet dat vanwege uw betrokkenheid bij 
deze gemeente. Vanuit uw passie voor het lokale bestuur. Aan ons de opdracht om elkaar te 
vinden, met respect voor elkaars opvattingen.  
 
Weet dat mijn deur altijd voor u openstaat, voor u allen. Ik wens u veel inspiratie en wijsheid, 30 

maar ook heel veel plezier toe. In het besef dat u de komende vier jaar een unieke plek in onze 
gemeente inneemt.  
 
Ik dank u wel 
 35 

[applaus] 
 

7. Sluiting 
 
De voorzitter: Zo is er een einde gekomen aan deze korte, feestelijke raadsvergadering. In 40 

het Plein wacht er nog een kleine versnapering. Iedereen is daarbij uitgenodigd. U kunt de 
raadsleden feliciteren met hun installatie. Uiteraard op kosten van de gemeente tot een uurtje 
of tien.  
Ik wens u veel plezier en wel thuis. 
 45 

De vergadering wordt om 20.25 uur gesloten. 
 
 
 


