
 
 

  
 

  

 

 
BESLUITENLIJST 

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 
15 MEI 2014 

 

 

 
Aanwezig: burgemeester mevrouw A. Attema, voorzitter  
De raadsleden: de heer T.A. Alkema (ChristenUnie) (na de toelating), mevrouw E.C. Berkhout-
Emond (CDA), de heren H. Dokter (Leefbaar Ridderkerk) (tot de benoeming tot wethouder), 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 S.J.F. de Graaff 
(Leefbaar Ridderkerk) (na de toelating), J. Ipskamp (Leefbaar Ridderkerk), M. Japenga 
(ChristenUnie) (tot de benoeming tot wethouder), J.D. Kardol (SGP), 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 (D66/GroenLinks), A.J. Rottier (SGP), J. Rijsdijk 
(PvdA), L. van der Spoel (VVD) en mevrouw C. van Vliet (EVR). 
De wethouders: de heren H. Dokter en V.A. Smit, mevrouw T. Keuzenkamp – van Emmerik en de 
heer M. Japenga (na de benoeming) 
 
Griffier: De heer mr. J.G. van Straalen 
 
Afwezig: n.v.t. 
 
Notulist: aanwezig 
 

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. 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. 
 

3. Coalitieakkoord en terugblik op de collegevorming 

 
Na een terugblik te hebben gegeven op de college-onderhandelingen heeft de heer H. Dokter aan 
de voorzitter van de raad het coalitieakkoord 2014 – 2018 ‘Veranderen in kracht’ overhandigd. 
Na discussie over de verkiezingen, de coalitie-onderhandelingen en het coalitieakkoord, is het 
coalitieakkoord voor kennisgeving aangenomen. 
 

4. Verkiezing, benoeming (aanvaarding) en beëdiging wethouders 

 
Met algemene stemmen is besloten vier wethouders te benoemen, niet in deeltijd. 
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De heer G.J. van Nes draagt voor de heer H. Dokter van Leefbaar Ridderkerk. 
De heer C.A. van der Duijn Schouten draagt voor de heer V.A. Smit van de SGP. 
De heer P.W.J. Meij draagt voor mevrouw T. Keuzenkamp – van Emmerik van het CDA. 
De heer C.J. Louter draagt voor de heer M. Japenga van de ChristenUnie. 
 
Aangezien mevrouw T. Keuzenkamp – van Emmerik en de heer V.A. Smit kandidaten zijn van 
buiten de raad, heeft de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven onderzocht of zij 
voldoen aan de wettelijke eisen. De voorzitter van de commissie, de heer P. Kranendonk, deelt 
mee dat dit, behoudens dat mevrouw Keuzenkamp niet woonachtig is in Ridderkerk, het geval is. 
 
De raad beslist dat, gelet op het bepaalde in artikel 31, eerste lid, van het Reglement van orde, de 
voorzitter en de griffier de functie van stembureau verrichten. 
 
Per wethouderspost is overgegaan tot schriftelijke stemming. 
 
Alvorens tot stemming wordt overgegaan, geeft de fractie van Echt voor Ridderkerk een 
stemverklaring. Omdat het coalitieakkoord haaks staat op de visie van deze fractie zullen zij alle 
voorgestelde kandidaten niet steunen. 
Bij de stemming over de heer Dokter zijn 29 stemmen uitgebracht, 27 stembriefjes zijn behoorlijk 
ingevuld en 2 niet, vóór zijn 19 stemmen uitgebracht en tegen 8, zodat de heer H. Dokter is 
benoemd tot wethouder. 
 
Bij de stemming over de heer Smit zijn 29 stemmen uitgebracht, 27 stembriefjes zijn behoorlijk 
ingevuld en 2 niet, vóór zijn 21 stemmen uitgebracht en tegen 6, zodat de heer V.A. Smit is 
benoemd tot wethouder. 
 
Bij de stemming over de mevrouw Keuzenkamp zijn 29 stemmen uitgebracht, 25 stembriefjes zijn 
behoorlijk ingevuld en 4 niet, vóór zijn 18 stemmen uitgebracht en tegen 7. Aangezien mevrouw 
Keuzenkamp niet woonachtig is in de gemeente Ridderkerk is voorgesteld haar voor één jaar, tot 
en met 15 mei 2015, ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste. In een stemverklaring 
geven de VVD- en de PvdA-fractie aan in te stemmen met het voorstel, maar zij doen nadrukkelijk 
een oproep aan de kandidaat om zich echt binnen die periode in Ridderkerk te vestigen, zodat niet 
tot een verlenging hoef te worden overgegaan. Mevrouw T. Keuzenkamp – van Emmerik is 
ontheffing verleend van het woonplaatsvereiste tot en met 15 mei 2015. Tegen zijn de vijf 
fractieleden van Echt voor Ridderkerk. De overige 24 raadsleden zijn vóór. De benoeming van 
mevrouw T. Keuzenkamp – van Emmerik is hiermee een feit. 
 
Bij de stemming over de heer M. Japenga zijn 30 stembriefjes ingeleverd. De stemming moet 
worden overgedaan. 
Bij de tweede stemming worden 29 stembriefjes uitgebracht, 27 stembriefjes zijn behoorlijk 
ingevuld en 2 niet, vóór zijn 21 stemmen uitgebracht en tegen 6, zodat de heer M. Japenga is 
benoemd tot wethouder. 
 
De heren Dokter en Smit, mevrouw Keuzenkamp en de heer Japenga antwoorden bevestigend op 
de vraag van de raadsvoorzitter of zij hun benoeming aanvaarden. Alle vier de wethouders leggen 
in handen van de raadsvoorzitter de eed af. 
 
 

5. Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadsleden 
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Aangezien de raadsleden H. Dokter en M. Japenga zijn benoemd tot wethouders, heeft de 
voorzitter van het centraal stembureau de heren S.J.F. de Graaff (Leefbaar Ridderkerk) en T.A. 
Alkema (ChristenUnie) benoemd tot raadslid. 
 
De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven heeft onderzocht of beiden voldoen aan 
de wettelijke eisen voor het raadslidmaatschap. De voorzitter van de commissie, de heer  
P. Kranendonk, deelt mee dat dit het geval is en de commissie adviseert de raad beiden toe te 
laten tot de raad. Hiertoe is met algemene stemmen besloten. 
 
De heer S.J.F. de Graaff legt in handen van de raadsvoorzitter de verklaring en belofte af en de 
heer T.A. Alkema de eed. 
 
  

6. Voorstel om een eerste en tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter te benoemen 
(raadsvoorstel 26054) 

 
Zonder discussie is met algemene stemmen tot eerste plaatsvervangend raadsvoorzitter benoemd 
de heer L. van der Spoel en de heer P.W.J. Meij tot tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter. 
 
  

7. Voorstel om te voorzien in de vacatures in bestuursorganen van gemeenschappelijke 
regelingen (raadsvoorstel nr. 26055) 

 
Zonder discussie en met algemene stemmen is overgegaan tot de volgende aanwijzingen en 
benoemingen. 
Mevrouw A. Attema en de heer V.A. Smit zijn aangewezen tot lid van het algemeen bestuur van de 
Stadsregio Rotterdam. Hun vervangers zijn respectievelijk de heren H. Dokter en M. Japenga. 
De burgemeester is aangewezen tot lid van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond en de locoburgemeester als haar plaatsvervanger. 
De heren V.A. Smit en M. Japenga zijn benoemd tot lid van het algemeen bestuur van het Natuur- 
en recreatieschap IJsselmonde. 
De heer V.A. Smit is benoemd tot lid van het algemeen bestuur van het Koepelschap 
buitenstedelijk groen. Hij wordt vervangen door de heer M. Japenga. 
De heer M. Japenga is benoemd tot lid van het algemeen bestuur van de Dienst Centraal 
Milieubeheer Rijnmond (DCMR). Hij wordt vervangen door de heer V.A. Smit. 
Tot leden van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard zijn 
benoemd de wethouders H. Dokter en V.A. Smit (met als vervanger de heer M. Japenga) en de 
raadsleden P.W.J. Meij en L.J. Franzen (met als vervanger de heer G.J. van Nes). 
 
  

8. Voorstel van het Presidium om de Verordening op de raadsvoorbereiding 2014 vast te 
stellen, de raadscommissies in te stellen en hun (plaatsvervangend) voorzitters te 
benoemen (raadsvoorstel nr. 26065) 

 
Zonder discussie en met algemene stemmen is vastgesteld de Verordening op de 
raadsvoorbereiding 2014. In artikel 12 is de verwijzing naar artikel 13 gewijzigd in een verwijzing 
naar artikel 14. 
 
Tot voorzitter van de raadscommissie Samen wonen is benoemd de heer J. Ipskamp (met als 
vervanger de heer L. Kruithof) en als voorzitter van de raadscommissie Samen leven mevrouw  
C. van Vliet (met als vervanger de heer C. van der Duijn Schouten). Is voor één van de commissies 
geen plaatsvervanger aanwezig, dan zal mevrouw A.P.S. Ripmeester als plaatsvervanger 
optreden. 
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De werkgroep Samenspraak is ingesteld onder voorzitterschap van mevrouw A.P.S. Ripmeester 
en de heer L. van der Spoel als haar vervanger. 
  

9. Voorstel van het Presidium om de werkgeverscommissie griffie in te stellen en de leden 
te benoemen (raadsvoorstel nr. 26056) 

 
De werkgeverscommissie griffie is ingesteld en de heren E.M. Piena, H. van Os, B.A. Ros en 
A.J. Rottier zijn benoemd tot lid. 
 
  

10. Sluiting 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.52 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juli 2014, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen     mw. A. Attema 
 
 
 


