
 
 

  
 

  

 

 
BESLUITENLIJST 

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 
27 MEI 2014 

 

 

 
Aanwezig: burgemeester mevrouw A. Attema, voorzitter  
De raadsleden: de heer T.A. Alkema (ChristenUnie), mevrouw E.C. Berkhout-Emond (CDA), de 
heren 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 heer 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. 
 
Griffier: De heer mr. J.G. van Straalen 
 
Afwezig: de heren J. Ipskamp (Leefbaar Ridderkerk) en S. de Graaff (Leefbaar Ridderkerk) 
 
Notulist: afwezig 
 

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Vragenuur voor raadsleden  

 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
 

1. Mw. P. J. van Nes – de Man, EVR, over het handhavingsbesluit inzake de boomgaard. 
2. Mw. A.P.S. Ripmeester, PvdA, over de huishoudelijke hulp. 

  

3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 24 en 27 maart 2014 

 
De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Startnotitie Toekomstvisie Detailhandel (raadsvoorstel nr. 8694) 

 
Na discussie is de startnotitie met algemene stemmen vastgesteld. 
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5. Bestemmingplan Ridderkerk Centrum Noord-Oost (raadsvoorstel nr. 9182) 

 
Stemverklaring EVR:” Einde oefening Kuyperschool, een  krappe parkeernorm, een ontwikkelaar 
die best  heel veel ruimte krijgt  als het gaat over de deadline. Van de wethouder heb ik begrepen 
dat  1 januari 2015 niet echt een deadline is. De situatie op de woningmarkt en vastgoed markt is 
nog steeds slecht.  Echt blij zijn we er niet mee, maar we denken dat we deze kans toch maar 
moeten aannemen. Wij stemmen in met het bestemmingsplan.” 
 
Stemverklaring D66/GroenLinks: “De fractie van D66/GroenLinks stemt in met het 
bestemmingsplan Centrum-Noord, met de kanttekening dat wij het heel erg jammer vinden dat na 
20 jaar politieke onwil en achterstallig onderhoud  de Kuyperschool  de komende weken gesloopt 
gaat worden.” 
 
Stemverklaring Partij 18PLUS: Partij 18PLUS ziet graag dat de oude bomen aan de Blaak 
behouden blijven in dit bestemmingsplan. We stemmen ermee in. 
 
Stemverklaring PvdA: “De Partij van de Arbeid stemt in met dit bestemmingsplan, omdat wij het 
belangrijk vinden dat de laatste fase van het centrumplan wordt voltooid. Ridderkerk verdient een 
mooi centrum met goede voorzieningen. De uitwerking van dit bestemmingsplan is flexibel. Als dit 
betekent dat het aantal te bouwen sociale huurwoningen naar beneden wordt bijgesteld, stemmen 
wij tegen dat onderdeel van het bestemmingsplan. De Partij van de Arbeid staat voor betaalbaar 
wonen in Ridderkerk. Wij vinden het daarom belangrijk dat de sociale woningvoorraad op peil blijft. 
De bouw van voldoende nieuwe, kwalitatief goede sociale huurwoningen hoort daarbij.” 
 
Zonder discussie en met inachtneming van de afgelegde stemverklaringen  is het 
bestemmingsplan met algemene stemmen ongewijzigd vastgesteld. 
  

6. Bestemmingsplan kruising Rijnsingel (raadsvoorstel nr. 27631) 

 
Stemverklaring EVR: “Wij blijven dit plan heel kritisch volgen. Het besluit om de parallelle oversteek 
over de Rotterdamse weg aan te passen, is genomen maar wij blijven daar tegenstander van. 
Echter om de bewoners van Bolnes tegemoet te komen, stemmen wij in het dit voorstel. 
Instemmen met uitzondering van het toestaan van agrarisch verkeer op de Rotterdamse weg, dit is 
te gevaarlijk.” 
 
Na discussie en met inachtneming van de stemverklaring van EVR is het bestemmingsplan met 
algemene stemmen gewijzigd vastgesteld. 
  

7. Benoeming twee leden raad van toezicht OZHW (raadsvoorstel 22189) 

 
Zonder discussie is met algemene stemmen ingestemd  met de (her)benoeming van de heer  
dr. J.K. van der Waals en de heer drs. R.J.M. van den Broek. 
  

8. Zienswijze op de conceptbegroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw 
Reijerwaard (raadsvoorstel nr. 27478) 

 
Stemverklaring EVR: “Wij vinden de zienswijze niet kritisch genoeg. Er wordt gezegd dat er een 
goed beeld gegeven wordt van de bestaande risicosituaties. Wij denken dat het risico veel groter is 
dan aangegeven.” 
Zonder discussie is de zienswijze vastgesteld. Voor 22 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, CDA, 
ChristenUnie, PvdA, D66/GroenLinks, VVD en Partij 18PLUS). Tegen 5 (EVR). 
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9. Zienswijze op de conceptbegroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-
organisatie (raadsvoorstel nr. 32024) 

 
Stemverklaring EVR: Het financiële beeld wordt al te optimistisch weergegeven. Wij kunnen er niet 
mee instemmen dat geen zienswijze wordt ingediend. 
Zonder discussie is besloten geen zienswijze in te dienen. Voor 22 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, 
CDA, ChristenUnie, PvdA, D66/GroenLinks, VVD en Partij 18PLUS). Tegen 5 (EVR). 
  

10. Zienswijze op de conceptbegroting 2015 van de DCMR (raadsvoorstel nr. 30051) 

 
Zonder discussie is met algemene stemmen besloten geen zienswijze in te dienen. 
  

11. Zienswijze op de conceptbegroting 2015 van de Stadsregio Rotterdam (raadsvoorstel nr. 
33282) 

 
Zonder discussie is met algemene stemmen besloten geen zienswijze in te dienen. 
  

12. Beslissing of diverse moties zijn afgedaan 

 
Besloten is dat zijn afgedaan: 
motie 2007 – 70 inzake Werkgroep veilig Ridderkerklijn. Voor 20 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, EVR, 
CDA, VVD, Partij 18PLUS). Tegen 7 (PvdA, D66/GroenLinks, ChristenUnie); 
motie 2007 – 89 inzake Ridderkerklijn tot centrum. Voor 23 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, EVR, CDA, 
ChristenUnie, VVD, Partij 18PLUS). Tegen 4 (D66/GroenLinks, PvdA); 
motie 2012 – 93 inzake Herbenutten leegstaande gebouwen. Voor 17 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, 
EVR, CDA). Tegen 10 (D66/GroenLinks, PvdA, VVD, Partij 18PLUS, ChristenUnie). 
 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.35 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juli 2014, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen     mw. A. Attema 
 
 
 


