
 
 

  
 

  

 

 
BESLUITENLIJST 

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 
10 JULI 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 heren  
S. de Graaff (Leefbaar Ridderkerk), J. Ipskamp (Leefbaar Ridderkerk), 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), 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: C.J. Louter (ChristenUnie) 
 
Notulist: aanwezig 
 

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Vragenuur voor raadsleden  

 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
 

1. Dhr. G.J. van Nes, Leefbaar Ridderkerk, over de uitbreiding van het parkeerterrein 
sportcomplex Reijerpark 

2. Dhr. A. Los, EVR, over de beloning van de directeur Gemeenschappelijke Regeling Nieuw 
Reijerwaard. 

3. Dhr. J. Rijsdijk, PvdA, over de verkoop van exotische dieren. 
4. Mw. A.P.S. Ripmeester, PvdA, over het uitblijven van het Jaarverslag 2013 van de 

commissie Bezwaarschriften. 
  

3. Lijst van ingekomen stukken, 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. 
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4. Drank- en Horecaverordening gemeente Ridderkerk 2014 (raadsvoorstel nr. 34127) 

 
Inclusief notitie aan de gemeenteraad gedateerd 2 juli 2014. 
 
Amendement 2014 – 2  inzake Drank- en Horecaverordening gemeente Ridderkerk 2014 is 
verworpen. Tegen 17 (SGP, VVD, Leefbaar Ridderkerk, CDA, ChristenUnie).Voor 10 
(Partij18PLUS, PvdA, D66/GroenLinks, EVR). 
 
Stemverklaring PvdA: “De PvdA zal voorstemmen zodat Ridderkerk aan de wettelijke plicht 
voldoet. Maar participatie moet alsnog plaatsvinden zodat de effecten van de verordening duidelijk 
zijn en reparatievoorstellen opgesteld kunnen worden. Tot het participatieproces is afgerond lijkt 
ons coulance met betrekking tot de handhaving gewenst.” 
 
Na discussie en verwerping van het amendement is de verordening met algemene stemmen 
vastgesteld.  
 

5. Aanleg strandje bij Park Ringdijk Slikkerveer (raadsvoorstel nr. 38227) 

 
Stemverklaring PvdA: “De PvdA stemt in met dit voorstel. Maar met de kanttekening dat wij vinden 
dat alle voorzienbare kosten in de grondexploitatie moeten worden opgenomen.” 
 
Stemverklaring VVD: “De VVD fractie is van mening dat uitgaven voor extra wensen in principe 
alleen gedaan kunnen worden, wanneer die uitgaven zijn begroot of wanneer er voldoende 
inkomsten tegenover staan. 
Hoewel het versneld aanleggen van het strandje Park Ringdijk Slikkerveer nu ten laste gaat van de 
Algemene Reserves, stemmen we toch in met het voorstel, omdat de omwonenden ten tijde van de 
planvorming van dit gebied de aanleg is toegezegd als tegemoetkoming voor de 
gebiedsontwikkeling aldaar.” 
 
Stemverklaring Leefbaar Ridderkerk: “Wij stemmen in met het voorstel maar met de opmerking dat 
de zinsnede in het raadsvoorstel “ op basis van het debat in de raad kunnen we de conclusie 
trekken dat zowel de omwonende als de raad er van uit zijn gegaan dat het strandje gelijktijdig 
aangelegd zou worden ” wat ons betreft een aanname van het college is. Voor Leefbaar 
Ridderkerk was het duidelijk dat het strandje later zou worden aangelegd. Het staat niet in de 
grondexploitatie en in de stukken wordt duidelijk vermeld dat het in de toekomst wordt aangelegd.” 
 
Na discussie is besloten het strandje versneld aan te leggen en hiervoor een bedrag beschikbaar 
te stellen van € 130.000,-. Voor 22 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, PvdA, CDA, D66/GroenLinks, VVD, 
ChristenUnie). Tegen 5 (EVR). 
 

 6. Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord (raadsvoorstel nr. 36320) 

 
Stemverklaring EVR: “Ik heb de afgelopen tijd alle adressen bezocht, met mensen gesproken en 
heel veel huizen van binnen gezien. Gezien de hoge verhoging van de huur is terugkeer slechts 
een theoretische optie. Het betekende voor EVR een keerpunt. Dat betekent dat wij de 
herstructurering niet kunnen steunen en daarmee de startnotitie ook niet.” 
 
Stemverklaring D66/GroenLinks: “Uit de vele inspraken in de commissie bleek dat de participatie 
niet helemaal succesvol is geweest. Er is bijvoorbeeld niet aangetoond dat renovatie niet haalbaar 
is. Toch is D66/GroenLinks blij dat Woonvisie blijft investeren in woonkwaliteit en energiezuiniger 
maken van huizen. Daarom stemmen wij in met de startnotitie.”  
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Stemverklaring CDA: “Wij stemmen in met de startnotitie en we willen twee opmerkingen maken. 
De eerste opmerking is het belang van de communicatie.  Als je iets wil slopen, vertel het ook aan 
de bewoners waarom je dat gaat doen. Dat is naar onze mening te weinig gebeurd. De tweede 
opmerking: tijdelijke huisvesting van mensen die in Rijsoord willen wonen vinden wij dat dat ook 
moet kunnen.” 
 
Stemverklaring PvdA: “De PvdA stemt in met de startnotitie. Omdat wij het belangrijk vinden dat de 
sociale woningvoorraad in Ridderkerk op peil blijft. Dat kan door nieuwbouw of hoogwaardige 
renovatie. In deze startnotitie is opgenomen dat de gemeente en Woonvisie in samenspraak met 
de bewoners een sociaal plan zullen opstellen. In dit sociaal plan zullen onder andere afspraken 
worden gemaakt over de terugkeergarantie en over huurgewenning. De PvdA gaat bij de verdere 
uitwerking er vanuit  dat de bewoners daadwerkelijk de mogelijkheid wordt geboden om terug te 
keren. Dat wil in onze ogen ook zeggen dat bij het bepalen van de nieuwe huurprijs wordt gekeken 
naar wat voor de huidige bewoners betaalbaar is. Voorkomen moet worden dat mensen buiten hun 
wil om de plek moeten verlaten waar zij zich prettig voelen.” 
 
Stemverklaring SGP: “De SGP fractie stemt in met de voorliggende startnotitie met inachtneming 
van de door ons gemaakte opmerkingen tijdens de commissievergadering en de toezegging van 
de wethouder dat hij bij Woonvisie onder de aandacht brengt dat in het kader van de bescherming 
van het dorpse karakter van Rijsoord de SGP vraagtekens zet bij de wenselijkheid van meer dan 
twee bouwlagen voor appartementen in dit gebied.” 
 
Stemverklaring ChristenUnie: “De ChristenUnie gaat akkoord met dit voorstel met inachtneming 
van onze opmerking gemaakt in de commissie. Dat we graag willen dat het college bij Woonvisie 
aandringt op goede participatie.” 
 
Zonder discussie is de startnotitie vastgesteld. Voor  22 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, PvdA, CDA, 
D66/GroenLinks, VVD, ChristenUnie). Tegen 5 (EVR). 
 

7. Kadernota begroting 2015 (raadsvoorstel nr. 38123) 

 
Na discussie is de Kadernota voor kennisgeving aangenomen. 
 
Motie 2014 – 1 inzake sociale kaart is aangenomen. Voor 23 (CDA, PvdA, VVD, EVR, 
ChristenUnie, D66/GroenLinks, Leefbaar Ridderkerk, Partij18PLUS). Tegen 5 (SGP). 
 
Motie 2014 – 2 inzake sociale teams en jeugd- en gezinsteams in de wijk is aangenomen. Voor 28 
(CDA, PvdA, VVD, SGP, EVR, ChristenUnie, D66/GroenLinks, Leefbaar Ridderkerk, 
Partij18PLUS). Tegen 0. 
 
Motie 2014 – 3 inzake gespreid betalen gemeentelijke belastingen is aangenomen. Voor 25 (VVD, 
Leefbaar Ridderkerk, PvdA, Partij18PLUS, EVR, SGP, ChristenUnie, D66/GroenLinks). Tegen 3 
(CDA). 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.45 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 september 2014, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen     mw. A. Attema 


