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Openbare raadsvergadering van de gemeente Ridderkerk 5 

donderdag 10 juli 2014 
 

Aanwezig: De 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), 10 

mevrouw F. Fräser (D66/GroenLinks), mevrouw K.K.M. van der Geest (LR) (vanaf 20.08 uur), 
de heren S.J.F. de Graaff (LR), J. Ipskamp (LR) en J.D. Kardol (SGP), mevrouw K.J. Kayadoe 
(LR), de heren R.M. Kooijman (ChristenUnie), P. Kranendonk (SGP), L. Kruithof (CDA), A. Los 
(EVR), P.W.J. Meij (CDA) (vanaf 21.30 uur) en G.J. van Nes (LR), mevrouw 
P.J. van Nes-de Man (EVR), de heer H. van Os (Partij 18PLUS), mevrouw 15 

I. Parren-Leutscher (LR), 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) en 
L. van der Spoel (VVD) en mevrouw C. van Vliet (EVR) 
De wethouders: de heren H. Dokter en M. Japenga, mevrouw T. Keuzenkamp-van Emmerik en 
de heer V.A. Smit 20 

 
Griffier: De heer mr. J.G. van Straalen 
 
Afwezig: Het raadslid de heer C.J. Louter (ChristenUnie) 
 25 

Notulist: Mevrouw A.C. Waling 
 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
 30 

De voorzitter: Goedenavond allemaal. Van harte welkom bij deze laatste raadsvergadering 
voor het zomerreces. Hedenmiddag is de zomer ook met alle geweld binnengetreden, mag 
wel gezegd worden. Die arme mensen maar fietsen buiten. Hebt u het gezien? In de hitte. Hier 
gaat het nog wel. Wij hebben de luiken een beetje dichtgedaan. Niet omdat wij de mensen 
buiten willen houden, maar omdat wij het zonnetje een beetje buiten moeten houden. 35 

Fijn dat iedereen het gemeentehuis toch heeft weten te bereiken. U hebt allemaal een plekje 
gezocht voor uw fiets of een ander voertuig. Mevrouw Farahnaz is er ook. Het leek even wat 
later te worden. Fräser. Ja, dat zal wel zo in het systeem blijven zitten. Mevrouw Fräser is er 
ook nog op tijd. 
Welkom ook aan de kijkers via internet. Wij gaan er een mooie avond van maken. Wij hebben 40 

er allemaal veel zin in. Er staan belangrijke dingen op de agenda. Wij hopen dat het niet al te 
laat wordt. Het is de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, dat zei ik al. Dat betekent 
dat wij straks afsluiten met een borrel na en ook nog een gezellig hapje, op kosten van de 
gemeente. Laat u dat niet ontgaan, maar de bedoeling is vooral ook om elkaar een fijn 
zomerreces te wensen en eens even te praten over waar wij allemaal naartoe gaan of dat wij 45 

thuisblijven. 
Mededelingen van afwezigheid. De heer Peter Meij komt iets later, want die staat iets leuks te 
doen, namelijk diploma’s uitreiken. Mevrouw Van der Geest komt iets later, want die moet zo’n 
diploma zien te behalen. De heer Louter is al aan zijn zomervakantie begonnen en zal er dus 
de gehele avond niet bij zijn. Dat is wat ik met u qua opening te delen had. 50 

Kijken wij naar de agenda. Kunnen wij de agenda zo vaststellen? U hebt een agenda 
gekregen. Mijnheer Van Os. 
 
De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Vanavond beslist de raad of de Drank- en 
Horecaverordening gemeente Ridderkerk 2014 zal worden ingevoerd. Partij 18PLUS vreest 55 
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voor de gevolgen van deze verordening voor het lokale verenigingsleven. Verenigingen 5 

organiseren veelal bijeenkomsten van persoonlijke aard of bijeenkomsten van derden om 
inkomsten te genereren. Deze inkomsten vormen veelal een belangrijke bron. 
 
De voorzitter: Mijnheer Van Os. U mag nu echt alleen maar iets over de agenda zeggen. Niet 
over de inhoud. 10 

 
De heer Van Os: Wij willen graag de raad verzoeken om het agendapunt uit te stellen tot na 
het zomerreces, zodat de gemeente met de instellingen in gesprek kan gaan om de 
verordening wellicht aan te passen. 
 15 

De voorzitter: U wilt dit punt van de agenda af hebben, want u wilt dat …? 
 
De heer Van Os: Uitstellen tot de volgende keer. 
 
De voorzitter: Uitstellen tot de volgende keer. Ja, de raad gaat over zijn eigen agenda. U moet 20 

er zo iets van vinden, maar ik breng wel in uw midden dat wij bij wet verplicht zijn om deze 
verordening vast te stellen voor 1 juli, dus wij zijn een klein beetje laat. Excuses daarvoor, 
maar volgens mij moeten wij haar wettelijk nu wel vaststellen, dus ik kijk met die opmerking 
even naar de raad. Voorstel van orde om agendapunt 4 nu van de agenda af te halen. 
Mevrouw Fräser. 25 

 
Mevrouw Fräser: Voorzitter, ik begrijp de overwegingen van Partij 18PLUS heel goed. Wij 
voelen zo ongeveer hetzelfde. Het participatietraject heeft helemaal niet plaatsgevonden. Wij 
zouden het inhoudelijk geen slecht idee vinden om dit agendapunt van de agenda te halen 
zodat dit wel kan gebeuren. Tegelijkertijd hoor ik uw woorden en zegt u: “1 juli hadden wij dit 30 

eigenlijk moeten vaststellen.” Het is een dilemma wat nu hiermee te doen. Kunnen wij hierin 
een compromis vinden dat er alsnog een participatieproces of -traject in gang wordt gezet? 
 
De voorzitter: Dat gaan wij dan straks bij de behandeling van het agendapunt bespreken. Ik 
wil er wel over praten, maar bij het agendapunt. U kunt alsnog besluiten geen besluit te nemen. 35 

Nu gaan wij de agenda vaststellen en mijn voorstel is om het punt wel inhoudelijk te 
behandelen. Dan komen wij ook daarop. Zo doen? Mooi. Wij laten het staan. Zo is de agenda 
vastgesteld. 
 

2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde) 40 

 
De voorzitter: Brengt ons bij het vragenuur voor raadsleden. De heer Van Nes van Leefbaar 
Ridderkerk gaat over de uitbreiding van parkeerterrein/sportcomplex Reijerpark spreken. 
Mijnheer Van Nes, ga uw gang. 
 45 

De heer Van Nes: Dank u wel, voorzitter. In september 2013 is gestart met de reconstructie 
van de Populierenlaan tussen de Kastanjelaan, de Sportlaan en de Rotterdamseweg. De 
reconstructie bestond uit een drietal onderdelen: het versmallen van de Populierenlaan, het 
aanleggen van een vrijliggend tweerichtingenfietspad en de aanleg van twee rotondes. 
Gelijktijdig werd er een fietsenstalling voor het Farel College geplaatst op het parkeerterrein en 50 

zou er in het voorjaar van dit jaar op het voormalige trainingsveld van sv Slikkerveer een 
parkeerplaats worden gerealiseerd. Dat alles ter compensatie van de gerealiseerde 
fietsenstalling. In maart van dit jaar heeft sv Slikkerveer meermalen gevraagd naar de stand 
van zaken rond de parkeervoorziening. Er werd als reactie gegeven dat in het voorjaar een 
aanvang van de werkzaamheden zou plaatsvinden. Wij zijn al in de zomer beland. Als tijdelijke 55 
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maatregel werd er ook nog een twintigtal rijplaten neergelegd. Inmiddels zijn deze twee weken 5 

geleden door een ijzerverzamelaar vrijwillig opgehaald. Ontvreemd heet dat. 
Vraag: wat is de stand van zaken nu met betrekking tot de aanvang van de werkzaamheden? 
En nog een vraag: wat is de reden dat er na bijna een halfjaar van wachten nog niet is 
begonnen met de aanleg? En de derde vraag is: kunt u aangeven of bij de start van het nieuwe 
seizoen in september 2014 deze voorziening daadwerkelijk functioneel is voor de gebruikers 10 

van het gehele sportcomplex? Dank u wel. 
 
De voorzitter: Wethouder Smit. 
 
Wethouder Smit: Dank u wel, voorzitter. In het voorjaar is onder andere met de 15 

sportverenigingen in het Reijerpark inderdaad gecommuniceerd dat de werkzaamheden 
zouden starten in april/mei en dat ze in augustus zouden zijn afgerond. Maar daarbij is wel het 
voorbehoud gemaakt dat dan alle vergunningen tijdig binnen zouden moeten zijn. Er was 
onder andere een vergunning nodig van de provincie omdat wij hier te maken hebben met een 
grondwaterbeschermingsgebied. Het verlenen door de provincie van die vergunning heeft 20 

helaas wat langer op zich laten wachten, langer in ieder geval dan gehoopt en in het voorjaar 
verwacht en daardoor is er een tweede vertraging opgetreden. De stand van zaken is op dit 
moment als volgt. De aanbestedingsprocedure is gestart en verwacht wordt om het werk eind 
augustus te kunnen gunnen. Naar verwachting is dan de parkeerplaats eind oktober gereed. 
Dat is helaas niet meer voor de start van het nieuwe sportseizoen. Dat betreuren wij, maar het 25 

is helaas niet anders. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Mijnheer Van Nes. 
 
De heer Van Nes: Wordt hierover ook gecommuniceerd met de gebruikers? En dan in die zin 30 

dat er echt formeel schriftelijk wordt gecommuniceerd, niet met een opzichter die zegt: “Ja, wij 
zijn bezig.” Dat is geen antwoord richting de vereniging. Ik praat niet namens mijzelf, maar 
namens de vereniging. 
 
De voorzitter: Anderen nog over dit onderwerp? Wethouder Smit. 35 

 
Wethouder Smit: Voorzitter, zoals in het voorjaar is gecommuniceerd met de 
sportverenigingen lijkt het mij goed om ook deze actuele stand van zaken te communiceren. 
Op welke wijze, dat weet ik zo even nog niet, maar het lijkt mij goed om aan te sluiten bij de 
manier zoals wij dat in het voorjaar hebben gedaan, dus daar zal ik navraag naar doen en, 40 

nogmaals, deze stand van zaken ook bekendmaken. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van der Geest, welkom. Wij gaan naar de heer Los van 
Echt voor Ridderkerk en dan gaat het over de beloning van een functionaris. Mijnheer Los. 
 45 

De heer Los: Dank u wel, voorzitter. In de Begroting gemeenschappelijke regeling Nieuw 
Reijerwaard 2014 is een post opgenomen van € 1.072.000,-- voor de inhuur van personeel. 
Tevens wordt gesteld dat uit deze post onder andere een directeur wordt betaald die is 
aangesteld tegen een marktconforme prijs. De vragen zijn: tegen welke vergoeding is deze 
directeur aangesteld bij dit openbare lichaam? Voldoet deze beloning aan de 50 

balkenendenorm, waarbij ik verwijs naar de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector? Indien deze beloning niet past binnen de balkenendenorm 
– dat hangt natuurlijk van het antwoord af –, op welke gronden is deze beloning dan 
toegekend? Dat was het, voorzitter. 
 55 
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De voorzitter: Wederom wethouder Smit. 5 

 
Wethouder Smit: Dank u wel, voorzitter. In de eerste plaats is het denk ik goed om te melden 
dat de directeur van de gemeenschappelijke regeling niet is aangesteld bij de 
gemeenschappelijke regeling, maar is ingehuurd van een organisatie, van een bv om precies 
te zijn. In de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard staat het 10 

bedrag benoemd dat aan deze organisatie, voor de inhuur dus, is overgemaakt en dat is een 
bedrag van € 296.155,-- om precies te zijn. Van dit bedrag moet de bv alle kosten betalen. Dat 
is niet alleen de inzet van de directeur, maar dat betreft ook alle bijkomende kosten, zoals 
sociale-verzekeringspremies, onkostenvergoedingen, dat soort zaken, maar uiteraard ook alle 
organisatiekosten van de bv zelf. 15 

De Wet normering topinkomens spreekt over beloningen, terwijl het hier gaat, zoals gemeld, 
over inhuur van personeel. In het geval van inhuur, zoals gezegd, moet rekening worden 
gehouden met nog andere kosten dan puur het salaris zelf. Op verzoek van de accountant is in 
de jaarrekening aangesloten bij terminologie van de Wet normering topinkomens en daarmee 
ontstaat de indruk dat het betaalde bedrag voor de inhuur van de directeur gelijkstaat aan het 20 

salaris dat de directeur ontvangt en dat is dus onterecht. Nogmaals, dat is niet het geval en die 
nuancering wil ik nadrukkelijk aanbrengen. Ook wil ik melden dat er sprake is van 
overgangsrecht in de Wet normering topinkomens. Op grond van dat overgangsrecht mogen 
de bestaande afspraken met de directeur gedurende maximaal vier jaar worden voortgezet, 
gevolgd door een afbouwperiode van drie jaar, maar die termijn zullen wij slechts zeer 25 

gedeeltelijk gebruiken omdat het contract met de directeur in januari 2015 afloopt. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Mijnheer Los. 
 
De heer Los: Voorzitter, het antwoord is duidelijk. Ik heb er wel zo mijn gedachten over. Pas 30 

geleden is er ook een adviseur door de mand gevallen die, laten wij zeggen, was ingehuurd 
voor iets anders en dat was een constructie. Eerlijk gezegd zie ik er dat ook wel in. Maar ik ben 
blij met de antwoorden van de wethouder en wij gaan erop studeren. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan gaan wij naar de heer Rijsdijk van de 35 

Partij van de Arbeid en dan gaat het over exotische dieren. Mijnheer Rijsdijk. 
 
De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. In De Combinatie van vorige week stond een artikel 
over het kweken en verkopen van slangen, reptielen en andere exotische dieren in Ridderkerk. 
Het gif van de slangen wordt onder andere gebruikt voor medische doeleinden. Dat vindt de 40 

Partij van de Arbeid een prijzenswaardig doel, maar niet iedere Ridderkerker zal blij worden 
van het idee dat in zijn of haar straat een of meer exotische dieren worden gehouden en dat is 
heel goed voorstelbaar. Daarom twee vragen. 1. Wat is het standpunt van het college over het 
omgaan met exotische dieren in Ridderkerk? 2. Zijn afhaalpunten van webshops toegestaan 
op Ridderkerkse bedrijventerreinen? Dank u wel. 45 

 
De voorzitter: Het woord is aan de wethouder Dierenwelzijn, mevrouw Keuzenkamp. 
 
Wethouder Keuzenkamp: Voorzitter, dank u wel. Wij hebben helaas in Ridderkerk geen 
beleid op het welzijn van exotische dieren. Maar ik denk dat wij hier gewoon kunnen stellen dat 50 

het dierenwelzijnsbeleid – dat wij het belangrijk vinden dat met alle dieren fatsoenlijk wordt 
omgegaan, dat alle dieren een goed leven hebben – ook geldt voor exotische dieren. Dus daar 
is geen speciaal beleid op. U vraagt: “Is het toegestaan dat op die plek een webshop is 
gevestigd?” Ja, dat is toegestaan. Dat mag volgens de regels. 
 55 
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De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 5 

 
De heer Rijsdijk: Er zijn wettelijke regels gesteld voor het houden van exotische dieren en 
gemeenten kunnen zelf eventueel aanvullende regels stellen, onder andere over het kweken 
van die dieren, maar ook over de hoeveelheden die een particulier mag houden. Mocht 
daartoe aanleiding zijn, bent u dan bereid daarvoor eventueel regels op te stellen? 10 

 
De voorzitter: Anderen nog over dit onderwerp? Dat is niet het geval. Mevrouw Keuzenkamp. 
 
Wethouder Keuzenkamp: Ja, als er aanleiding toe is, moeten dat soort dingen altijd worden 
bekeken. Zeker. 15 

 
De voorzitter: Dan gaan wij naar mevrouw Ripmeester van de Partij van de Arbeid en dan 
gaat het over het Jaarverslag 2013 van de commissie Bezwaarschriften. Ga uw gang. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Tijdens ons politiek spreekuur van maandag 20 

jongstleden bleek dat verschillende bezwaarschriften al in 2013 zijn ingediend. Ons politiek 
spreekuur ging over de huishoudelijke zorg. Deze informatie zou na te lezen moeten zijn in het 
verslag van de commissie Bezwaarschriften. In antwoord op de schriftelijke vragen omtrent de 
jaarstukken is toegezegd dat dit verslag in juni ter beschikking van de raad zou komen. 
Daardoor had de informatie kunnen worden meegenomen bij de beoordeling van de 25 

jaarstukken, de tussenrapportage en de kadernota. Mijn vragen zijn: wanneer ontvangt de 
raad het verslag van de commissie Bezwaarschriften? Hoeveel tijd zit er tussen het 
gereedkomen van het verslag en de verwachte ontvangst door de raad? En: wilt u er bij de 
commissie op aandringen dat het Jaarverslag 2013 zo snel mogelijk ter beschikking komt van 
de raad? Dank u wel, voorzitter. 30 

 
De voorzitter: Die vragen zal ik zelf beantwoorden. U formuleert het juist: “Wilt u er bij de 
commissie op aandringen.” Het is een onafhankelijke commissie van externen en wij hebben 
erop aangedrongen dat jaarverslag tijdig bij ons in te dienen. Inmiddels hebben wij het 
ontvangen, verleden week. Dat was te laat om het nu aan de raad voor te leggen, temeer daar 35 

wij graag het jaarverslag willen voorleggen compleet met een bestuurlijke reactie daarop. Dat 
wordt dus wat mij betreft meteen na het zomerreces. Dus wij hebben het nu net binnen. 
Mevrouw Ripmeester. 
 
Mevrouw Ripmeester: Ik kan niet anders dan betreuren dat het niet eerder ter beschikking is 40 

gekomen en ik kijk ernaar uit. 
 
De voorzitter: Anderen nog over dit onderwerp? Dat is niet het geval. Dan gaan wij naar de 
rest van de agenda. 
 45 

3. 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 

 
De voorzitter: Vooral voor de luisteraar en kijker thuis: als u iets hoort op de achtergrond, dan 50 

is dat Kees Jansma of zo die hier de sportwedstrijd staat te becommentariëren. Mij leidt het wel 
af, maar ik zal mijn best doen mij te concentreren. 
Wij gaan naar agendapunt 3: de lijst van ingekomen stukken. Iemand daarover? Niemand 
daarover? Dan is die lijst vastgesteld. 
 55 
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4. Drank- en Horecaverordening gemeente Ridderkerk 2014 5 

(raadsvoorstel nr. 34127) 
 
De voorzitter: Dan gaan wij naar agendapunt 4: de Drank- en Horecaverordening gemeente 
Ridderkerk 2014, inclusief de aanvulling verstuurd per mail van 2 juli 2014. Wij hebben 
afgesproken: een debat van 25 minuten, 3 minuten in de eerste termijn. Wie zich hebben 10 

aangemeld zijn Partij 18PLUS, die heeft ook een amendement ingediend, D66/GroenLinks, 
Partij van de Arbeid en Echt voor Ridderkerk. Klopt dat nog steeds? Anderen nog? Dan 
beginnen wij bij de heer Van Os. Ga uw gang, mijnheer Van Os. 
 
De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Enkele zinnen hebt u eerder op de avond al gehoord, 15 

maar ik herhaal ze toch nog maar een keer. Vanavond beslist de raad of de Drank- en 
Horecaverordening gemeente Ridderkerk 2014 zal worden ingevoerd. Partij 18PLUS vreest 
voor de gevolgen van deze verordening voor het lokale verenigingsleven. Verenigingen 
organiseren veelal bijeenkomsten van persoonlijke aard of bijeenkomsten van derden om 
inkomsten te genereren. Deze inkomsten vormen veelal een belangrijke bron om de 20 

hoofdactiviteit van de instelling te bekostigen. Door dit te limiteren tot zes keer per jaar moeten 
instellingen op zoek naar andere inkomsten of zij krijgen hun exploitatie niet meer rond en zijn 
dan genoodzaakt te stoppen. De bestuurders van de vereniging die wij gesproken hebben, 
delen onze vrees. Wat hen en ons verbaast, is dat er vanuit de gemeente geen contact is 
geweest met deze bestuurders om hen te informeren over de nieuwe verordening en wat de 25 

mogelijke gevolgen daarvan kunnen zijn. 
Graag wil ik de volgende vragen stellen aan de portefeuillehouder. Klopt deze bewering van de 
bestuurders? Zo ja, waarom zijn de instellingen niet betrokken bij het opstellen van deze 
verordening? Zijn commerciële instellingen wel betrokken bij het opstellen van de 
verordening? Zo nee, waaruit is de conclusie getrokken dat commerciële instellingen 30 

concurrentie ondervinden van paracommerciële instellingen? En mocht de financiële positie 
van paracommerciële instellingen verslechteren door de nieuwe verordening, kan de 
gemeente dan iets betekenen voor deze instellingen? Dat waren mijn vragen. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Mevrouw Fräser. 35 

 
Mevrouw Fräser: Dank u wel, voorzitter. Ik heb zojuist ook al het een en ander gezegd, dus ik 
houd het nu kort. De voorliggende verordening raakt een relatief klein aantal organisaties, 
waar ook veel vrijwilligers bij betrokken zijn, maar heeft in potentie wel een grote impact op 
deze organisaties. Het heeft ons verbaasd tijdens de commissiebehandeling dat het college, 40 

dat juist participatie hoog in het vaandel heeft staan – daarover staat ook het een en ander in 
het coalitieakkoord, meen ik – niet eens de moeite heeft genomen om deze relatief kleine 
groep organisaties te benaderen en in ieder geval een inspraaksessie met hen te organiseren. 
In onze optiek lijkt het er in ieder geval op dat deze verordening niet met zorgvuldigheid tot 
stand is gekomen. Om die reden zijn wij er dan ook voorstander van om in eerste instantie 45 

deze verordening op dit moment niet vast te stellen en om eerst het participatietraject, 
inspraaktraject te laten plaatsvinden en pas dan iets definitief vast te stellen en niet het paard 
achter de wagen te spannen. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Partij van de Arbeid, mevrouw Ripmeester. 50 

 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Er wordt een Drank- en Horecaverordening 
vastgesteld waarop nog voor vaststelling de eerste reparatie heeft plaatsgevonden om de 
paracommerciële instellingen, zoals De Loods en De Gooth, ruimte te geven. Participatie heeft 
niet plaatsgevonden. De fractie van de Partij van de Arbeid vindt dat horeca, De Gooth, De 55 
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Loods en verenigingen inspraak en invloed moeten krijgen. Wij verwachten tegelijkertijd grote 5 

inzet om drankmisbruik onder jonge kinderen te ontmoedigen en te voorkomen, dus 
voorzichtigheid bij sweet-sixteenparty’s en alcoholgebruik in aanwezigheid van de kinderen en 
zeker een goed lik-op-stukbeleid. En natuurlijk voorlichting op scholen. Wij vragen een actieve 
houding van alle horecaondernemingen, verenigingen en scholen en niet te vergeten de 
ouders. Alleen daarom al moet het participatieproces alsnog worden opgestart. En zo nodig 10 

moet er weer een reparatie op deze verordening worden aangebracht. 
De fractie van de Partij van de Arbeid vindt het jammer dat het advies van de Jongerenraad om 
een proef te starten met glijdende sluitingstijden niet wordt opgepakt. De jongeren willen 
serieus worden genomen. Dat zijn zij ook in hun streven om het leuker te maken voor jongeren 
in Ridderkerk en tegelijkertijd overlast tegen te gaan. Wij steunen het voorstel van de 15 

Partij 18PLUS om het aantal keren dat er ontheffing kan worden gegeven te verhogen van zes 
naar twaalf keer. Dank u wel, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Echt voor Ridderkerk, mevrouw Van Vliet. 
 20 

Mevrouw Van Vliet: Dank u wel, voorzitter. Onze fractie heeft deelname aan dit debat 
aangevraagd omdat wij door de portefeuillehouder tijdens de commissievergadering Samen 
Leven op het verkeerde been zijn gezet. In eerste instantie gaf de portefeuillehouder op onze 
vraag of er goede contacten geweest waren met de paracommerciële rechtspersonen die met 
deze verordening te maken kregen aan dat er ruim contact was geweest met deze 25 

Ridderkerkse organisaties. Maar achteraf en ook uit de notulen blijkt dat er nauwelijks tot geen 
participatie is geweest. Echt voor Ridderkerk is door verschillende paracommerciële 
organisaties benaderd en heeft daarop aansluitend ook zelf onderzoek gedaan. Wat blijkt? Er 
is nauwelijks tot geen sprake geweest van contact inzake deze verordening en dat stoort ons. 
Wij hechten wel veel waarde aan participatie en voorlichting van de gemeente richting 30 

organisaties is daarvoor onzes inziens een vereiste. 
Veel paracommerciële organisaties krijgen al nauwelijks tot geen subsidie van de gemeente. 
De subsidiekraan is wat dat betreft al dichtgedraaid, maar gelukkig bestaan er ook die het 
zonder redden. Maar nu spannen wij wel boven alle organisaties een doek waar eigenlijk geen 
of bijna geen druppeltjes meer door kunnen sijpelen. Dit terwijl die paracommerciële 35 

organisaties een duidelijk maatschappelijk doel hebben. Denk maar aan de vele die zorgen 
dat de jeugd van de straat blijft, dat mensen bewegen, dat er socialer met elkaar wordt 
omgegaan in Ridderkerk of dat de saamhorigheid blijft bestaan of wordt vergroot. Helaas is 
een aantal van deze organisaties in hun begroting jaarlijks afhankelijk van de inkomsten die 
door de verkoop van hapjes en licht-alcoholische dranken worden gegenereerd, ook bij de 40 

bijeenkomsten van persoonlijke aard of van een derde. Een vorm van tijdige inkennisstelling 
aan hen door het college was wel op zijn plaats geweest. Dit ondanks het feit dat de 
portefeuillehouder zich dient te houden aan de wettelijke regeling die aan deze verordening 
ten grondslag ligt, namelijk de datum van 1 juli. 
Maar laten wij niet alleen negatief zijn. Het biedt ook weer kans aan paracommerciële 45 

organisaties die nog geen bijeenkomsten van persoonlijke aard of van derden toestonden. Dat 
biedt nu een kans. Zij zijn hierover echter ook niet ingelicht, blijkt uit ons onderzoek. Daarom 
vragen wij aan de portefeuillehouder de toezegging dat de gemeente alle Ridderkerkse 
pararcommerciële organisaties per brief nader over deze verordening informeert. In mijn 
tweede termijn zal ik terugkomen op het amendement van Partij 18PLUS. 50 

 
De voorzitter: Anderen nog? Ik had al rondgekeken. Dat is niet het geval. 
Ja, kennelijk is het in de commissie niet helemaal gelukt om mensen te overtuigen en de juiste 
informatie te verstrekken. Als ik de indruk heb gewekt dat wij met alle instellingen hierover 
contact hebben gehad, dan is dat een verkeerde. Dat is niet gebeurd en ik weet ook dat dit niet 55 
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gebeurd is. Dat is om reden … Laat ik het proberen zo uit te leggen dat u wel begrijpt wat er 5 

aan de hand is. 
Wij worden door de nieuwe Drank- en Horecawet verplicht om deze verordening te maken op 
de paracommercie. Dat is natuurlijk om geen oneerlijke concurrentie te laten ontstaan. Dat 
vereiste was er eerder niet. Dat is er nu wel. Wij hebben nu onze eigen vergunningen. Die 
geven wij ook af aan paracommerciële instellingen, zoals voetbalkantines en noemt u maar 10 

op. Daarin is geregeld dat er bijvoorbeeld helemaal geen bijeenkomsten van persoonlijke aard 
mogen worden gehouden. Nu is dat zo. Nu mag niets. Wat wij hebben geregeld in de 
verordening is dat er wel iets mag. Dus de paracommerciële instellingen mogen met deze 
verordening in de hand veel meer dan dat ze nu zonder verordening mogen. Ze mogen nu 
helemaal geen andere bijeenkomsten houden en wij stellen voor om dat er maximaal 6 te laten 15 

zijn. Het amendement van de heer Van Os spreekt over maximaal 12. Wij hebben 
34 paracommerciële instellingen binnen onze gemeentegrenzen. Rekent u zelf maar uit 
hoeveel bijeenkomsten er dan mogen zijn. U zult wel begrijpen dat de commerciële horeca dat 
niet zo leuk vindt. 
U vraagt: “Heeft onderzoek nu aangetoond dat daar zo veel concurrentie van is?” Dat hoeft 20 

onderzoek niet aan te tonen. Dat is in Den Haag vastgesteld en daarom moeten wij deze 
paracommerciële verordening vaststellen. Dus daarvoor hoeven wij verder geen onderzoek te 
doen. Dat is landelijk vastgesteld en dat is landelijk in de wetgeving terechtgekomen. Wij 
hebben gezegd: “Die paracommerciële instellingen zijn ontzettend belangrijk voor de 
samenleving en die willen wij zo weinig mogelijk hindernissen voor de voeten gooien.” U kunt 25 

dat ook zien in de stukken. Wij hebben dat zwart op wit gezet. Wij doen wat wij wettelijk 
verplicht zijn en wij willen in de praktijk kijken hoe zich dat voltrekt met deze regeling, die een 
enorme verruiming is van hoe het nu is. Als daaruit blijkt dat paracommerciële instellingen zich 
ontwikkelen tot halve kroegen of zoiets dergelijks – als dat de signalen zijn –, dan gaan wij in 
gesprek om de boel juist strenger te maken. Daarmee beginnen wij niet. Wij beginnen met zo 30 

ruim mogelijk en dan kunnen wij debatteren over extra vrijstellingen. Mag dat nu zes keer per 
jaar of twaalf keer per jaar? Dan hebben wij het dus niet over de gewone uitbating van de 
sportkantine of zoiets dergelijks. Dat mag gewoon en dat mag van ’s middags 12.00 uur tot 
’s nachts 01.00 uur. Dat is dus veel meer dan dat wij nu al geregeld hebben. Dat is ook de 
reden waarom wij geen contact hebben gezocht met iedere afzonderlijke paracommerciële 35 

instelling, maar dat hebben omgedraaid. 
Het is aan ons om de wet vast te stellen. Wij doen dat zo soepel mogelijk. Als uit signalen blijkt 
dat het niet werkt, dan gaan wij opnieuw met u in overleg, maar wij hebben nu wel haast, want 
die wet moet worden vastgesteld voor 1 juli 2014 en dat is bijna gelukt, zeg ik er dan maar even 
bij. Dat is niet iedereen gelukt, maar ons is het – ik zeg – net op tijd gelukt. Nog een keer zeg ik 40 

erbij: de paracommerciële instellingen binnen onze gemeentegrenzen gaan er enorm op 
vooruit. De enige die dan ook een zienswijze heeft ingediend – en dat landelijk heeft gedaan –, 
is de Koninklijke Horeca Nederland. Die zegt: “Wij willen hebben dat u de strengste variant 
invoert.” Dat gebeurt ook in sommige gemeenten en dan zijn er helemaal geen bijeenkomsten 
die buiten de rechtstreekse activiteit vallen waarop alcohol wordt geschonken meer mogelijk. 45 

Daarover hebben wij het. Een kopje koffie drinken is prima. Een glaasje limonade ook. Dat 
mag iedereen doen. Kinderfeestjes zijn ook goed. Wij hebben het over een vergunning om 
alcohol te schenken. Geen sterke drank, want dat mag niet in combinatie met paracommercie. 
Het gaat over het wijntje en het biertje en wat u nog meer aan lekkers kunt verzinnen. Ik had 
geprobeerd om dat in de commissie duidelijk te maken. Ik merk aan uw reacties dat het niet is 50 

overgekomen, maar zo zit het. 
Zullen wij een tweede termijn doen? Zelfde ronde? Mijnheer Van Os? 
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 Tweede termijn 5 

 
De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Het verbaast mij toch enigszins dat met de nieuwe 
verordening de mogelijkheden worden verruimd voor paracommerciële inrichtingen, want ik 
denk dat sowieso 80% van de inrichtingen die op deze lijst staan al bijeenkomsten van 
persoonlijke aard organiseert. Die houden zich dus niet aan de regelgeving begrijp ik hieruit. 10 

Wilt u dat ik mijn amendement toelicht of komt dat later? 
 
De voorzitter: U hebt maar twee termijnen, dus ik zou dat wel nu doen. 
 
De heer Van Os: Het amendement bestaat ook uit een onderdeel om de verordening per 15 

1 januari 2015 in werking te laten treden, maar ik begrijp uit uw reactie dat wij dat wel kunnen 
schrappen, omdat zij per 1 juli jongstleden al in werking had moeten zijn. Los daarvan willen wij 
van zes keer per jaar verhogen naar twaalf keer per jaar. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Fräser. 20 

 
Mevrouw Fräser: Dank u, voorzitter. In de eerste termijn heb ik geloof ik direct of indirect 
gevraagd – nee, dat was trouwens bij de agendavaststelling – om alsnog een sessie te houden 
om inspraak te doen op deze verordening, zodat zij alsnog kan worden aangepast naar 
aanleiding van inspraak op basis van een brede inspraaksessie. Ik zou daarop graag nog een 25 

reactie van u krijgen. 
Met betrekking tot het amendement van Partij 18PLUS. U past het nu aan naar 1 juli. Ik denk 
dat het goed is dat wij ons aan de wet houden, dus dat wij dat ook mogelijk vaststellen. Ik denk 
dat als het wordt geschrapt, het een verbetering zou zijn. Verder kunnen wij ons in de inhoud 
vinden – het verruimen van zes naar twaalf – en kunnen wij het amendement steunen. Dus als 30 

u het aanpast, hebt u onze steun in dezen. Graag nog een reactie op het alsnog participeren. 
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 
 35 

Mevrouw Ripmeester: Nee, wij laten onze tweede termijn passeren. 
 
De voorzitter: Mevrouw Van Vliet. 
 
Mevrouw Van Vliet: Dank u wel, voorzitter. Ook ik heb in de eerste termijn een vraag gesteld 40 

aan de portefeuillehouder: of wij een toezegging konden krijgen dat alle Ridderkerkse 
paracommerciële organisaties per brief nader zouden worden geïnformeerd. Ik zou daarop 
graag nog een reactie willen vernemen. Wij stellen ook tijdige evaluatie van de verordening 
voor, als het mogelijk is na een half jaar, om dan te kijken of zes bijeenkomsten voldoende zijn. 
Als zoiets niet mogelijk is, dan zullen wij het amendement van Partij 18PLUS steunen en 45 

stellen wij ook voor om naar twaalf bijeenkomsten te gaan. Dit omdat ook uit onze contacten 
met diverse organisaties is gebleken dat die behoefte er is. Wij stemmen overigens wel in met 
de toevoeging van het tweede lid van deze verordening, waarin u bij uitzondering ontheffing 
verleent aan paracommerciële organisaties die voor een groot deel culturele evenementen en 
levende muziek – denk aan poppodia – organiseren. Dat was ook nog gevraagd. Daar 50 

stemmen wij mee in. 
Qua datum. Uiteraard staan wij niet boven de wet, dus onze fractie is voor invoering per 
vandaag. Dank u wel, voorzitter. 
 
De voorzitter: Anderen nog? Mijnheer Van Nes. 55 
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 5 

De heer Van Nes: Voorzitter, ik heb niet deelgenomen aan de beraadslaging over dit punt, 
maar ik heb toch wel een vraag aan alle insprekers van de voorgaande partijen. Zijn zij 
eigenlijk wel op de hoogte van wat paracommercie is? Als de heer Van Os zegt: “Alle 
paracommerciële instellingen zijn al fout bezig”, dan denk ik: wat is volgens u, mijnheer Van 
Os, een fout iets? Dan stel ik voor … U mag het even zeggen. 10 

 
De heer Van Os: Dank u wel. Een paracommerciële instelling is een instelling zoals een 
vereniging of stichting die alcoholische dranken verstrekt en daarbuiten degene die 
bijeenkomsten organiseert van persoonlijke aard, wat schijnbaar niet mag, maar toch wordt 
gedaan. Ik durf te zeggen dat een heel groot gedeelte van deze lijst dat organiseert en dat 15 

dient een groot maatschappelijk belang. 
 
De voorzitter: Mijnheer Van Nes. 
 
De heer Van Nes: Als ik even als voorbeeld de voetbalvereniging Slikkerveer noem. Die mag 20 

straks zes keer haar zaal, kantine, verhuren. Dat betekent dat zij mag verhuren aan iemand die 
zegt: “Mijn ouders zijn veertig jaar getrouwd. Kan ik deze zaal huren?” Dat is paracommercie. 
Dit zijn dingen waarvan u zegt: “Die zijn in Ridderkerk al jarenlang illegaal gaande.” 
 
De voorzitter: Zal ik proberen daarop wat licht te doen schijnen? De vraag was inderdaad 25 

gesteld. In de huidige Drank- en Horecawetvergunning voor paracommerciële instellingen 
staat: “Het is niet toegestaan in de inrichting bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals 
bruiloften en partijen, te houden.” Het is gewoon niet toegestaan. Dat het gebeurt, wordt mij 
uiteraard niet rechtstreeks verteld, maar ik leef niet helemaal onder een steen, dus ik vermoed 
wel eens iets. 30 

Tot nu toe werd de Drank- en Horecawetvergunning gecontroleerd door de Voedsel- en 
Warenautoriteit en dat is overgedragen aan gemeenten. Dat is de immense verandering. Er 
werd dus niet zo heel erg strikt gecontroleerd, maar dat gaan wij nu wel doen, vooral omdat wij 
graag willen dat mensen zich aan de wet houden en verstandig en bewust en gezond met 
alcohol omgaan. Wij willen beslist niet hebben dat onze jonge mensen van onder de achttien 35 

bij de alcohol kunnen en al helemaal niet als dat gebeurt door paracommerciële instellingen 
waar jonge mensen hun vrije tijd doorbrengen, sportend, toneelspelend. U verzint zelf maar 
welke activiteit. Dat is voor ons – iemand had het er in deze zaal ook over – echt een heel 
belangrijk ding. Dat doen wij in gezamenlijkheid. Er gaan nota’s verschijnen over hoe om te 
gaan met jonge mensen en sport en alcohol. Dit is een eerste. Wij zijn wettelijk verplicht om die 40 

in te voeren met ingang van 1 juli, maar nog een keer: dat doen wij zo ruimhartig mogelijk. Dus 
nogmaals: nu mag helemaal niets, behalve de kantine open hebben van een uur voor het 
sport- of ander gebeuren, gerelateerd aan waarom u er eigenlijk bent, tot een uur erna. Nu 
gaan wij toestaan dat er tot maximaal zes keer per jaar ook nog bijeenkomsten mogen zijn van 
andere aard als daar alcohol wordt geschonken. Als u alleen een kopje koffie drinkt, mag nu zo 45 

ongeveer alles, maar dan gaat het over het schenken van alcohol. 
De heer Van Os stelt in het amendement voor om dat twaalf keer per jaar te laten zijn. Ik verzet 
mij daar niet tegen, omdat ik tegen u heb gezegd: “Laten wij er even ervaring mee opdoen en 
laten wij dat scherp monitoren.” En uiteraard – er was nog een vraag gesteld, mevrouw Fräser 
en ook mevrouw Van Vliet – gaan wij iedereen hierover zo goed mogelijk informeren. Dan 50 

gaan wij ze er ook op wijzen dat wij het goed in de gaten zullen houden en dat iedereen ook 
wordt uitgenodigd om een reactie daarop te geven, maar dat wij wel zo gaan beginnen per 
1 juli en dat wij er ervaring mee op willen doen. Dus wij gaan dat scherp monitoren. Ik heb er 
geen principiële problemen mee om het twaalf keer per jaar te laten zijn, want dan doen wij per 
slot ook ervaring op, maar ik zeg er wel bij: “Wij zullen daarop uit de commerciële horeca 55 
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reactie krijgen.” Dat snap ik ook heel goed, als wij het oprekken naar twaalf keer per jaar, want 5 

dat is wel heel veel en er zijn ook gemeenten die het helemaal verbieden. Dan komen wij bij u 
terecht. Dan wordt het wel heel moeilijk gemaakt om inkomsten te genereren voor een 
activiteit, dus dat punt begrijp ik echt wel heel goed. Kortom, wij gaan ook aan voorlichting 
doen en wij gaan de instellingen uitnodigen om te reageren en ervaringen mee op te doen, 
maar wij gaan ze ook waarschuwen. Als wij merken dat het verkapte kroegen worden, dan 10 

gaan wij optreden, want dat willen wij gewoonweg niet. Daar zijn ze niet voor. 
Inderdaad, de regeling van De Gooth en De Loods. Goed dat u daarop wijst. Dat is een 
nagekomen iets. Mevrouw Ripmeester wees daar ook op. Dat had ik in ieder geval nog niet zo 
goed op mijn netvlies. Toen bleek ook dat De Gooth en De Loods toch andersoortige 
instellingen zijn die wij het functioneren ook niet moeilijker willen maken, want dat zijn heel 15 

goede instellingen. Daar hebben wij goede contacten mee en die willen wij dus eigenlijk laten 
functioneren zoals zij tot nu toe hebben gedaan. Dat proberen wij op deze manier ook wettelijk 
vast te leggen. 
Volgens mij was ik zo rond. Mijnheer Van Os. 
 20 

De heer Van Os: Ik wil nog heel even in de bres springen voor de paracommerciële 
inrichtingen. Dat er wellicht illegale bijeenkomsten zijn. Daar zijn zij zich waarschijnlijk niet van 
bewust dat zij dat op illegale wijze doen. 
 
De voorzitter: Mevrouw Fräser. 25 

 
Mevrouw Fräser: Een aanvullende vraag, voorzitter. U hebt het over inspraak en dat er zal 
worden voorgelegd. U gaat dus in feite reacties ophalen. Wanneer worden wij hierover 
geïnformeerd en op welke wijze? En op welke wijze kunnen de instellingen een verandering 
aanbrengen? 30 

 
De voorzitter: Ik heb niet helemaal een tijdstip voor ogen. Ik denk dat het zinvol is als 
instellingen een halfjaar hebben gefunctioneerd. Ik denk dat wij dan wel enig zicht op de 
werking kunnen krijgen. Dus ik stel mij voor eind van het jaar, begin volgend jaar. Kunt u daar 
iets mee? Maar als u tussendoor zelf signalen hebt, dan hebt u mijn nummer en mijn 35 

e-mailadres. Het is ook prima als u zelf daarop reageert. 
Ik wil het amendement in stemming brengen, als u dat goed vindt. Mevrouw Van Vliet? 
Stemverklaringen vraag ik nu naar. 
 
Mevrouw Van Vliet: Ik wil ook nog even reageren. Ik wil bedanken voor de toezegging van de 40 

portefeuillehouder. Dat organisaties in kennis worden gesteld, stellen wij zeer op prijs. Dank u 
wel. 
 
De voorzitter: Amendement. Stemverklaringen. Mijnheer Van der Duijn Schouten. 
 45 

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter. Toen wij het amendement 
voorgelegd kregen, had het nog een uitsteldatum naar 1 januari 2015. Daar waren wij niet 
voor. Daarnaast vonden wij zes keer om mee te beginnen uitstekend. Daar heeft de uitleg van 
de portefeuillehouder vanavond alleen maar aan bijgedragen. In dat kader zullen wij het 
amendement niet steunen en weet u gelijk hoe wij zullen stemmen voor de verordening. 50 

Dank u. 
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 
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De heer Van der Spoel: Voorzitter, ook de VVD onderkent de belangen van de 5 

paracommerciële instellingen en middels deze verordening worden zij behoorlijk 
tegemoetgekomen. Maar het gaat erom balans te vinden tussen de belangen van de 
paracommerciële instellingen en de commerciële partijen en wij moeten uitkijken voor 
oneerlijke concurrentie. Daarom zullen wij dit amendement niet steunen. 
 10 

De voorzitter: Mijnheer Van Nes. 
 
De heer Van Nes: Dank u wel, voorzitter. Ook de fractie van Leefbaar Ridderkerk steunt dit 
amendement niet. Ik geef nog even aan wat ik twee weken geleden heb meegemaakt. Wij 
hebben allemaal gelezen dat Gert van der Graaf met zijn partycentrum is gestopt. Ik ben een 15 

goede relatie van hem. Hij zegt: “Ja, dadelijk gaan al die voetbalverenigingen ook in mijn brood 
zitten en daarom ben ik er ook mee gestopt.” Dat is een teken aan de wand. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Mevrouw Fräser, wat is er? Wilt u een stemverklaring uitbrengen? 
 20 

Mevrouw Fräser: Ik dacht dat wij daarmee bezig waren en niet met het vertellen van 
anekdotes. 
 
De voorzitter: Hebt u een stemverklaring? 
 25 

Mevrouw Fräser: Mijn stemverklaring luidt als volgt: wij steunen het amendement van 
Partij 18PLUS als inderdaad de begindatum wordt aangepast of geschrapt. Volgens mij had u 
dat zojuist toegezegd. Verder zullen wij dan ook de verordening steunen. 
 
De voorzitter: Mijnheer Kruithof. 30 

 
De heer Kruithof: De fractie van het CDA steunt het amendement niet. Wij gaan van nul naar 
zes. Dat is al een hele stap. Laten wij eerst kijken of zes een leuk getal is in dezen. Zelf vind ik 
van wel. 
 35 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 
 
De heer Kooijman: Ik sluit mij aan bij de woorden van het CDA. Dat is ook onze reactie. Het 
eerste onderdeel, van het schrappen van de datum, leek ons al geen goed plan. Laten wij 
goed monitoren wat de ervaringen zijn en daarop begin volgend jaar terugkomen. Dus wij 40 

steunen het amendement niet. 
 
De voorzitter: Mevrouw Van Vliet. 
 
Mevrouw Van Vliet: Onze fractie steunt het amendement wel omdat uit ons onderzoek is 45 

gebleken dat twaalf bijeenkomsten wel noodzakelijk zijn en zoals Partij 18PLUS al zei, is er 
een aantal partijen die dit mogelijk onbewust allang deden. Die concurrentie heeft de 
commerciële organisatie dan eigenlijk ook niet echt gevoeld, want het werd al gedaan. De 
behoefte blijft wel bestaan, dus wij zijn voor het amendement, met aanpassing van de datum. 
En ook voor de verordening uiteraard, maar dat had ik al gezegd in de tweede termijn. 50 

 
De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 
 
Mevrouw Ripmeester: Wij hebben dit amendement medeondertekend. Wij zijn ervoor. 
Argumenten daarvoor zijn al genoemd. 55 
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 5 

De voorzitter: Dan heb ik meegekregen dat voor dit amendement 10 stemmen zijn 
uitgebracht en daartegen 17 stemmen, zodat het amendement is verworpen. Ondertussen 
heb ik begrepen dat de verordening als zodanig op uw steun kan rekenen. Mevrouw 
Ripmeester. 
 10 

Mevrouw Ripmeester: Stemverklaring, mag dat nu? 
 
De voorzitter: Ja. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel. De Partij van de Arbeid zal voorstemmen, zodat 15 

Ridderkerk inderdaad aan de wettelijke plicht voldoet, maar participatie moet alsnog 
plaatsvinden, zodat de effecten van de verordening duidelijk zijn en reparatievoorstellen 
kunnen worden opgesteld. Tot het participatieproces is afgerond, lijkt ons coulance met 
betrekking tot de handhaving gewenst. Dank u wel, voorzitter. 
 20 

De voorzitter: Anderen nog stemverklaringen over de verordening als zodanig? Dat is niet het 
geval, zodat het voorstel is aangenomen. 
 

5. Aanleg strandje bij Park Ringdijk Slikkerveer (raadsvoorstel nr. 38227) 
 25 

Dat brengt ons bij agendapunt 5: de aanleg van het strandje bij Park Ringdijk Slikkerveer. Wij 
hebben een debat van ongeveer vijftien minuten afgesproken met als onderwerp de financiële 
aspecten van dit strandje. Het woord is gevraagd door D66/GroenLinks, mijnheer Ros, neem 
ik aan. Zijn er nog meer woordvoerders? De heer Los, de heer Rijsdijk, de heer Kruithof. 
Mijnheer Ros, ga uw gang. 30 

 
De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. Een korte reactie op het stuk. De fractie van 
D66/GroenLinks was vorig jaar bij de behandeling van het Bestemmingsplan Ringdijk vol 
overtuiging dat het strandje deel uitmaakte van het gehele plan, inclusief de financiering 
daarvan. Uit de commissie bleek wel dat met ons meer fracties en volgens mij ook bewoners in 35 

die volle overtuiging waren. In ieder geval is deze indruk bij ons gewekt. Toch is het strandje 
een essentieel onderdeel van het gehele plan en daarom zal de fractie van D66/GroenLinks dit 
voorstel steunen om nu extra budget beschikbaar te stellen. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Mijnheer Los, ga uw gang. 40 

 
De heer Los: Voorzitter, dank u wel. Tijdens de commissiebehandeling heb ik daarover met 
de wethouder ook al van gedachten gewisseld. Het was niet met enthousiasme van onze kant, 
omdat er weer € 130.000,-- uit de gemeentelijke kas gaat waar ook al € 24.000,-- uit is gegaan. 
Ik heb bovendien nog gevraagd of er een zogenaamde anterieure overeenkomst is gesloten 45 

waarmee de gemeente kan afschermen dat er eventueel nog meer planschade op de 
gemeente wordt afgewenteld. Daarop heb ik nog geen antwoord gekregen. Buiten dat ben ik 
er niet enthousiast over om € 154.000,-- bij een plan leggen. Ik vind dat als er claims zijn – 
want dit is toch bedoeld als een tegemoetkoming naar de bewoners; ook een vorm van 
planschade –, dat die eigenlijk bij de plannenmakers thuishoren. 50 

 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Rijsdijk. 
 
De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. Laat ik een ding vooropstellen: de Partij van de 
Arbeid zal instemmen met de aanleg van het strandje bij het Park Ringdijk Slikkerveer. Het 55 
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strandje is een tegemoetkoming aan de bewoners, die opeens werden geconfronteerd met het 5 

plan om een kerk bij hen voor de deur neer te zetten. De bouw van een kerk is op zichzelf een 
prijzenswaardig doel, maar wel een dat voor de bewoners als een onomkeerbare donderslag 
bij heldere hemel kwam en dat ook nog eens in een recreatiegebied. 
De aanleg van het strandje staat wat de Partij van de Arbeid betreft vanavond niet ter 
discussie. Wat dan wel? De kwaliteit van de grondexploitatie Park Ringdijk Slikkerveer, die niet 10 

los kan worden gezien van dit voorstel. Aan de opbouw van een grondexploitatie worden 
weinig wettelijke eisen gesteld. Alleen de Grondexploitatiewet, ook wel Grexwet genoemd, en 
het daarop gebaseerde Besluit ruimtelijke ordening noemen een aantal kosten die in een 
grondexploitatie moeten worden opgenomen. Dat maakt dat de wijze waarop een 
grondexploitatie wordt opgebouwd vooral een politieke keuze is. 15 

De gemeente Ridderkerk heeft voor een gemeente van haar omvang veel grond in exploitatie. 
De accountant heeft daar twee weken geleden nog op gewezen. Hij heeft ook aangegeven dat 
informatievoorziening van het college omtrent grondexploitaties beter moet. In een tijd van een 
stagnerende markt en dalende grondprijzen vindt de Partij van de Arbeid het van belang dat de 
raad de financiële vinger aan de pols kan houden. In de grondexploitatie Park Ringdijk 20 

Slikkerveer wordt gesproken over een verliesvoorziening van € 24.000,--. In uw besluit van 
13 mei 2014 heeft u de kerk een financiële bijdrage toegezegd van in totaal € 29.000,--, onder 
andere als compensatie voor het op eigen terrein aanleggen van een fietsenstalling. De 
VVD-fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Vanavond wordt voorgesteld om een 
strandje aan te leggen voor € 130.000,--. Dat alles bij elkaar maakt dat de verliesvoorziening in 25 

feite vele malen hoger is dan het in de grondexploitatie genoemde bedrag van € 24.000,-- en 
het is de vraag of wij er daarmee zijn. De Partij van de Arbeid vraagt zich af: past dit alles wel 
binnen de door het college zelf geformuleerde doelstelling van scherper ramen? Wordt de 
raad op deze manier wel in staat gesteld om zijn controlerende taak optimaal uit te oefenen? 
Als al deze bedragen inzichtelijk in de grondexploitatie waren opgenomen, waren dan nog 30 

dezelfde keuzes gemaakt? Dank u wel. 
 
De voorzitter: Mijnheer Kruithof, CDA. 
 
De heer Kruithof: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn heel blij met een extra strandje hier in 35 

Ridderkerk. Wij moesten alleen een beetje slikken vanwege het bedrag van € 130.000,--. Er zit 
ook een behoorlijke post ‘onvoorzien’ in. Dan denk ik van … Dan geef ik u in ieder geval de 
opdracht om alles te voorzien, zodat dit potje niet nodig is en waarschijnlijk dat bedrag van 
€ 130.000,-- niet helemaal nodig zal zijn. Dank u. 
 40 

De voorzitter: Ik denk wethouder Smit? 
 
Wethouder Smit: Dank u wel, voorzitter. Wat betreft het strandje is het denk ik vooraf in ieder 
geval goed om even helder te schetsen – omdat een en ander volgens mij wat door elkaar 
heen loopt – wat er nu aan de hand is met dit strandje in relatie tot het bestemmingsplan en de 45 

grondexploitatie. Zoals u weet is er een bestemmingsplan “Park Ringdijk Slikkerveer”. De heer 
Ros refereerde daar al aan en daarvan maken het beoogde strandje en ook een eventuele 
ontwikkeling van de groenpost deel uit. Maar zoals u ook hebt kunnen lezen in het 
raadsvoorstel, maakten die eventuele ontwikkeling van een groenpost en de aanleg van het 
strandje geen deel uit van de desbetreffende grondexploitatie. Wij hebben inderdaad achteraf 50 

gemerkt dat dit hier en daar verwarring opriep, dat er andere verwachtingen waren wat betreft 
de aanleg van het strandje. Daarom is er nu voor gekozen om het strandje wel aan te leggen, 
maar het valt nadrukkelijk buiten de grondexploitatie voor het overige deel van Park Ringdijk, 
dus moet dat ook niet met elkaar in verband worden gebracht, wat mij betreft. Ik denk dat de 
PvdA dat ten onrechte doet. Voor de groenpost en het strandje zou in principe later een 55 
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grondexploitatie worden geopend, maar zoals gezegd wordt die aanleg nu naar voren 5 

gehaald, gelet op de verwachtingen die er wat dat betreft leven. 
Dan nog een opmerking, ook expliciet richting de heer Los van Echt voor Ridderkerk. Hij had 
het over de anterieure overeenkomst en ‘geen antwoord gekregen op zijn vragen’. Bij de 
weekmail hebt u een antwoord gekregen op de vraag: “Voor wie zijn de kosten van de 
planschade?” Dat was de vraag die in de commissie is gesteld en daarop is geantwoord dat als 10 

bouwrijpe grond wordt overgedragen, dergelijke kosten voor rekening van de gemeente 
komen. Dat zit gewoon in het verdienmodel. Als er sprake is van een ontwikkelaar die met 
eigen grond komt en daarop een ontwikkeling mogelijk wil maken, dan wordt daar een 
anterieure overeenkomst mee afgesloten om te bezien welke kosten welke partij voor haar 
rekening neemt. Dus het feit dat u zegt geen antwoord te hebben gehad … Misschien hebben 15 

wij elkaar dan verkeerd begrepen wat betreft de vraag die gesteld is, maar dit was de vraag die 
mij voor ogen stond en die volgens mij bij de weekmail is beantwoord. Ik wil het hierbij laten, 
voorzitter. 
 
De voorzitter: Ik kijk nog even rond. Mijnheer Ros, tweede termijn? 20 

 
 Tweede termijn 
 
De heer Ros: Heel kort. Ik wil de heer Smit bedanken voor de beantwoording. Toch is bij ons 
in ieder geval een zeer onbehaaglijk gevoel achtergebleven, omdat vooral wat betreft het 25 

strandje bij onze fractie in ieder geval het gevoel bestond dat het echt deel uitmaakte van het 
vastgestelde bestemmingsplan, inclusief de grondexploitatie. De groenpost was inderdaad 
later. Dus misschien dat wij dat destijds verkeerd begrepen hebben, maar ik vind het wel heel 
jammer dat het op dat moment niet goed inzichtelijk was. Dank u wel. 
 30 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Los. 
 
De heer Los: Voorzitter, bedankt voor de uitleg. Ik heb dat antwoord waarschijnlijk net gemist, 
dus bedankt daarvoor. Onze fractie is, dat heb ik net al gezegd, niet enthousiast om er nu weer 
€ 130.000,-- aan te besteden. Er staat in het voorstel wel degelijk dat het ter tegemoetkoming 35 

van de omwonenden is en dat de informatieavond, die wel degelijk over de kerk ging, reden is 
om dit te doen. Het is dus een vorm van planschade en wij kunnen het voorstel daarom niet 
steunen. 
 
De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 40 

 
De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. De wethouder bedankt voor de beantwoording van 
de vragen. Ik ben het niet eens met de opmerking dat de Partij van de Arbeid de aanleg van het 
strandje ten onrechte in verband zou brengen met de grondexploitatie. Ik heb hier de 
grondexploitatie voor mij en daarin staat: “In de grondexploitatie is het omleggen van de weg 45 

naar de huidige groenpost en de aanleg van het strandje nog niet meegenomen.” Daarmee 
wordt aangegeven dat de aanleg van het strandje in principe wel deel had uitgemaakt van de 
grondexploitatie. Dat zou ook de weg hebben moeten zijn die gevolgd had moeten worden, 
omdat het gebruikelijk is dat voorzienbare kosten in een grondexploitatie worden opgenomen. 
Op het moment dat er een wijziging van meer ingrijpende aard plaatsvindt, dan is het 50 

gebruikelijk dat er een bijstelling van de grondexploitatie volgt. In dit geval is daar niet voor 
gekozen en dat maakt het voor de raad heel erg moeilijk om zijn controlerende taak uit te 
oefenen. Het is dan ook jammer dat de drie vragen die ik op het einde van mijn bijdrage 
formuleerde door de wethouder – misschien ook wel om die reden – niet zijn beantwoord. 
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Tot slot wilde ik er dan nog op wijzen dat dit toch wel een heel serieus punt is, want als ik citeer 5 

uit het accountantsverslag, dan kom ik onder andere tot het volgende: “Wij adviseren u de 
frequentie van het actualiseren van de grondexploitatieberekening, in het licht van de 
economische omstandigheden, waar nodig te verhogen en de resultaatverwachtingen van de 
grondexploitaties met extra aandacht te monitoren.” Ook staat er nog onder het kopje 
‘Argumentatie en documentatie’ dat het college de gemeente op het hart wordt gedrukt meer 10 

aandacht te besteden aan de transparantie. Nu ja, het punt dat ik hier vanavond op tafel leg: 
het maken van, zorgen voor sluitende onderbouwingen, verbindingen tussen planeconoom en 
financiën en ga zo maar door. Ik hoop in ieder geval dat de wethouder vanavond de 
toezegging wil doen dat het college gehoor geeft aan de suggesties die de accountant heeft 
gedaan, de raad die hij heeft gegeven en daarmee op een voortvarende manier aan de slag 15 

gaat bij de toekomstige exploitaties. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Kruithof? Niet. De wethouder. 
 
Wethouder Smit: Voorzitter, om bij het laatste te beginnen. Als het gaat over wat de heer 20 

Rijsdijk naar voren brengt rondom grondexploitaties en dat wij daar heel kritisch op moeten zijn 
– dat wij die kritisch moeten volgen en frequent moeten actualiseren –, dan zijn wij het 
helemaal met elkaar eens. Waarover wij het met elkaar oneens zijn, is het feit dat het strandje 
niet in de grondexploitatie zat zoals die was vastgesteld voor een ander gedeelte van Park 
Ringdijk. Er zou voor het strandje en voor een eventuele ontwikkeling van de groenpost in de 25 

toekomst een nieuwe grondexploitatie worden geopend. Dat dit destijds in het debat rondom 
het bestemmingsplan niet is opgevallen, kan ik mij voorstellen, maar dat citaat staat nu nog 
eens een keer in het raadsvoorstel onder ‘Aspecten’, in de eerste alinea en de heer Rijsdijk 
vermeldt het zelf ook: “In de grondexploitatie is het omleggen van de weg naar de huidige 
groenpost en de aanleg van het strandje nog niet meegenomen.” Het maakt simpelweg geen 30 

deel uit van de grondexploitatie. Dat laat onverlet dat wij het met elkaar, nogmaals, eens zijn 
over het feit dat wij kritisch moeten zijn op grondexploitaties, maar dit zijn twee gescheiden 
zaken. U brengt die met elkaar in verband, maar dat verband is er niet. Dank u wel, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dat waren twee termijnen, dus aan de orde is het voorstel om het strandje bij 35 

Park Ringdijk Slikkerveer versneld aan te leggen en hiervoor een bedrag beschikbaar te 
stellen van € 130.000,--, dat bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve en de 
Programmabegroting 2014 in die zin dan ook te wijzigen. Na twee termijnen. 
Stemverklaringen? Mijnheer Rottier. 
 40 

De heer Rottier: De SGP-fractie stemt in met het voorstel. Dank u wel, voorzitter. 
 
De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk, Partij van de Arbeid. 
 
De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid stemt in met dit voorstel, 45 

maar met de kanttekening dat wij vinden dat alle voorzienbare kosten in een grondexploitatie 
moeten worden opgenomen. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Mijnheer Piena, VVD. 
 50 

De heer Piena: Dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie is van mening dat uitgaven voor extra 
wensen in principe alleen kunnen worden gedaan wanneer die uitgaven zijn begroot of 
wanneer er voldoende inkomsten tegenover staan. Hoewel het versneld aanleggen van een 
strandje Park Ringdijk Slikkerveer nu ten laste gaat van de algemene reserves, stemmen wij 
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toch in met het voorstel, omdat de omwonenden ten tijde van de planvorming van dit gebied de 5 

aanleg is toegezegd als tegemoetkoming voor de gebiedsontwikkeling aldaar. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Nog meer stemverklaringen? Mijnheer Ipskamp. 
 
De heer Ipskamp: Dank u wel, voorzitter. Wij stemmen in met het voorstel, maar met de 10 

opmerking dat de zinsnede in het raadsvoorstel “op basis van het debat in de raad kunnen wij 
de conclusie trekken dat zowel de omwonenden als de raad ervan uit zijn gegaan dat het 
strandje gelijk aangelegd zou worden” wat ons betreft een aanname van het college is, omdat 
Leefbaar Ridderkerk wel degelijk wist dat het strandje later zou worden aangelegd. Het staat 
niet in de grondexploitatie en in het bestemmingsplan wordt er duidelijk over gesproken dat het 15 

in de toekomst wordt aangelegd. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Nog meer stemverklaringen? Niet. Zijn er fracties die geacht 
worden tegen het voorstel te zijn? Inderdaad, Echt voor Ridderkerk. Anderen niet. Dan is met 
inachtneming daarvan en met inachtneming van de gemaakte opmerkingen het voorstel 20 

aangenomen. 
 

6. Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord (raadsvoorstel nr. 36320) 
 
De voorzitter: Dat brengt ons bij agendapunt 6: startnotitie “Herstructurering woningen 25 

Rijsoord”. Die is ter vaststelling aan ons voorgelegd en ik kijk dus even naar stemverklaringen. 
Mijnheer Los, ga uw gang. 
 
De heer Los: Voorzitter, ik heb de afgelopen tijd alle adressen bezocht en met mensen 
gesproken. Ik heb heel veel huizen van binnen gezien en gezien dat terugkeren, gezien de 30 

hoge verhoging van de huur, alleen maar een theoretische optie is. Dat betekende voor onze 
fractie een keerpunt. Het betekent dat wij die herstructurering niet kunnen steunen, dus ook de 
startnotitie niet. 
 
De voorzitter: Anderen? Mijnheer Ros, D66/GroenLinks. 35 

 
De heer Ros: Uit de veelvuldige inspraak in de commissie bleek dat de participatie, laten wij 
het zo zeggen, niet helemaal succesvol is geweest. Er is bijvoorbeeld niet aangetoond dat 
renovatie niet haalbaar is. Toch is D66/GroenLinks wel blij dat Woonvisie blijft investeren in 
woonkwaliteit en het energiezuiniger maken van huizen. Daarom stemmen wij in met de 40 

startnotitie. 
 
De voorzitter: Mijnheer Kruithof, CDA. 
 
De heer Kruithof: Dank u wel, voorzitter. Wij stemmen in met de startnotitie. Wij willen twee 45 

opmerkingen maken. De eerste opmerking heeft betrekking op het belang van communicatie. 
Als er sloopplannen zijn, vertel dan ook aan de bewoners waarom. Dat is naar onze mening te 
weinig gebeurd. Tweede opmerking: wij vinden dat tijdelijke huisvesting van mensen die in 
Rijsoord willen wonen moet kunnen. Dank u wel. 
 50 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk, Partij van de Arbeid. 
 
De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid stemt in met de startnotitie 
“Herstructurering woningen Rijsoord”, omdat wij het belangrijk vinden dat de sociale 
woningvoorraad in Ridderkerk op peil blijft. Dat kan door nieuwbouw of hoogwaardige 55 
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renovatie. In deze startnotitie is opgenomen dat de gemeente en Woonvisie in samenspraak 5 

met de bewoners een sociaal plan zullen opstellen. In dit sociaal plan zullen onder andere 
afspraken worden gemaakt over een terugkeergarantie en over huurgewenning. De Partij van 
de Arbeid gaat er bij de verdere uitwerking van de plannen van uit 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 10 

bewoners betaalbaar is. 
 
De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk, is dit een stemverklaring? Het lijkt op een termijn, maar de 
anderen kunnen er niet op reageren en de portefeuillehouder ook niet, dus ik wil heel graag dat 
u zich beperkt tot de stemverklaring. Zo hebben wij het afgesproken in de commissie. 15 

 
De heer Rijsdijk: Voorkomen moet worden dat mensen buiten hun wil de plek moeten 
verlaten waar zij zich prettig voelen. 
 
De voorzitter: U stemt voor omdat? U gaat gewoon door. 20 

 
De heer Rijsdijk: Ik heb voorgestemd. 
 
De voorzitter: Goed zo. Fijn. 
 25 

De heer Rijsdijk: Ik wilde een toelichting geven. 
 
De voorzitter: Ik zeg het nog een keer: dat ging iets verder. Het punt met een stemverklaring 
is dat niemand daarop mag reageren. Dat maakt dat uw uitleg waarom u voor- of tegenstemt 
nog net kan, maar dit leek bijna op een uitlokking tot een debat, zal ik maar zeggen, en dat 30 

moeten wij precies niet hebben. Ik leg het nog even uit. 
Nog meer stemverklaringen? Mijnheer Kardol, SGP. 
 
De heer Kardol: Dank u wel, voorzitter. De SGP-fractie stemt in met de voorliggende 
startnotitie met inachtneming van de door ons gemaakte opmerkingen tijdens de 35 

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 plaatst bij de wenselijkheid van meer dan twee bouwlagen voor 
appartementen in dit gebied. Dank u wel. 
 40 

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Mijnheer Kooijman. 
 
De heer Kooijman: Ook de ChristenUnie gaat akkoord met dit voorstel. Ook wij hebben een 
opmerking gemaakt in de commissie die ik nog even wil herhalen: dat wij graag willen dat het 
college er bij Woonvisie op aandringt dat de participatie goed moet zijn. 45 

 
De voorzitter: Prima. Mag ik dan concluderen dat met de stemmen tegen van Echt voor 
Ridderkerk de rest van de raad instemt met de startnotitie? Dat is het geval. Dan is de 
startnotitie vastgesteld. 
 50 

7. Kadernota begroting 2015 (raadsvoorstel nr. 38123) 
 
De voorzitter: Wij gaan naar de kadernota. U hebt op uw desk drie moties aangetroffen, want 
het amendement hebben wij al gehad. Dat was bij de Drank- en Horecawet. Drie moties. Wij 
hebben iets afgesproken wat tamelijk ingewikkeld is. Wij hebben in de commissie een 55 
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spreektijd, een debat, een behandeltijd van zeventig minuten afgesproken en een eerste 5 

termijn van maximaal vijf minuten. De griffier heeft laten weten dat wij voor de tweede termijn 
geen spreektijd hebben vastgesteld, maar afgesproken is dat de voorzitter zal sturen op de 
totale afgesproken behandeltijd van zeventig minuten. Ik ga dat proberen. Laten wij het 
avontuur aangaan met elkaar. Eerste termijn maximaal vijf minuten. 
Er zijn twee moties ingediend door de heer Meij, maar die is er nog niet. Wat nu te doen, 10 

mijnheer Kruithof? Nog even … 
 
De heer Kruithof: Voorzitter, dat is toch helemaal geen probleem? Dan doe ik het toch? 
 
De voorzitter: Goed zo. De heer Kruithof. En ik heb ook een motie van de heer Van der Spoel 15 

van de VVD gezien. Wie van u wenst nog meer het woord? De heer Van der Duijn Schouten, 
de heer Los. 
Mijnheer Kooijman, ik zou het prettig vinden als u uw … Kijk, zo kan ik goed zien dat u het wilt, 
anders moet ik er een beetje naar raden. De heer Kooijman, mevrouw Fräser, de heer 
Ipskamp. Hebben wij ze? Mevrouw Ripmeester. Zo maar eens even doen? 20 

Mijnheer Kruithof van het CDA, ga uw gang. Vijf minuten zijn van u. 
 
De heer Kruithof: Ik ga mijn best doen, want de e-mail is geduldig, dus ik heb al iets 
gekregen. Of dat vijf minuten is? 
 25 

De voorzitter: U bent het van mij gewend: ik geef het wel aan als het zover is. 
 
De heer Kruithof: En ik heb begrepen dat er nog een tweede termijn is, dus dat is geen 
probleem. 
Het coalitieakkoord heeft de kaders aangegeven voor de komende vier jaar, maar bevat nog 30 

geen concrete doelen. De programmatische uitwerking vindt plaats in de begroting van 2015 
en de CDA-fractie wil dan ook van deze gelegenheid gebruikmaken om een aantal wensen 
voor nieuw beleid voor het voetlicht te brengen. 
Allereerst de zorg. De eerste stap voor de begroting van 2015 hebben wij vorige week gezet 
door de vorming van een reserve sociaal domein van 1 miljoen euro. Dat is een belangrijk 35 

politiek signaal. Het is belangrijk dat de inwoners die zorg nodig hebben, kunnen worden 
geholpen. Het mag niet gebeuren dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ook is 
het van belang dat zij zelf kunnen aangeven aan wie zij de hulpvraag stellen. Daarom pleit het 
CDA voor de aanleg van een digitale sociale kaart. Op een sociale kaart moeten alle 
instellingen, vrijwilligersclubs en hulpverlenende instanties te vinden zijn die een dienst 40 

verlenen aan de inwoners van Ridderkerk. Ook voor de professionals is een sociale kaart 
gemakkelijk. De huisarts kan dan bijvoorbeeld beter verwijzen. Barendrecht bijvoorbeeld heeft 
al een sociale kaart. Wij dienen daarvoor een motie in. Voordat wij de motie gaan behandelen, 
voorzitter, wil ik graag een korte schorsing om te overleggen met de partijen die nu nog niet 
hebben ondertekend. 45 

Een ander belangrijk signaal is dat wij de wethouder willen meegeven dat er echt gesproken 
wordt met mensen die in de bijstand zitten. Niet alleen controleren op rechtmatigheid van de 
uitkering, maar juist ook persoonlijke ondersteuning geven. Uit onderzoek blijkt dat alleen 
nieuwe klanten, waarvan de verwachting is dat zij snel een baan vinden, worden geholpen. 
Ook blijkt dat recht op bijstand steeds vaker wordt gezien als een gunst en niet als een 50 

wettelijke zorgtaak van onze gemeente. 
Een nieuwe ontwikkeling zijn de sociale wijkteams. De wijkteams moeten zorgen voor zorg, 
werk en hulpverlening, dicht bij de burgers en voor minder geld. Op zich een goede 
ontwikkeling. De CDA-fractie maakt zich wel zorgen over een aantal punten. Wordt er niet een 
te groot bureaucratisch overlegcircuit opgetuigd? Creëert het niet een markt voor zorg en roept 55 
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het juist extra hulpvragen op? Het ontbreekt ook aan duidelijke criteria om het succes van 5 

wijkteams te bepalen. Kan de wethouder ons toezeggen dat zij in oktober met een notitie 
“Wijkteams” naar de raad komt, waarin duidelijk de doelen en criteria worden vermeld? Wij 
dienen daarvoor ook een motie in. 
Het punt ‘wonen’. Het verhuisgedrag van senioren verandert. Er is veel minder behoefte aan 
zorgwoningen en nultredenwoningen dan gedacht. Ouderen blijven liever zelfstandig thuis 10 

wonen. Niet meer kunnen traplopen is geen belemmering meer. In ieder huis kan 
tegenwoordig een traplift worden aangelegd. Het is dus niet zinvol om voor grote groepen 
ouderen seniorenappartementen te bouwen. Wij moeten wel zorgen dat er voor 
zorgbehoevende ouderen geen financiële belemmeringen zijn voor bijvoorbeeld de aanschaf 
van domotica of een traplift. Domotica is het intelligent besturen van liften, et cetera. 15 

Ondernemers. Daar willen wij het ook over hebben. Het CDA wil graag dat Ridderkerk een 
aantrekkelijke gemeente is voor ondernemers en zzp’ers. Dat is goed voor de 
werkgelegenheid en de plaatselijke ondernemers zijn ook belangrijk voor de ondersteuning 
van sportverenigingen en instellingen, dus het heeft met elkaar te maken. Wil het college 
nadenken over de volgende zaken? Over de wijze waarop de gemeente startende 20 

ondernemers en zzp’ers kan helpen bij het zoeken naar geschikte en betaalbare 
bedrijfsruimtes. Over promotie, bijvoorbeeld billboards langs de A15 en de A16, bijvoorbeeld 
voor de Ridderkerkse middenstand. En over de aanleg van een snel glasvezelnetwerk, dat 
belangrijk is voor het aantrekken van nieuwe bedrijven. 
Dan ons laatste punt: sport. De CDA-fractie is voorstander van een beweegpark in het 25 

Reijerpark, in combinatie met een tweede sporthal en goede huisvesting voor KCR. De 
samenbundeling van Saturnus, Ten Donck en KCR op één centrale locatie geeft namelijk vele 
mogelijkheden. Maar alle sportclubs hebben ook recht op een goede sportaccommodatie. 
Voetbalclub Rijsoord heeft bijvoorbeeld dringend behoefte aan een ander kunstgrasveld. Door 
het efficiënt delen van voorzieningen en gebouwen kunnen ook de clubs een prima bijdrage 30 

leveren aan het welzijn in hun wijk. De kantines van de sportclubs kunnen overdag goed 
dienen als buurthuis van de wijk. 
Voorzitter, tot slot mijn laatste kaart, om het maar zo te zeggen. 
 
De voorzitter: U bent al aan uw tijd en ‘tot slot’ had u al een keer gezegd. 35 

 
De heer Kruithof: Ja, dat is …, maar tot slot mijn laatste kaart. Wethouder Sport, wist u dat er 
wekelijks, of in werkelijkheid, zes- tot zevenhonderd mensen bridgen in Ridderkerk? Voor de 
heer Meij was dat grote aantal een eyeopener. Wij kennen allemaal de namen van 
voetbalclubs als RVVH, Bolnes, Slikkerveer en Rijsoord, maar kent u ook bridgeclubs DMC 40 

met 116 leden, Klaver Vier met 140 leden en Bridgen is ons Plezier met 95 leden? Uit 
gesprekken die de heer Meij heeft gevoerd, blijkt dat deze bridgeclubs dienen als een sociale 
ontmoetingsplaats voor jong en oud. Bridge bindt de mensen. Alleenstaande mannen en 
vrouwen vinden daar hun uitlaatklep. Deze bridgeclubs hebben echter één grote wens: één 
ruimte voor een denksportcentrum. Zou het college willen kijken of daarvoor ruimte is? Dank u. 45 

 
De voorzitter: Dank u. Mijnheer Van der Spoel. 
 
De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Het is logisch dat het in een verkiezingsjaar 
niet mogelijk is om met een volledige kadernota te komen. In de kadernota die nu voorligt, 50 

geeft u aan dat er nog een financiële vertaling van het coalitieakkoord moet plaatsvinden en 
dat de kadernota voor 2016 meer sturend zal zijn. Wij missen in deze passage uw uitspraken 
dat u in het beleid ook de punten van de overige partijen wilt laten doorklinken. Wij gaan er nog 
steeds van uit dat u de aanbevelingen die de VVD heeft gedaan bij het schrijven van het 
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coalitieakkoord bij het opstellen van de begroting zult meenemen. Graag horen wij u deze 5 

toezegging hier herhalen. 
In andere gemeenten hebben meerdere colleges al een soort kaderbrief doen toekomen 
waarin de grove lijnen van het collegewerkplan worden uiteengezet. Wanneer kunnen wij deze 
brief en een collegewerkplan van het Ridderkerkse college tegemoetzien? 
Gelet op de betaalrekening en de spaarrekening van de gemeente is er geen ruimte voor 10 

nieuwe wensen. Laten wij daarom vooral geen valse verwachtingen wekken dat er nog van 
alles aan nieuwe wensen mogelijk is. Gelukkig laat u zelf deze realiteitszin ook zien. Zoals u al 
aangeeft, ziet het er nu al naar uit dat wij in 2015 ook weer de reserves zullen moeten 
aanspreken. Bovendien zijn er door onzekerheden ook nog eens diverse PM-posten 
opgenomen. Wij moeten dus zeer terughoudend zijn met onze uitgaven. 15 

De opmerking in het coalitieakkoord “wij geloven in een sterke samenleving en een kleine 
overheid” wil de VVD in dit kader dan nog maar eens nadrukkelijk onderstrepen. Dus ruim 
baan voor inwoners en ondernemers. Het zal duidelijk zijn dat de bijdrage van de VVD bij de 
aanbieding van het coalitieakkoord nog steeds 100% overeind staat en dat wij ervan uitgaan 
dat u met onze positief kritische opmerkingen daadwerkelijk aan de slag gaat bij de begroting. 20 

Nog even kort de belangrijkste thema’s. Veiligheid blijft topprioriteit. Er moet volop aandacht 
worden besteed aan ondernemers, werk en economie. Lastenverhogingen zijn uit den boze en 
wij staan voor goede zorg zonder bureaucratische rompslomp, bij voorkeur geïntegreerd op 
wijkniveau. 
En, voorzitter, over lasten gesproken: veel gezinnen en bedrijven hebben het door de crisis 25 

moeilijk en kunnen zich veel zaken niet meer veroorloven. Lastenverhogingen zijn dus uit den 
boze. Dit jaar bleek dat de OZB, die normaal in zes termijnen kon worden betaald, nu in drie 
termijnen moet worden betaald. Dit heeft grote consequenties voor de financiële planning van 
inwoners en ondernemers. Vandaar dat de VVD een motie indient die erop ziet dat dit wordt 
gecorrigeerd en dat doen wij mede namens Leefbaar Ridderkerk, de Partij van de Arbeid en 30 

Partij 18PLUS. Nog vorige week bespraken wij het rapport van de Rekenkamercommissie 
over de schuldhulpverlening en dat wij vooral op preventie moeten zien en voorkomen dat 
mensen in betalingsproblemen komen. Wij denken dat ons voorstel daarbij heel goed aansluit. 
Voorzitter, wij gaan ervan uit dat deze coalitie, gelet op eerdere uitspraken, dienstbaar zal zijn 
aan alle inwoners en niet uitsluitend aan haar eigen achterban. Respect is immers een 35 

belangrijke waarde in onze democratie. De overheid dient zich echter tot kerntaken te 
beperken en deze sober uit te voeren en daarbij tevens een beroep te doen op de eigen 
verantwoordelijkheid van mensen, bedrijven, maatschappelijke instellingen, enzovoorts, met 
nadrukkelijk de opmerking dat iedereen ertoe doet en dat iedereen meedoet. Dit is en blijft 
voor de VVD de insteek, nu en in de toekomst. 40 

Dan kom ik bij de moties van het CDA. De motie inzake de sociale kaart hebben wij mede 
ingediend, omdat dan duidelijk is wie, welke instellingen, allemaal actief zijn op de diverse 
sociale gebieden. Met betrekking tot de motie over de sociale teams en de monitoring daarvan 
een vraag richting het CDA – die kunnen zij vast in tweede termijn meenemen –, maar ook in 
de richting van de wethouder. Wij zijn voor monitoring en prestatie-indicatoren, maar bent u 45 

niet bang dat, zoals het hierin staat, het bureaucratisch overlegcircus door deze motie wordt 
ingeruild voor een soort bureaucratisch monitoringsapparaat en dat wij dan van de regen in de 
drup komen? Graag hoor ik wat anderen daarvan vinden en dan zullen wij in tweede termijn 
ons standpunt bepalen, voorzitter. Dank u wel. 
 50 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten van de SGP, ga uw gang. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter. Vandaag behandelen wij een 
kadernota die zich beperkt tot een paar globale kaders op hoofdlijnen. In verband met de 
recent gehouden gemeenteraadsverkiezingen was er geen tijd om een financiële vertaling te 55 
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maken van het coalitieakkoord. Dit verschuift nu naar de programmabegroting. Datzelfde geldt 5 

voor de nieuwe investeringslijst. Begrijpelijk dat deze zaken in de Kadernota 2015 niet meer 
konden worden meegenomen. De SGP-fractie is blij met de opmerking dat wij volgend jaar 
naar verwachting een meer sturende en besluitvormende kadernota kunnen verwachten. De 
belangrijkste kaders die nu overblijven, zijn 1: een structureel sluitende begroting, te bereiken 
door scherper ramen en eventuele bezuinigingsmaatregelen; 2: om de komende jaren toe te 10 

werken naar een sluitend perspectief wordt de inzet van een dekkingsreserve 2015-2018 
mogelijk gemaakt; 3: de overheveling van taken door de rijksoverheid gebeurt budgetneutraal, 
oftewel wij doen het met het geld dat wij ervoor krijgen. 
Hierover kort een paar opmerkingen. Een sluitend perspectief is en blijft voor de SGP het 
uitgangspunt. Om te kunnen blijven doen wat wij als gemeente belangrijk vinden, dient het 15 

huishoudboekje op orde te zijn. Zo eenvoudig is het. Dat geldt voor bedrijven, gezinnen en ook 
voor de gemeente. Maar dan rijst de vraag hoe dat voor elkaar te krijgen. Wat ons betreft 
hanteert het college de juiste volgorde: eerst waar mogelijk scherper ramen en als dat niet 
voldoende blijkt eventueel noodzakelijke bezuinigingen. 
Wat de SGP betreft zouden wij niet moeten spreken over scherper ramen, maar over 20 

realistischer ramen, namelijk op een dusdanige manier dat de begroting zo dicht mogelijk bij 
de werkelijkheid komt. Dat betekent dat sommige posten kunnen worden verlaagd en dat 
andere moeten worden verhoogd. Daarover spraken wij vorige week ook. Dat is nadrukkelijk 
geen verandering van beleid, op welk dossier dan ook, en ook geen sturingsinstrument voor 
de uitvoerende organisatie. Dat is eenvoudig trachten om in een begroting een zo reëel 25 

mogelijk beeld te geven van de geschatte kosten. Als begrotingsposten worden verlaagd, 
maar het beleid ongewijzigd blijft, vergroot dat uiteraard wel het risico dat op een of meer 
beleidsterreinen meer wordt uitgegeven dan begroot. Dat is op zich geen drama, zolang wij 
ons maar van deze mogelijkheid bewust zijn. Daarom heeft het wat de SGP-fractie betreft de 
sterke voorkeur eerst realistischer te ramen voordat voorzieningen worden wegbezuinigd om 30 

tot een sluitend meerjarenperspectief te komen. 
Dan nog even de dekkingsreserve. Afgelopen jaar heeft deze reserve de nodige rust gegeven 
en heeft deze er mede toe geleid dat de gemeente Ridderkerk voor repressief toezicht door de 
provincie in aanmerking blijft komen. Wat ons betreft zou het alleen daarvoor al nuttig zijn. 
Ten slotte: er komen vanaf 2015 een aantal belangrijke taken van de rijksoverheid naar de 35 

gemeente toe. Het uitgangspunt dat deze taken worden uitgevoerd binnen de daarbij 
behorende rijksmiddelen is wat de SGP-fractie betreft een noodzakelijk uitgangspunt. Of dit 
ook meteen vanaf 2015 zal lukken, is nog maar de vraag, maar daarover is wat ons betreft 
vorige week genoeg gezegd. Voorzitter, u zult begrijpen dat wij met deze kadernota kunnen 
instemmen en wij kijken uit naar de begroting, waarin het een en ander verder zal zijn 40 

uitgewerkt. 
Dan wat betreft de drie moties die voorliggen. Wij voelen in principe voor alle drie wel 
sympathie. Alleen is het op dit moment nog een beetje lastig om te zien wat dit ook ambtelijk 
aan werk met zich meebrengt, of het realistisch is en wat de eventuele andere consequenties 
zijn die wij over het hoofd zien. Dus wij wachten graag nog even de reactie van het college af 45 

voordat wij daarover een definitief standpunt innemen, maar u voelt wel aan welke kant het op 
gaat. 
 
De voorzitter: Ik begin al iets te voelen, ja. Wij wachten het af. Mijnheer Los, Echt voor 
Ridderkerk. 50 

 
De heer Los: Dank u wel, voorzitter. Dit boekje is zo dun dat daar nooit veel aan mooi nieuw 
beleid in kan staan, althans dat was onze eerste indruk. Maar natuurlijk is de inhoud geen 
verrassing als je de afgelopen jaren een beetje hebt opgelet. Relatief hebben wij het nog niet 
zo slecht gedaan in de afgelopen jaren, maar nu kijken wij vooruit. Echt nieuw beleid is niet aan 55 
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de orde, maar meer dan ooit komen heel veel nieuwe taken op ons af. Budgetneutraal is de 5 

inzet, maar gerede twijfel over deze stelling is meer dan ooit aan de orde. Ik heb dat van 
andere sprekers ook gehoord. Het college heeft grote verwachtingen van de efficiënte 
BAR-organisatie, die deze grote uitdaging tot een goed einde moet brengen. Bovendien wordt 
het nog goedkoper met zelfs een betere kwaliteit. Hoe mooi kan men het maken? Zelfs de 
miljoenenbesparing is al ingeboekt, maar ‘eerst zien en dan geloven’ is hier zeker van 10 

toepassing. 
In de BAR-begroting 2015 is aangegeven dat wij 7 ton meer gaan uitgeven dan in 2011. Dat 
zou wel 2 miljoen meer zijn geweest als wij de BAR niet hadden opgetuigd, zo klinkt de 
toelichting. Dat er met twee maten wordt gemeten, blijkt wel uit de passage in de kadernota 
bovenaan bladzijde 4 dat er in het meerjarenperspectief wordt gerekend met gelijkblijvende 15 

prijzen. In de begroting van de BAR is juist gerekend met oplopende prijzen. Dat strookt niet 
helemaal met elkaar, zou ik zeggen. De zo verheerlijkte schaalvergroting brengt ons niets 
behalve dat de afstand tot de mensen in de gemeente alleen maar groeit. COELO – de heer 
Meij heeft er al over gesproken – heeft ook al geconstateerd dat de Ridderkerkse maat, zo 
ongeveer 47.000 inwoners, de meest optimale maat is. Maar helaas: de teerling is geworpen. 20 

Voorzitter, nu wij in Europa de economie alleen nog maar aan de praat kunnen houden door 
de staatsschulden te laten oplopen – wij zijn in één jaar 4% opgelopen –, is het oppassen 
geblazen, ook voor gemeenten. Risico’s met heel grote investeringen zijn in die context niet te 
verdedigen. Ze kunnen niet goed gaan, maar wel heel erg fout. Voorzitter, het coalitieakkoord 
spreekt over duurzaam begrotingsevenwicht en het op peil houden van het 25 

weerstandsvermogen. De fractie van EVR zou graag zien dat het niet alleen bij woorden blijft. 
Dan nog over de ingediende moties. De digitale sociale kaart spreekt ons erg aan en zeker ook 
het voorstel van de VVD met betrekking tot de termijnen van de OZB, maar wij hebben 
eigenlijk ook dezelfde reserve bij het sociale team. Daar zou wel eens wat stroperigheid uit 
kunnen voortkomen, maar de beantwoording van het college is wat dat betreft van belang, dus 30 

daarop wachten wij even. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Kooijman, ChristenUnie. 
 
De heer Kooijman: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij geloven dat mensen geschapen zijn 35 

door God en dat hij ons aan elkaar heeft gegeven om samen te leven. Wij geloven dat mensen 
tot bloei komen wanneer zij echt samen leven en zich verantwoordelijk voelen, voor zichzelf, 
voor elkaar en voor hun omgeving. Wij willen een Ridderkerk waarin iedereen zich veilig voelt 
en thuis voelt en kan meedoen, nu en in de toekomst. De overheid, wij dus, is dienstbaar aan 
de samenleving. Wij hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor kwetsbare inwoners. 40 

Voorzitter, zo begon ons verkiezingsprogramma van begin dit jaar en daarvan willen wij de 
komende periode graag concrete resultaten zien. 
Met onze coalitiepartners zijn wij gekomen tot het coalitieakkoord, een akkoord waar wij als 
ChristenUnie veel in herkennen en dat strookt met ons politiek denken. Het komende jaar 
zullen de decentralisaties van de jeugdzorg, de AWBZ en de participatiewet hoog op agenda 45 

staan. Maar niet alleen in het komende jaar, juist ook in de jaren daarna, waarin wij in de 
praktijk zullen ervaren wat de decentralisaties teweegbrengen. De ChristenUnie vindt dat de 
menselijke maat hierin centraal moet staan, ondanks dat wij een taakstellend budget vanuit 
het Rijk ontvangen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met goede inzet, door zowel de gemeente 
alsook de maatschappelijke organisaties, sterk inzettend op preventie en uitgaand van het 50 

maximaal benutten van de eigen kracht van burgers de landelijk opgelegde bezuiniging in de 
decentralisaties het hoofd kunnen bieden. Dat betekent niet dat wij achterover leunen en onze 
kritische noot niet zullen laten horen als dat nodig is. Voor ons staat vast dat er niemand, maar 
dan ook echt niemand, buiten de boot mag vallen. Daarom is het ook zo van belang dat de 
zorg dicht bij de burger staat, daar waar de drempel laag is en waar de erkenning groot is. Voor 55 
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de Ridderkerkse overheid betekent dit dat wij een duidelijke stap richting de burger moeten 5 

maken. De schaalgrootte van de buurt of wijk is wat ons betreft de ideale schaal om samen te 
werken met zowel de burgers als de maatschappelijke organisaties. 
Omdat het participeren van burgers zo belangrijk is, zullen wij als overheid het voortouw 
moeten nemen en onze wijze van communiceren moeten afstemmen op de ontvangende kant. 
Dat geldt niet alleen voor het gemeentejournaal in De Combinatie, maar ook voor bijvoorbeeld 10 

de telefonische bereikbaarheid van de gemeente Ridderkerk, waarover de laatste tijd veel 
klachten binnenkomen. Wij zijn blij met de oprichting van de ambtelijke werkgroep die deze 
telefoonproblemen aanpakt en hopen echt dat wij in het najaar met elkaar kunnen stellen dat 
deze klachten verleden tijd zijn en dat het serviceniveau weer op peil is. Alleen op die manier 
ontstaat er een klimaat waarin participatie tot zijn recht kan komen. 15 

Zoals u allen weet, staat duurzaamheid ook hoog in het vaandel bij de ChristenUnie. Wij zijn 
daarom blij dat in het coalitieakkoord staat dat duurzaamheid voor deze coalitie een manier 
van denken en leven is en vast onderwerp bij de besluitvorming. Om daaraan concreet 
invulling te geven, zien wij graag dat aan iedere startnotitie en ieder raadsvoorstel een 
duurzaamheidsparagraaf wordt toegevoegd, zodat de doelstellingen daaromtrent direct voor 20 

eenieder helder zijn. Kan de wethouder aangeven wat hij van dit idee vindt? 
Een van de concrete uitwerkingen van het duurzaamheidsprincipe is wat de ChristenUnie 
betreft het toepassen van ledverlichting. In woningbouw en de ontwikkeling van 
bedrijventerreinen ontstaan uitstekende gelegenheden om deze gebieden gelijk te voorzien 
van duurzame ledverlichting. Daarnaast hopen wij uiteraard in de begroting van 2015 een 25 

verdere uitwerking te kunnen zien van het verduurzamen van de straatverlichting in 
Ridderkerk. 
Ditzelfde geldt voor een ander punt uit ons verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord, 
namelijk de aanleg van het glasvezelnetwerk. Als wij nu niet beginnen met, waar eenvoudig 
mogelijk, het aanleggen van stukjes netwerk, dan kunnen wij over een paar jaar alleen maar 30 

stellen dat wij de boot wat dit betreft duidelijk hebben gemist. In de uitwerking bij de begroting 
zien wij graag een voorstel van het college tegemoet om een meer structurele aanpak van dit 
netwerk te kunnen bewerkstelligen. 
Los van deze concrete punten vragen wij het college om in duurzaamheid de samenwerking te 
zoeken, zowel met het bedrijfsleven, middels onder andere het opgestarte 35 

duurzaamheidsnetwerk, alsook met de regiogemeenten. Weet de wethouder van de 
mogelijkheden die de VNG biedt om deel te nemen aan het VNG Ondersteuningsprogramma 
Energie? Wij zouden daarbij graag willen aansluiten. 
Ook het fietsen heeft onze voortdurende aandacht. Bij de behandeling vorig jaar van de 
Kadernota 2014 vroegen wij om een onderzoek naar de haalbaarheid van het aanleggen van 40 

een tweerichtingenfietspad op de Vlietlaan. Dat onderzoek is inmiddels uitgevoerd en in de 
raadsvergadering van vorige week hebben wij de toezegging van de wethouder gekregen dat 
de aanleg van dit fietspad naar alle waarschijnlijkheid in de komende begroting een plekje 
krijgt. Dat vinden wij uiteraard goed nieuws. Wij zullen het vervolg dan ook nauwlettend in de 
gaten houden. 45 

Voorzitter, naast dat ik mij graag aan mijn woord houd, wil ik mij graag aan de tijd houden. De 
vijf minuten zijn vast al bijna voorbij. Voor de ChristenUnie is het coalitieakkoord eigenlijk de 
kadernota voor de komende vier jaar. Wij zien daarom met het volste vertrouwen uit naar de 
komende begroting en hopen en verwachten daar de eerste concrete uitwerking te kunnen 
zien van het coalitieakkoord. Dat was mijn bijdrage. 50 

Dan de moties. Ik wil graag de reactie van het college afwachten voordat ik daarover iets zeg. 
 
De voorzitter: Keurig binnen de tijd. Mevrouw Fräser, D66/GroenLinks. 
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Mevrouw Fräser: Dank u wel, voorzitter. Hoewel wij begrip hebben voor de situatie, vinden wij 5 

het ontzettend jammer dat wij vanavond een kadernota met weinig echte kaders zullen 
bespreken. Toch, voorzitter, willen wij het college een aantal punten meegeven die wij 
belangrijk vinden. 
Tijdens de behandeling van het coalitieakkoord hebben wij onze teleurstelling al geuit over het 
gebrek aan ambities op het gebied van duurzaamheid. Wij zijn nu een paar maanden verder, 10 

maar in tegenstelling tot eerdere toezeggingen hebben wij nog geen concrete duurzame 
voorstellen gezien van het college. Zelf hebben wij een aantal aandachtspunten – ik benoem 
er een aantal – uit ons coalitieprogramma die wij graag verder uitgewerkt zouden zien. Zo 
hebben wij de fietshighways hoog in het vaandel staan. Maak een hogere prioriteit van de 
aanleg daarvan. Het stimuleren van het openbaar vervoer en de overkapte fietsenstallingen. 15 

Maak daarvan alstublieft hogere prioriteiten. Dat zou ons voorstel zijn. Bovendien merken wij 
dat er een proactievere houding nodig is als het gaat om het aanleggen van elektrische 
laadpalen in de gemeente. 
Voorzitter, mijn fractie blijft moeite houden met de sterk financiële, budgetgedreven insteek, 
zoals wij dat nu lezen in de beleidsstukken over het sociale domein. Hoewel met de aanname 20 

van het amendement vorige week en behandeling van het agendapunt hierin een kanteling lijkt 
te zijn gekomen, is dit toch iets wat wij aan het college willen meegeven. Wij hebben hierover 
grote zorgen. Let op de mens en niet zozeer op het budget en het financiële aspect. Daarnaast 
blijft het in onze optiek nogal paradoxaal en inconsequent dat wij vorige week nog met grote 
meerderheid van de raad een amendement aannemen waardoor wij ruim 1 miljoen reserveren 25 

voor een soort frictiebudget voor decentralisaties, terwijl tegelijkertijd in het stuk, in de 
kadernota wordt gesproken over de ambitie en ook de mogelijkheid om deze binnen het 
budget van de bijbehorende rijksmiddelen te kunnen uitvoeren. Toch paradoxaal. Graag een 
reactie van de wethouder op dit punt. 
Voorzitter, ook een aantal goede punten. Wij zijn heel erg blij dat het college inzet op het 30 

behouden van alle bibliotheken in Ridderkerk en dat die allemaal geopend blijven. Bovendien 
zijn wij heel erg blij dat er goed gaat worden gekeken hoe wij een zinvolle invulling kunnen 
gaan geven aan leegstaand vastgoed, wat verloedering en achteruitgang terugdringt. 
Voorzitter, dat waren mijn punten. Op de moties kom ik later, in mijn tweede termijn, terug 
nadat het college erop heeft gereageerd. Dank u wel. 35 

 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Ipskamp, Leefbaar Ridderkerk. 
 
De heer Ipskamp: Dank u wel, voorzitter. Achter de wolken schijnt de zon, dat weten wij 
allemaal, alleen zijn het nog steeds donkere wolken en zijn het nog maar een paar minimale 40 

zonnestralen. Zo zou u de huidige situatie en die voor 2015 op dit moment het best kunnen 
omschrijven. Er is economische groei geconstateerd, met name wat de export betreft. De 
motor van de economie, het MKB, dat het voornamelijk van de binnenlandse bestedingen 
moet hebben, merkt daar nog weinig van. Dat blijkt uit het feit dat veel ondernemers, ook in 
Ridderkerk, om diverse redenen nog steeds moeite hebben het hoofd boven water te houden. 45 

Faillissementen behoren helaas nog niet tot het verleden. 
Een deel van onze inwoners heeft nog steeds financiële problemen of komt daarin terecht en 
komt daardoor weer in andere problemen terecht. De Voedselbank en soortgelijke initiatieven 
blijven helaas nog nodig. Een ander deel van onze inwoners heeft zorg van anderen nodig. 
Een combinatie van beide komt ook voor. 50 

De heer Van der Spoel heeft het net al gezegd: ongelijkheid van behandeling bij het innen van 
gelden door de gemeente zou tot het verleden moeten behoren. Daartoe hebben wij samen 
met VVD en andere fracties de motie ingediend. De drie decentralisaties komen op ons af, 
waarvan nog niet bekend is of de beschikbaar komende gelden toereikend zijn, omdat 
domweg nog niet bekend is hoe hoog de kosten voor de gemeente zullen zijn. Inmiddels is 55 
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duidelijk dat er nog wat zorgtaken bij komen en dat de gemeente moet bepalen wie recht heeft 5 

op welke zorg. Met deze wetenschap moet worden vooruitgekeken en ligt de Kadernota 
begroting 2015 voor ons, het uitgangspunt voor de uitwerking door het college van de 
meerjarenbegroting. Wij zijn zeer benieuwd hoe de uitwerking eruit komt te zien. Op het 
moment gaan wij ervan uit dat nieuw opgelegde taken kunnen worden uitgevoerd binnen de 
beschikbare c.q. beschikbaar komende gelden. De toekomst zal moeten uitwijzen of de 10 

onlangs ingestelde reserve sociaal domein zal moeten worden aangesproken. Duidelijk is in 
ieder geval dat er geen of nauwelijks ruimte is voor nieuw beleid. Scherper ramen is als 
instrument geïntroduceerd en wordt gehandhaafd, wat risico’s met zich meebrengt. 
Voorzitter, Leefbaar Ridderkerk ziet meer heil in reëler ramen en handhaven, zodat er minder 
kans bestaat op tekorten of, zoals u wilt, minder overschrijdingen aan het eind van het 15 

boekjaar. En als wij het dan toch over overschrijding hebben, dan is de overschrijding van 
onderhoudskosten buitenruimte een mooi voorbeeld van hoe het ramen, wel of niet scherper 
uitgevoerd, kan misgaan en in dit geval meer keren achtereen is misgegaan. 
Blijven wij even bij het onderhoud van de buitenruimte, dan weten wij dat de uitstraling van de 
buitenruimte wordt bepaald door een van tevoren vastgesteld kwaliteitsniveau. Het huidige 20 

kwaliteitsniveau, door de vorige raad vastgesteld, roept – nu het wat langer wordt toegepast en 
het resultaat zichtbaar is – ongenoegen op bij onze inwoners. De vraag is alleen: komt dit door 
het vastgestelde kwaliteitsniveau of mede door de werkwijze van de hoveniers en/of de 
controle hierop? Met andere woorden: moeten geen duidelijke criteria worden vastgesteld 
waaraan de werkzaamheden van hoveniers moeten voldoen en moet daarop dan niet beter 25 

worden gehandhaafd? 
Voorzitter, tot nog toe blijft deze bijdrage in hoofdzaak negatief, maar Leefbaar Ridderkerk ziet 
ook positieve elementen, zoals het feit dat de grens van 20 miljoen van de algemene reserve 
nog niet wordt belaagd en ‘structureel sluitend’ nog steeds wordt gehandhaafd. En het 
voortdurende streven om niemand tussen wal en schip te laten belanden. Natuurlijk, bij een 30 

verandering of invoering van nieuwe systemen of taken verloopt dit zelden vlekkeloos. Er zal 
altijd wel iets misgaan en iedere tekortkoming of vergissing hierbij is er een te veel. Maar 
hebben wij niet onlangs in deze raad een raadslid horen zeggen: “Als je beleid voorstaat of 
idealen hebt, dan zoek je de rest erbij en als je die erbij zoekt, dan komt het voor elkaar”? Laten 
wij ons door deze positieve gedachte laten leiden als wij naar de toekomst kijken. 35 

Wij sluiten ons graag aan bij de CDA-fractie wat betreft de schorsing om de door hen 
ingediende motie te bespreken. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Ripmeester, Partij van de Arbeid. 
 40 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. De kadernota is dun. Voor kaders wordt 
verwezen naar het coalitieakkoord dat nog moet worden uitgewerkt. Er komen grote taken op 
de gemeente af na jaren aandringen van dezelfde gemeente dat zij beter en goedkoper 
kunnen. De Partij van de Arbeid constateert een grote aandacht voor het ‘goedkoper’ en is 
inmiddels erg benieuwd naar het ‘beter’. Visie voor budget, mensen boven stenen en munten. 45 

Steeds weer hamert de Rekenkamercommissie op SMART beleidsdoelstellingen en 
toegangscriteria, zodat de gemeenteraad weet of er legitiem, effectief en efficiënt wordt 
gewerkt. De Partij van de Arbeid is benieuwd of de coalitie deze transparantie zal geven bij de 
uitwerking van het coalitieakkoord in de programmabegroting en hoeveel nieuwe plannen 
worden gepresenteerd. Het CDA nam al een voorschot. 50 

De Partij van de Arbeid geeft graag wat kaders mee naast de kaders die wij u al hebben 
gegeven bij de vorming van de coalitie. Het eerste is: zorg dat er puur Ridderkerks beleid, ook 
in BAR-verband, mogelijk blijft. Wmo-geld is Wmo-geld en is niet voor het wieden van onkruid. 
Beschikbaar geld mag en moet naar de zorg. Communiceren over de veranderingen die 
plaatsvinden, vaker en beter. Veel alleenstaande ouders zijn in verwarring door de 55 
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aankondiging dat de alleenstaande-oudertoeslag in de bijstand komt te vervallen. Deze wordt 5 

door het kindgebonden budget weer gecompenseerd. Ook al zijn de definitieve gevolgen van 
deze maatregel pas in december van dit jaar bekend, er zou al over kunnen worden 
gecommuniceerd. Is dit gebeurd? 
Veel ouderen, mantelzorgers, minima en mensen met lage inkomens hebben het zwaar. Wees 
het schild voor de kwetsbaren waar men bescherming vindt en niet waar men tegenaan loopt. 10 

Herzie dus de interne opdracht van de poortwachter. Inkomensondersteuning is geen gunst, 
maar een wettelijke taak. Wij weten allemaal dat iemand met een adequate 
inkomensondersteuning uiteindelijk voor de gemeente goedkoper is. Investeer dus ook in 
intermediairs die de doelgroepen wel bereiken en kijk verder dan het bekende rijtje partners. 
Kijk ook eens naar de Voedselbank, de Kledingbank en verschillende culturele instellingen. Op 15 

dit moment zijn er veel sociale initiatieven die met weinig geld en veel vrijwilligers bergen werk 
kunnen verzetten. Waarom worden deze nauwelijks ondersteund bij het uitvoeren van ons 
beleid? 
Er zijn nu een kleine duizend dementerenden in Ridderkerk. Over vijftien jaar is het aantal ruim 
vijftienhonderd. Er is veel onbekendheid over het onderwerp. De zorgketen dementie is niet 20 

sluitend. Er zijn andere vormen van wonen en dagbesteding nodig. De Partij van de Arbeid 
roept op om werk te maken van kleine beschermde wooncomplexen en roept op om meer 
mantelzorg en kangoeroewoningen mogelijk te maken. Daarnaast zou de gemeente een 
initiatief kunnen stimuleren en faciliteren zoals de Odensehuizen, waarin met voornamelijk 
vrijwilligers dementerenden zelf hun dag veraangenamen. 25 

Download ons plan voor de mantelzorg. Daar worden wij allemaal beter van. Een op de twee 
mantelzorgers zoekt meer hulp; een op de vijf is overspannen. Dat is in Ridderkerk niet anders. 
Mantelzorg kan niet verplicht worden gesteld, dus is de gemeente het vangnet voor de 
mensen met een onvoldoende of geen sociaal netwerk. 
Zet een onafhankelijk, goed werkend klachtenmeldpunt op. Wanneer een organisatie lerend 30 

wil zijn, moet men klachten en opmerkingen durven aannemen. Het streven moet zijn om 
betere kwaliteit te leveren en niet om het minste aantal klachten te hebben. Wat gaan wij 
doen? 
Tot slot hebben wij nog drie punten. Herzie het tarief voor de thuishulpen. De gemeente moet 
de kwaliteit bewaken en is dus verantwoordelijk. Voor een nikkelen tarief krijgt men geen 35 

gouden standaard. Wat kunt u ons toezeggen? 
Doe onderzoek naar de kwaliteit van de herindicaties. De decentralisaties vereisen niet alleen 
monitoring van budgetten, maar vooral van kwaliteit en resultaat. 
Ten slotte willen wij nog een lans breken voor de theaterschool, een laatste restje cultuur voor 
kinderen. Deze geeft circa honderd kinderen de tijd van hun leven en een goede basis voor 40 

presentaties op het werk en sollicitaties. Niet alle kinderen houden van voetbal. Blijft er ook 
voor deze kinderen een plek in Ridderkerk? 
Kom ik bij de moties. De motie met betrekking tot de sociale kaart. De Partij van de Arbeid 
vraagt ongeveer halfjaarlijks om een sociale kaart, dus wanneer wij hem nu via het CDA 
zouden kunnen bemachtigen, zijn wij daar natuurlijk groot voorstander van. Het moet 45 

inzichtelijk zijn waar mensen terechtkunnen met hun vragen. Met betrekking tot de sociale 
wijkteams en de criteria. Ja, dat valt bij ons onder de aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie. Maak SMART wat wordt gedaan, zodat ook kan worden getoetst of 
het efficiënt en effectief is. Dank u wel, voorzitter. 
 50 

De voorzitter: Dank u wel. Dan stel ik voor dat wij het college eerst, voor zover noodzakelijk, 
laten beantwoorden alvorens wij gaan schorsen. Mijnheer Kruithof, is dat een goed plan? 
 
De heer Kruithof: Prima. 
 55 
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De voorzitter: Welkom, mijnheer Meij. Fijn dat u er ook bent. 5 

Ik geef het woord aan de wethouder Financiën. Dat is gebruikelijk en die neemt dan meteen de 
rest van haar portefeuille mee omdat dit nu eenmaal praktisch is. Wethouder Keuzenkamp, ga 
uw gang. 
 
Wethouder Keuzenkamp: Voorzitter, dank u wel. Ik start bij de beantwoording van de 10 

opmerking van het CDA. De motie betreffende de digitale sociale kaart. Er zijn in Ridderkerk 
veel sociale kaarten. Heel veel instanties hebben een eigen sociale kaart. Ik denk dat het goed 
zou zijn als wij een integrale sociale kaart zouden hebben, waarin alles kan worden opgezocht. 
Het college staat zeer positief tegenover deze motie. 
U hebt het over de sociale wijkteams. De vraag wordt gesteld: wordt daar niet een te grote 15 

bureaucratie mee georganiseerd? Gaat men daarmee zelf zijn vraag niet verhogen? En u 
vraagt om een notitie over wijkteams, over de samenstelling daarvan, in oktober, meen ik. 
Deze vragen die u stelt, zijn heel legitiem. In de kranten zijn daarover ook artikelen te lezen, 
dat dit toch wel de vraagpunten zijn. Wij hebben dat zelf natuurlijk ook wel gezien in de wijk 
West, waar wij een pilot hebben gedraaid. 20 

Mijn collega’s hadden daarbij de verwachting: als wij daar zo’n acht casussen hebben, dan 
hebben wij onze handen vol. Dat was hun verwachting, maar binnen de kortste keren hadden 
zij dertig casussen. Dus het feit dat snel een grote vraag wordt gecreëerd is wel degelijk 
aanwezig. Wij denken erover na hoe daarmee moet worden omgegaan. 
Die bureaucratie is ook een heel belangrijk element. Ik probeer ook altijd als wij onderwerpen 25 

bespreken in te brengen: “Kunnen wij geen regels afschaffen? Laten wij er alstublieft voor 
zorgen dat wij zo weinig mogelijk regels hebben.” En het meten. Ik heb daarover ook andere 
mensen gehoord. Belangrijk is dat wij gaan meten wat er gebeurt, want wij hebben natuurlijk te 
maken met een gigantische uitdaging. Heel veel geld gaat erin om. Wij moeten wel weten wat 
wij met het geld bereiken en wij moeten ook kunnen bijsturen. Dus dat is zeker heel erg 30 

belangrijk. 
Ik weet niet wat voor een notitie over wijkteams u ontvangt, maar er komt steeds meer 
informatie over die wijkteams naar u toe. Ik denk dat het twee verschillende notities zijn: een 
over de jeugd- en gezinsteams en een over de sociale wijkteams. 
Wat betreft de motie die u voorstelt. Eigenlijk is dat iets wat wij gewoon moeten uitvoeren. Als 35 

wij 1 januari starten met de teams, moeten wij eigenlijk van tevoren wel weten waarop wij gaan 
meten en waar wij gaan kijken hoe succesvol die zijn. Het streven is om geen bureaucratie en 
administratieve rompslomp te organiseren, maar slim om te gaan met wat instrumenten 
waarmee wij kunnen meten en monitoren. Dus ook ten aanzien van die motie is het college 
positief. 40 

U stelt vragen over denksport. Ik was niet op de hoogte van zoveel denksporters in Ridderkerk, 
maar eigenlijk is dat wel een feit dat in alle gemeenten zo is. Er zijn heel veel denksporters. Dit 
soort clubjes zijn vaak te vinden in kleine zaaltjes. Aan de andere kant: als deze mensen met 
elkaar iets willen op een andere plek, dan kunnen zij daartoe zelf het initiatief nemen. Als men 
daarover vragen of ideeën heeft, willen wij graag meedenken. Dus als u die clubs kent en zij 45 

hebben goede initiatieven, dan zou ik u willen vragen ze een keer langs te sturen en dan gaan 
wij in gesprek. 
Dan komen wij bij de VVD. Of wij de aanbeveling van de VVD willen meenemen. Vorige keer 
heb ik dat ook al toegezegd. Goede aanbevelingen, daar zijn wij altijd voor in. Dat weet u. Dat 
gaan wij echt doen. Het collegewerkplan zal samen met de begroting verschijnen. Wij 50 

proberen dan ook de punten die erin zitten gelijk in de begroting te verwerken.  
Verder geloof ik niet dat ik nog iets zou moeten zeggen over een onderwerp van de VVD. Ja, u 
hebt gesproken over dat bureaucratische overlegcircus. Dit is absoluut een aandachtspunt 
van elke dag, zou ik maar willen zeggen. 
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De SGP heeft een aantal punten genoemd. Het scherper ramen moet realistisch ramen zijn. 5 

Dat heb ik ook bij Leefbaar gehoord. Misschien is het goed om een andere term te bedenken. 
Dank voor uw ideeën om daarmee op een misschien wat andere manier om te gaan en om te 
kijken of wij inderdaad de begroting scherper in beeld kunnen krijgen en ervoor kunnen zorgen 
dat wij niet elke keer geld overhouden, maar het geld dat wij hebben, besteden aan dingen die 
wij aan de burger hebben beloofd. 10 

Die gelijkblijvende prijzen. Dat is in ieder geval binnen Ridderkerk beleid. Dat is eigenlijk een 
soort kaasschaafbezuiniging. Als de prijzen elke keer gelijk worden gehouden, wordt eigenlijk 
stiekem steeds bezuinigd. Zolang die rek er nog in zit, is het ook goed om te doen. 
Het COELO. Het was wel grappig. Naar aanleiding van de opmerking van de vorige keer 
hebben wij er nog in de organisatie over gesproken. COELO heeft een rapport gemaakt waarin 15 

staat dat fusies geen geld opleveren. Een voorbeeld dat erin stond: twee gemeenten gaan 
samen. De ene heeft een heel mooi sportbeleid en de andere heeft een heel mooi 
cultuurbeleid. Die nieuwe gemeente wil natuurlijk een mooi sport en een mooi cultuurbeleid 
hebben. Kortom, gaan aan beide onderwerpen meer geld besteden. Dat gebeurt heel veel. En 
dat is nu het mooie van de BAR-organisatie, dat wij dat niet doen. Wij hebben ons eigen beleid. 20 

Daar blijven wij bij. Wij zetten accenten van wat wij willen in Ridderkerk. Alleen wij hebben de 
slimme organisatie die dat organiseert. Dus al die nadelen die over fusies worden genoemd, 
gelden volgens mij niet voor de BAR-organisatie en gelden niet voor het feit dat wij 
samenwerken. Dat vond ik wel belangrijk om hier te melden. 
Dan komen wij bij de ChristenUnie. Volgens mij waren er niet echt vragen aan mijn adres. 25 

D66/GroenLinks: de paradox. Daar hebben wij de vorige keer ook over gesproken. Ik vind juist 
dat het geen paradox is. Ik heb geprobeerd het uit te leggen. Wij hebben met elkaar het 
streven om op lange termijn binnen de budgetten te blijven. Dat moet gewoon gebeuren. 
U hebt daar heel veel moeite mee, maar het is het allerbelangrijkste dat wij zorgen dat wij de 
financiën in de hand houden. Want als wij een tekort op de begroting hebben, dan heeft 30 

niemand daar iets aan, ook niet de burger die dan misschien faciliteiten zou krijgen die wij 
uiteindelijk niet meer kunnen betalen. Dus van wezenlijk belang is dat wij de budgetten goed in 
de gaten houden en de paradox over die reserve is geen paradox, want daarover hebben wij 
juist gezegd: “Op lange termijn moeten wij binnen de budgetten blijven.” Alleen op korte termijn 
zou het kunnen zijn dat wij, omdat alles nieuw is, over een budget heen schieten en dan 35 

hebben wij op de korte termijn geld om dat te repareren, maar dan is nog steeds de opdracht: 
blijf binnen het budget. Dus dat is geen paradox, maar een hulpmiddel om verschillen op de 
korte termijn op te lossen. 
Leefbaar Ridderkerk. Daar heb ik niet echt opmerkingen van gehoord. 
De Partij van de Arbeid heeft weer een aantal kaders meegegeven. Die heb ik genoteerd. Ten 40 

aanzien van uw klachtenmeldpunt. Dat valt waarschijnlijk in heel goede aarde en daar kunt u 
vast wel iets goeds van verwachten, want ik denk dat het belangrijk is. Wij hebben daar 
afgelopen week in het college over gesproken. Elke klacht die wij ontvangen, is eigenlijk een 
gratis advies en zo willen wij daar tegenaan kijken. Dus daar gaan wij mee aan de slag. 
Herzie het tarief voor de thuishulp. Daaraan wordt gewerkt. Daarover ontvangt u binnenkort 45 

nieuwe informatie. 
Dementerenden. U hebt het over het ondersteunen van initiatieven om kleinschalig bij elkaar 
te wonen. Ook dat zijn natuurlijk initiatieven die uit de markt moeten komen en als er groepjes 
mensen zijn … Ik heb binnenkort weer een gesprek met autistische mensen die graag iets 
gezamenlijk willen doen. Dat willen wij graag faciliteren en erover meedenken, want dat is wel 50 

een goede vorm van een veilige omgeving bieden voor mensen met een beperking. Daar 
staan wij zeker voor open. Dat waren volgens mij de vragen aan mijn adres. Dank u, voorzitter. 
 
De voorzitter: Misschien toch nog even de motie van de VVD over gespreide betalingen? 
 55 
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Wethouder Keuzenkamp: Die ben ik vergeten. Excuus. U hebt dit voorstel zelf vastgesteld, in 5 

december bij de verordening voor de tarieven, dus het is een voorstel van de raad. De 
achterliggende gedachte – maar dat zal dan waarschijnlijk niet in de stukken hebben 
gestaan – is dat als wordt geprobeerd de mogelijkheden te beperken, mensen meer zijn te 
sturen naar automatische incasso. In uw vragen kwam naar voren dat u dit geen goed plan 
vindt, maar eigenlijk is er landelijk toch wel overeenstemming over het feit dat automatische 10 

incasso de beste manier is om zowel de burger te beschermen, doordat hij of zij de rekening 
op tijd kan voldoen, als de overheid de kans te geven het geld inderdaad te incasseren. In die 
automatische incasso zit een lange tijd dat het geld wordt geïnd, dus dat is een mooie 
oplossing. Het heeft ook gewerkt, want het feit dat wij deze verordening zo hebben aangepast, 
heeft 1400 nieuwe incasso’s opgeleverd. Ik denk dat het een goed voorstel is, maar goed, als 15 

u het anders wilt … U stelt de kaders vast en u gaat daarover. Er zijn geloof ik 10 vragen over 
dit onderwerp binnengekomen ten opzichte van 1400 automatische incasso’s. Dus het college 
is geen groot voorstander van het terugdraaien van deze maatregel. Dank u. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Dokter. 20 

 
Wethouder Dokter: Dank u wel, voorzitter. Naar mij toe zijn niet echt veel vragen gesteld, 
maar er zijn wel wat opmerkingen om mee te nemen. Op het gebied van sociale zaken is heel 
nadrukkelijk naar voren gekomen dat wij toch vooral de zwakkeren in de samenleving goed 
moeten kunnen bedienen en dat wij vooral ook maatwerk zouden moeten leveren. Natuurlijk 25 

nemen wij dat mee. Ook dat is een van de punten die wij zelf al in het coalitieakkoord hebben 
staan. Nogmaals, daarvoor is veel aandacht gevraagd. 
Wat betreft ondernemers is nog eens een keer extra aandacht gevraagd voor met name de 
startende ondernemers en wat wij daarvoor als gemeente zouden kunnen doen. Wij hebben in 
ons beleid staan dat wij met ondernemers … en proberen ook ondernemers naar Ridderkerk 30 

te lokken. Wij zijn druk bezig om daarvoor een plan uit te voeren. Onder andere hebben wij nu 
met diverse ondernemersverenigingen regelmatig overleg en zijn er netwerkbijeenkomsten. 
Wij gaan ook zelf initiatief nemen om netwerkbijeenkomsten in de gemeente te houden, 
samen met … Binnenkort is er een thema waarin wij zelfs startende ondernemers en zzp’ers 
speciale aandacht willen geven. 35 

Er is ook nog een opmerking gemaakt over communicatie, over sommige dingen die wij 
misschien toch beter zouden kunnen doen. Wij zijn druk doende om te komen met een plan 
hoe wij de totale communicatie vanuit de gemeente kunnen verbeteren, dus niet zozeer op 
alleen maar bepaalde onderdelen, zodat wij een verbeteringsslag kunnen maken. Beter en 
meer communiceren en soms misschien vooraf. Als wij al iets weten van veranderingen die 40 

eraan komen, om daar vooraf een communicatieplan voor te gaan maken. 
Over bedrijfsvoering is nog even heel voorzichtig gesproken, terugkijkend naar onze 
bereikbaarheid de afgelopen dagen en weken. Daarover heb ik de laatste keer ook 
aangegeven dat wij daar druk op aan het sturen zijn. Ik ben vanmorgen nog met mijn collega’s 
gaan kijken bij het callcenter enzovoorts en wij zien gelukkig een stuk verbetering. Wij hopen 45 

dat inderdaad na de vakantie het probleem voorbij is en dat wij kunnen zeggen dat dit in ieder 
geval is opgelost. 
Voorzitter, dat waren denk ik de opmerkingen die richting mij zijn gemaakt. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Smit. 50 

 
Wethouder Smit: Dank u wel, voorzitter. Ook wat mij betreft een aantal opmerkingen die 
betrekking hebben op mijn portefeuille en die zeker de aandacht zullen krijgen. Zoals ik vorige 
week al heb toegezegd richting de ChristenUnie wordt deze zomer inzicht geboden in de 
kosten wat betreft het fietspad aan de Vlietlaan. Dat blijft staan. 55 
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D66/GroenLinks vraagt opnieuw de aandacht voor de fietshighways. De waarde die daaraan 5 

wordt gehecht, is niet onbekend. Het gaat u dan met name, neem ik aan, om de snelheid van 
de aanleg en de investeringen die worden gedaan. Ik denk dat dit een terecht punt is om nog 
eens naar te kijken hoe het nu zit, wat wij nu voor ogen hebben en wat wij daarmee kunnen of 
verder mee willen. Dus dat punt is genoteerd. 
De overkapte fietsenstalling, daar vraagt u ook naar. Ik vermoed dat u dan vooral denkt aan de 10 

Rotterdamseweg, maar dan hebben wij natuurlijk wel te maken met het feit dat dat in beheer is 
bij het waterschap, dus dat compliceert wel. Maar op zichzelf is het aandachtspunt helder. 
De PvdA benoemt de mantelzorgwoningen. Daar is ook landelijk beleid voor in ontwikkeling 
om wat betreft mantelzorg wat meer mogelijkheden te bieden in het kader van de ruimtelijke 
ordening. Maar los daarvan heeft het zeker onze aandacht, ook voor deze avond al. Dank u 15 

wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Japenga. 
 
Wethouder Japenga: Dank u wel, voorzitter. De VVD geeft aan dat wij ruim baan moeten 20 

maken voor de inwoners en de ondernemers en ook de heer Kooijman van de ChristenUnie 
doet het pleidooi om de participatie verder vorm te geven. Wij kunnen melden – en dat hebt u 
ook kunnen lezen – dat er volgende week een bijeenkomst is, hier in het Hofplein: ‘met het 
college op de koffie’. Dat is in ieder geval een stap richting inwoners, maar ook ondernemers 
en belangenpartijen om binnen te komen en met ons het gesprek aan te gaan. Dat is wat ons 25 

betreft een eerste stap om daar meer ruimte voor te geven en wij zijn daarin ook zoekende. 
Mevrouw Fräser van D66/GroenLinks legt nog maar eens de vinger bij de 
duurzaamheidsparagraaf. Het is natuurlijk wel zo dat de raad in januari een programma heeft 
vastgesteld met een zestal punten. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. Vanaf mei is een 
medewerker daarmee aan de slag. Op dit moment wordt het verder in de steigers gezet. 30 

Duurzaamheidsnetwerk. Kenniscentrum. Wat wij heel belangrijk vinden, is dat de kennis die er 
is – die nu vaak versnipperd is, maar wel aanwezig – bij elkaar komt. Een 
dakoppervlaktecampagne willen wij doen, maar ook wijkenergiecorporaties. Dat zijn allemaal 
zaken die wij in de komende maanden gaan uitwerken en ontwikkelen. De elektrische 
laadpalen noemt u nog. Er komen er twaalf bij, zoals dat al in de beantwoording van de vragen 35 

is genoemd. Als de behoefte nog groter is, dan gaan wij daar weer achteraan. 
De heer Kooijman vraagt nog aandacht voor een aantal zaken. Hij wil graag dat bij iedere 
startnotitie en raadsvoorstel een duurzaamheidskopje of -paragraaf wordt opgenomen. Ik 
neem dat idee, die suggestie mee en als wij daarvoor de handen op elkaar krijgen, is dat 
natuurlijk prachtig. 40 

Ledverlichting. Daar zijn wij voorstander van. Het gaat natuurlijk altijd om kosten, maar het is 
wel zo dat wij bij de nieuwbouwprojecten die nu komen – en dan gaat het over ’t Zand, maar 
ook het Centrumplan of de herstructurering bij het centrum – ledverlichting gaan aanbrengen. 
Ook Nieuw Reijerwaard kunnen wij in dat verband noemen. 
Ook genoemd is – en wij hebben daarover iets gezegd in ons coalitieakkoord – het 45 

glasvezelnetwerk. Ook het CDA legt de vinger daar nog bij, meen ik. Voor bedrijven, maar ook 
voor de inwoners. Wij nemen deze opmerking zeker mee. 
Dan was er nog een vraag of ik als portefeuillehouder weet heb van de mogelijkheden die de 
VNG biedt om deel te nemen aan het VNG-ondersteuningsprogramma. Laat dat nu zo zijn dat 
ik daarvan kennis heb. Het is zelfs zo dat wij daar als Ridderkerk net een aanvraag hebben 50 

gedaan, samen met vijftien andere regiogemeenten, om daaraan deel te nemen. Het doel 
daarvan is om belemmeringen aan de vraag- en aanbodkant weg te nemen. Dus, ja, kennis 
van en wij doen eraan mee. 
Dan nog een punt van Leefbaar Ridderkerk, de heer Ipskamp. Hij had het onder meer over het 
onderhoud van de buitenruimte. Hij spreekt ook wel wat ongenoegen uit: inwoners die niet blij 55 
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zijn met hoe het gaat. Ook de begroting, het ramen is nog aan de orde geweest. Daarover is 5 

voldoende gezegd, denk ik. Zeg maar dat beheer buitenruimte gebeurt aan de hand van 
beeldkwaliteitsplannen. Daar werken de aannemers ook mee. Dat wordt getoetst en als dat 
niet goed is, dan wordt daarover gesproken. Natuurlijk hopen wij volgende week tijdens die 
inloopdag ook van onze inwoners te horen wat zij van dit soort praktische dingen vinden. Wie 
weet, hebben zij daar zelf ook oplossingen bij. Dat is het, voorzitter. 10 

 
De voorzitter: Dank u wel. Rest mij nog een paar woorden tot u te spreken over de 
BAR-organisatie. Die hoort een beetje bij mij. Ik hoor de heer Los zeggen: “De BAR vergroot 
de afstand tot de inwoners.” Ik dacht dat wij hier de gedeelde visie hadden dat dit de 
belangrijkste reden is om de zaken aan te pakken zoals wij dat doen, namelijk te kiezen voor 15 

één gezamenlijke organisatie samen met Barendrecht en Albrandswaard om zo sterk mogelijk 
in de samenleving te staan en niet te kiezen voor een herindeling, zodat wij één grote 
gemeente zijn die een organisatie heeft. Wij kiezen voor een zelfstandig, autonoom 
Ridderkerk, precies om die reden. Om de afstand tot onze eigen inwoners zo klein mogelijk te 
houden. Daarop is alles gericht. Als u merkt dat het anders zit, dan hoor ik dat graag. Dat geldt 20 

vanzelfsprekend voor alle raadsleden. Het gaat dus om puur Ridderkerks beleid, vastgesteld 
door de Ridderkerkse gemeenteraad en daarvoor budget toegewezen door de Ridderkerkse 
gemeenteraad en dat blijft zo. Dicht bij de inwoners. 
Mijnheer Kruithof, u hebt gevraagd om een schorsing, want u had even tijd nodig om de rest 
van de raad te overtuigen van het belang van uw moties. Hoelang denkt u daarvoor nodig te 25 

hebben? 
 
De heer Kruithof: Dank u, voorzitter. Ik denk drie minuten, maar laten wij het afronden op vijf 
minuten. Dan heeft iedereen ook een mogelijkheid voor een plaspauze. 
 30 

De voorzitter: Mijnheer Ipskamp, ook genoeg aan vijf minuten? Dan schors ik de vergadering 
tot zevenenhalf over tien. 
 

Schorsing van 22.02 uur tot 22.10 uur 
 35 

De voorzitter: Ik verzoek de leden hun plaatsen weer in te nemen. Wij gaan beginnen aan de 
tweede termijn, zo stel ik mij voor. Het is 22.10 uur. Wij hadden afgesproken tot pakweg 
22.15 uur. Dat halen wij niet. Waar wilt u hebben dat ik op stuur? Zullen wij proberen 
22.30 uur? Een minuut of drie per fractie? Ik zal drie minuten aanhouden voor de tweede 
termijn. Ik zal het in ieder geval aangeven als u al drie minuten aan woord bent, als u dat al 40 

nodig hebt. Wij zullen dezelfde volgorde aanhouden. U kunt uw beraadslaging meenemen in 
uw eigen tweede termijn van drie minuten. 
Mijnheer Kruithof, aan u het woord. 
 
 Tweede termijn 45 

 
De heer Kruithof: Dank u wel, voorzitter. Hier zit een gelukkig mens, want er zijn twee moties 
waarvan het college zegt dat ze prima zijn. Dan wil ik alleen nog de eerste motie, van de 
digitale sociale kaart, aanpassen. Dan komt na ‘de digitale kaart’ – dat is een verzoek aan het 
college – nog een aantal woorden: ‘met een duidelijke gebruiksvriendelijke link op de 50 

homepage’. Ik heb dat al doorgegeven aan de griffie. Als u dat wilt toevoegen. 
 
De voorzitter: Heeft iedereen het? ‘Met een duidelijke gebruiksvriendelijke link op de 
homepage’. Van de gemeente Ridderkerk bedoelt u daarmee, neem ik aan? 
 55 
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De heer Kruithof: Wij hebben het over de gemeente Ridderkerk, geloof ik. 5 

 
De voorzitter: Ga uw gang. U hebt gewoon een tweede termijn van drie minuten, waarvan er 
nu 55 seconden om zijn. 
 
De heer Kruithof: De rest van de vragen is allemaal beantwoord of het college gaat erover 10 

nadenken, dus dan krijgen wij nog antwoord. Wat mij betreft prima. Dan heb ik nog een 
opmerking over de motie van de VVD. Die zullen wij niet ondersteunen. Dank u. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Spoel, VVD. 
 15 

De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Uit de beantwoording van het college is het mij 
nog niet duidelijk of er een apart collegewerkplan komt en de begroting. Of is de begroting het 
collegewerkplan? Dan vraag ik: hoe verhoudt dat zich tot de toezegging dat ook ideeën van de 
VVD in de begroting moeten worden meegenomen? Daarnaar ben ik nog een beetje 
zoekende. 20 

Met betrekking tot onze motie zou ik de wethouder willen vragen nog eens goed te kijken naar 
de schriftelijke beantwoording van de vragen van de VVD hierover. Daarin zegt hij duidelijk: 
“Wij willen twee mogelijkheden openhouden: automatische incasso en betalen via 
acceptgiro’s.” Zoals ik al heb gezegd, hebben wij er doelbewust niet voor gekozen om terug te 
gaan naar zes termijnen, maar het op drie te houden, zodat er niet veel meer ambtelijk werk 25 

komt en mensen in de gelegenheid zijn om in hetzelfde ritme te betalen, dus in plaats van 
maart, april, mei, juni, juli, augustus wordt het april, juni en augustus. 
Gelet op de opmerkingen van de Rekenkamercommissie die in de vorige raad door diverse 
partijen ingebracht zijn, zou ik toch vooral willen oproepen om deze mogelijkheid open te 
houden, juist als u wilt doen aan preventie en wilt voorkomen dat mensen in financiële 30 

problemen komen. Want als u zegt: “Ja, er zijn al mensen die gekozen hebben voor die tien 
termijnen …” Maar er zijn ook mensen die er helemaal niet gelukkig mee zijn en die zeggen: “Ik 
moet, want anders moet ik in mei 100% betaald hebben. Dat lukt niet als ik via acceptgiro’s 
betaal. En als ik via automatische incasso betaal pas in oktober.” Dus wij willen gewoon de 
financiële mogelijkheden van de mensen, waarvan de raad uitgesproken heeft dat beide 35 

mogelijk moeten zijn, iets verruimen, zodat wij de inwoners die het financieel toch moeilijk 
hebben, tegemoetkomen. Voorzitter, daar wilde ik het in deze termijn bij laten, dank u wel. 
Ik moet nog een opmerking maken over de motie van het CDA. De sociale kaart steunen wij al. 
Met betrekking tot wijkteams. Wij willen deze steunen, maar uitdrukkelijk met de toezegging 
die de wethouder heeft gedaan dat wij vooral geen bureaucratisch monster aan de andere 40 

kant gaan optuigen. Er zijn allemaal verschillende wijken met allemaal verschillende 
kenmerken. Laten wij het niet zo dichttimmeren dat er door de verantwoording juist een 
bureaucratisch apparaat zal ontstaan. Dus uitsluitend met die toezegging van de wethouder 
kunnen wij instemmen met die motie. 
 45 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Duijn Schouten, SGP. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter. Ik zal mij beperken tot de moties. 
Dan draag ik ook nog een beetje bij aan het tijdsdoel. 
Dan begin ik met de motie over de sociale teams. Die steunen wij. Dat is … Ze zijn niet 50 

genummerd, maar goed. 
Wat betreft de andere motie van het CDA, inzake de sociale kaart, stonden wij op het punt die 
te steunen. Alleen is mij zojuist ingefluisterd dat de aanpassing dat de heldere link op de 
homepage moet komen technisch en ook voor de website van de gemeente niet zo goed is. 
Als er had gestaan ‘een heldere link op de website’, dan hadden wij de motie gesteund, maar 55 
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het is mij binnen de fractie sterk ontraden om steun te verlenen aan ‘een heldere link op de 5 

homepage’. Ik weet niet of dat nog kan worden teruggedraaid? Als het ‘website’ kan blijven, 
dan steunen wij de motie, maar als het ‘homepage’ mocht worden, dan steunen wij haar niet. 
Het heeft niets met de intentie te maken, maar puur met het behoud van de website van de 
gemeente, is mij verteld. 
 10 

De voorzitter: Mijnheer Kruithof, kunt u meteen helderheid verschaffen? 
 
Wethouder Dokter: Schorsing. 
 
De heer Kruithof: Uiteraard, weer drie minuten. Nee hoor, maar misschien kunnen de fracties 15 

die aan het woord komen daarover iets zeggen. Dan gunt u mij straks misschien het laatste 
woord. Dank u. 
 
De voorzitter: Goed. Mijnheer Van der Duijn Schouten weer. 
 20 

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel. Dan had ik nog één motie van de VVD. 
Hoewel de wethouder daarover niet enthousiast was, voelt het voor ons toch als een stukje 
rechtvaardigheid dat mensen meer gespreid over het jaar de tijd krijgen om te betalen, waarbij 
ik wel nadrukkelijk wil melden dat wat mij betreft iedereen zou moeten opteren voor een 
automatische incasso. Ik doe het zelf ook en het bevalt mij uitstekend. Je hebt er geen 25 

omkijken meer naar en het loopt allemaal vanzelf. Maar met de opmerking die ik eerder heb 
gemaakt, steunen wij deze motie. 
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 
 30 

De heer Van der Spoel: Voorzitter, dan wil ik de heer Van der Duijn Schouten toch ook nog 
even wijzen op de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD hierover, dat 
ondanks dat het u bevalt er toch nog een groep is van bijna 40% of meer die graag via die 
acceptgiro betaalt, dus ik ben blij met uw steun. 
 35 

De voorzitter: Mooi. Mijnheer Los. 
 
De heer Los: Voorzitter, dank u wel. 
 
De voorzitter: Is het niet goed? 40 

 
De heer Van der Duijn Schouten: Nou … 
 
De voorzitter: U was nog niet klaar? 
 45 

De heer Van der Duijn Schouten: Ik probeerde nog het woord te krijgen, maar u zag het niet. 
 
De voorzitter: Nee, maar dat kan alsnog, want de heer Los was nog niet begonnen. Mijnheer 
Van der Duijn Schouten, ga uw gang. 
 50 

De heer Van der Duijn Schouten: Wat ik nog wilde opmerken, is dat de 40% die er geen 
gebruik van maakt wellicht niet weet hoe gemakkelijk het is. 
 
De voorzitter: Goed. Mijnheer Los, ga uw gang. 
 55 
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De heer Los: Mag het, voorzitter? Ja, voorzitter, over het geheel genomen, denk ik dat wij 5 

elkaar wel begrijpen. De SGP had het over realistisch ramen. Dat is mij uit het hart gegrepen. 
Realistisch naar allerlei andere zaken kijken ook, in de zin van: hoe is het uitgepakt? Daar 
moeten wij ook naar kijken. 
Ik dank u voor uw reactie over de BAR-organisatie. Ook dat moet de toekomst leren. Wij 
hebben er geen hoge verwachtingen van, dat heb ik u gezegd, maar de toekomst zou best 10 

anders kunnen uitpakken. Dat zou kunnen. 
Wat betreft de moties heb ik mij denk ik al een beetje uitgesproken. De motie over de sociale 
kaart: ja. De aanpassingen: ook prima. Maar mijn gedachte was dat het college zelf slim 
genoeg is om dat op een duidelijke manier op de website te zetten. 
Ook de motie over de sociale teams gaan wij steunen, maar inderdaad de opmerking van de 15 

VVD, dat het gevaar dreigt van bureaucratie, daar moeten wij toch wel voor uitkijken. Er wordt 
ook over visie gesproken. Ik dacht eigenlijk dat het misschien enigszins een doublure was, 
want ik neem aan dat het college toch wel een bepaalde visie heeft gehad bij het opstellen van 
die zaken. Maar goed, het kan geen kwaad om dat er nog eens overheen te doen. 
Ook de motie van de VVD is ons wel uit het hart gegrepen. Ook daarbij zeg ik weer: het is een 20 

stukje realisme, want de wethouder zei: “Jullie hebben het zelf aangenomen op deze manier.” 
Maar goed, het is nooit te laat om te keren, dus dat willen wij bij dezen dan ook doen. Ik denk 
dat het een goede zaak is. Daar wil ik het bij laten, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Los. Mijnheer Kooijman. 25 

 
De heer Kooijman: Dank u wel. Op de vragen die ik had gesteld, heb ik allemaal positieve 
antwoorden gehoord, dus daar ben ik zeker blij mee. Eén opmerking nog richting wethouder 
Japenga. Hij zei over ledverlichting dat het uiteraard ook altijd over kosten gaat, maar ik neem 
aan dat hij beseft dat het aan de andere kant over de opbrengsten gaat die ledverlichting met 30 

zich kan meebrengen. 
Even kijken. Nog een opmerking. Wat D66/GroenLinks zei over het proactief communiceren 
met betrekking tot de laadpaal steunen wij ook van harte. 
Dan over de moties. De sociale kaart, inclusief ergens een duidelijke link, daar kan ik mij iets bij 
voorstellen. Waar ik nog wel een opmerking over wil maken … Ik heb een dergelijke website 35 

even bekeken. Het lijkt mij voor professionals helemaal fantastisch, want volgens mij is daarin 
alles terug te vinden. Maar de burger die zelf op zoek moet, verdwaalt volgens mij al vrij snel. Ik 
denk dat daaraan nog wel aandacht kan worden gegeven. Desalniettemin zullen wij deze 
motie in ieder geval steunen. 
Die van de gezinsteams zullen wij ook steunen met inderdaad ook de opmerking dat wij er 40 

geen heel bureaucratisch geheel van willen maken. 
Dan de motie inzake de gemeentelijke belastingen. Wij begrijpen dat de wethouder aangeeft 
dat zij liever heeft dat alles via automatische incasso gaat. Onzes inziens is dat inderdaad ook 
gedaan door nog maar in drie termijnen met een acceptgiro te kunnen betalen, maar wij 
zouden het wel reëel vinden als de eindtermijn hetzelfde ligt als de automatische incasso, dus 45 

wij zullen deze motie ook steunen. 
 
De voorzitter: Mevrouw Fräser. 
 
Mevrouw Fräser: Dank u, voorzitter. Wij zijn heel blij met de woorden van wethouder Japenga 50 

over duurzaamheid. Wij merken dat hij er heel druk en goed mee aan de slag is. Onze 
complimenten daarvoor. Waarvoor wij ook onze steun willen uitspreken, is het initiatief van de 
ChristenUnie als het gaat om een duurzaamheidsparagraaf bij elk beleidsstuk, bij elke 
startnotitie. Wij kunnen dat van harte steunen. Dat vinden wij een heel mooie aanvulling. Wij 
hopen dat het in de praktijk zal worden uitgewerkt. 55 
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Kom ik uit bij de moties. De eerste motie, inzake de sociale kaart, zullen wij steunen. Het is ons 5 

eigenlijk om het even of het nu op de homepage is of op een andere heel duidelijke plaats. Het 
gaat ons om het doel. Het moet zichtbaar zijn. Het moet duidelijk zijn op de homepage of 
elders. Daar gaat het om. Of u dit erin laat of niet, dat maakt mij echt niet uit. 
Dan hebben wij het betalen van de gemeentelijke belastingen. Die motie kunnen wij ook 
steunen, dus bij dezen. 10 

De sociale teams en jeugd- en gezinsteams in de wijk. Ook hierbij hebben wij een positief 
gevoel. Deze motie zullen wij ook steunen. Dank u wel, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Ipskamp, Leefbaar Ridderkerk. 
 15 

De heer Ipskamp: Dank u wel, voorzitter. Wethouder Japenga sprak de hoop uit dat als er 
volgende week mensen komen die klachten hebben over de buitenruimte – die hun 
ongenoegen dus uitspreken –, deze ook eventueel met oplossingen komen. Ik denk dat ik al 
een oplossing heb voor wethouder Japenga: verstrek iedere inwoner gewoon een voegenmes 
en een cursus ‘Hoe houd ik mijn straatje schoon?’ en ik denk dat u vrij ver komt. 20 

Dan ga ik over naar de moties. Van de motie van de VVD zijn wij mede-indiener, dus dat lijkt 
mij duidelijk. De motie van het CDA over sociale teams steunen wij. De motie inzake de sociale 
kaart steunen wij met de wijziging die is aangebracht met het woord ‘homepage’ daarin. Dank 
u wel. 
 25 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Ripmeester. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij dat de communicatie op heel 
veel terreinen zal verbeteren, althans dat u zich daarvoor gaat inzetten. Daarvoor hebben wij 
enkele tips. Reageer met informatie op de onderwerpen die spelen in de landelijke media, 30 

zoals inderdaad wat ik noemde bij die alleenstaande ouders. De site heeft een centrale plek, 
dus zorg dat die actueel is en accuraat. Op het moment dat ik een telefoonnummer vind van de 
Wmo-consulent dat niet goed is, is dat juist in deze tijd van decentralisaties uitermate 
vervelend. Naar een callcenter kun je beter niet gaan kijken, maar beter even bellen. Dan weet 
je hoe het ervoor staat. 35 

Ik ben blij met de toezegging dat er wordt gekeken naar een onafhankelijk, goed werkend 
klachtenmeldpunt, want ik denk dat wij daarmee allemaal zijn geholpen. Ik ben ook blij dat het 
tarief voor de thuishulpen wordt herzien. Daarover zal ik zo nog even reageren. Ik wil 
nogmaals aandacht vragen voor de gevolgen van de Wet markt en overheid. Wij dringen nog 
steeds aan op spoed, want de gebruikers van die 67 accommodaties van de gemeente 40 

hoeven niet onaangenaam te worden verrast. Tegelijkertijd zijn deze 67 accommodaties nu al 
te verduurzamen. Ik weet niet of u dit kunt opnemen in uw duurzaamheidsdoelstelling? Het lijkt 
ons een heel aardige opstap. 
Ridderkerk zet Ridderkerkse accenten. Dat is fijn, maar dat mogen wat de Partij van de 
Arbeidfractie betreft geen Ridderkerkse accenten zijn op BAR-beleid. De Partij van de Arbeid 45 

ziet graag puur Ridderkerks beleid. 
Over de herziening van het tarief van de thuishulpen. Daar zijn wij blij om, want voor het nu 
bepaalde tarief van € 16,50 zijn mensen niet in dienst te houden. Dan worden ook 
zorgaanbieders gedwongen om over te gaan tot alfahulpconstructies en dat kan toch niet de 
bedoeling zijn. Houd dan ook de onafhankelijke zorgintermediair of het platform onafhankelijk 50 

en laat deze geen eigen commercieel belang dienen door naar de eigen zorgtak door te 
verwijzen. Ik hoop echt dat wij na de zomer een verhoging van het tarief zien, zodat wij ook 
voor onze kwetsbare werknemers in de zorg een schild kunnen zijn. 
Dan moet ik nog reageren op het realistisch ramen. Het is toch wel opvallend dat verschillende 
budgetten op het sociale domein structureel een kleine 4 ton zijn afgeraamd. Dat geeft toch 55 
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een bepaalde smaak aan het stukje “helaas hebben wij de minima niet kunnen bereiken”, want 5 

op het minimabeleid is natuurlijk € 133.500,-- realistisch weggeraamd. Er had natuurlijk ook 
eerst een visie kunnen worden opgesteld. Er hadden meer fte’s kunnen worden ingezet en 
meer budgetcoaching en ondersteuning van organisaties die minima wel bereiken. De 
Rotterdampas is weg. Er komt nu wel iets voor de zomer, voor de kinderen, maar weer niet 
voor de volwassenen. Althans, ik hoop dat dit verkeerde informatie is. Ik hoop dat er ook iets 10 

komt voor de volwassenen. 
 
De voorzitter: De drie minuten zijn om. 
 
Mevrouw Ripmeester: Ik heb nog maar twee opmerkingen. 15 

 
De voorzitter: Goed. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dat valt dan mee, hoop ik. Dus er wordt eerst structureel afgeraamd. 
Men zegt: “Iedereen krijgt waarop hij recht heeft”, maar die rechten komen weer voort uit 20 

verordeningen die weer worden opgesteld op basis van het beschikbaar gestelde budget. Dan 
draait het nog steeds om de budget-as en dat is een belangrijk politiek signaal. Er zijn namelijk 
ook andere keuzes te maken en de dreiging van mogelijke bezuinigingen zien wij in het licht 
van toekomstig nieuw beleid en coalitieplannen. 
Tot slot … 25 

 
De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 
 
Mevrouw Ripmeester: Eén woord? 
 30 

De voorzitter: Nee. 
 
Mevrouw Ripmeester: Ach. Het waren er ook eigenlijk tien. 
 
De voorzitter: Voor de duidelijkheid: de heer Van der Duijn Schouten wil interrumperen, dus ik 35 

kom zo nog een keer bij u terug. Mijnheer Van der Duijn Schouten. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter. Ik ben bang dat wat ik nu allemaal 
weer wil gaan zeggen eigenlijk helemaal geen zin heeft, want volgens mij wil mevrouw 
Ripmeester niet luisteren. Wij veranderen geen beleid. Het beleid staat. Het enige wat ik heb 40 

gezegd, is dat wij posten scherper moeten ramen. U gaat er allerlei beleidsterreinen en 
bedragen aan koppelen. Die komen in de kadernota helemaal niet terug. Ik heb ook gezegd: 
“Daar waar geld structureel tekort wordt gekomen, moet geld worden bijgeraamd.” Het gaat 
erom dat wij een realistisch beeld maken van wat deze gemeente uitgeeft aan het staande 
beleid. Wij veranderen totaal geen beleid. Wij voegen alleen bij het staande beleid de juiste 45 

hoeveelheid geld, zodat wij doen wat wij willen doen. Alleen blijft u proberen om dat om te 
draaien en er dingen aan te koppelen die er helemaal niet zijn. Dat was vorige week het geval 
en dat doen wij nu weer. Dat zal wel zo blijven. 
 
De voorzitter: Mevrouw Ripmeester, om uw tweede termijn af te ronden. 50 

  
Mevrouw Ripmeester: Nu worden het wel iets meer dan tien woorden. 
 
De voorzitter: Het is ook al iets meer dan vijf minuten. 
 55 
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Mevrouw Ripmeester: Touché. De heer Van der Duijn Schouten heeft het over het 5 

bestaande beleid. Ja, dat kan natuurlijk, maar in het coalitieakkoord wordt ook meer ambitie 
uitgesproken en die ambitie wordt op voorhand weggeraamd. Ik heb maar één woord of twee: 
“Laat uw daden voor u spreken en uw woord uw woord zijn.” 
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 10 

 
De heer Van der Duijn Schouten: Zou mevrouw Ripmeester willen aangeven waar zaken 
dan worden weggeraamd voor ander beleid en waar die verschuivingen van dat geld dan 
zitten? Want die zijn er niet. 
 15 

Mevrouw Ripmeester: Op pagina 33 en 35 van de tussenrapportage staat dat er € 133.500,-- 
wordt verlaagd, scherper geraamd of realistischer geraamd, zoals u dat noemt. 
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 
 20 

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter. Wij spraken vanavond over de 
kadernota, dacht ik. De tussenrapportage geeft alleen maar een stand van zaken in het lopend 
jaar weer, waaruit dus weer blijkt dat wij aan bepaalde posten minder uitgeven dan dat wij van 
tevoren hadden begroot. Ik bedoel: meer dan dat is het niet. 
 25 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 
 
Mevrouw Ripmeester: En het punt dat ik steeds wil maken, is dat men eerst beleid moet 
maken en daarna pas de begroting aanpassen. Dat is iets wat de heer Van der Duijn Schouten 
gewoon niet wil. Dat wil hij wel doen op andere punten, maar blijkbaar niet op ‘minimabeleid’. 30 

 
De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Wij passen helemaal geen beleid aan. Het beleid staat. Ik 
bedoel: mevrouw Ripmeester doet net of wij allemaal beleid gaan veranderen. Dat is helemaal 35 

niet het geval. Wij gaan uit van staand beleid en voor dat staande beleid blijkt al jaren dat wij 
minder geld nodig hebben dan dat wij uitgeven. Dus gaat u nu niet, laat mevrouw Ripmeester 
nu niet de suggestie gaan wekken dat wij overal dingen anders gaan doen of ander beleid 
gaan maken. Nee, wij passen de dingen aan elkaar aan, zodat beleid klopt met het 
bijbehorende geld. Meer dan dat is het niet. 40 

 
De voorzitter: Ga uw gang. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dat betekent dus dat u doet wat u doet en u er niet tevreden over bent. 
U zegt zelf: “Wij zijn teleurgesteld”, maar u hebt geen ambitie om dat te verbeteren. U begint 45 

niet eerst met plannen maken hoe u dat gaat verbeteren. U begint met het wegramen van 
budget. 
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 
 50 

De heer Van der Duijn Schouten: Als wij plannen hebben, dan zorgen wij dat daar budget bij 
komt. Ik herhaal nu: wij veranderen het beleid niet en als u vindt dat zaken anders moeten, dan 
moet u daarvoor met voorstellen komen. Dan kunnen wij daar met elkaar naar kijken. Wat ik op 
het moment zeg, is dat bij het bestaande beleid, dat wij met zijn allen hebben vastgesteld, de 
hoeveelheden geld moeten kloppen. Als u dat beleid wilt veranderen, dan gaan wij daarover 55 
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graag met u in discussie en als wij met ander beleid komen waar andere geldhoeveelheden bij 5 

horen, dan gaan wij dat op dat moment aan elkaar koppelen. 
 
De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 
 
Mevrouw Ripmeester: De Partij van de Arbeid heeft verschillende voorstellen gedaan voor 10 

ander beleid. Wij zijn al langer in discussie en wij staan gewoon niet achter deze sobere 
inspanning op dit moment. Dat weet u. Daarover hebben wij al vaker gesproken. Voor nu is dit 
een heilloos heen-en-weerspel. 
 
De voorzitter: Dat gaan wij toch nog even doen. Mijnheer Van der Duijn Schouten. 15 

 
Mevrouw Ripmeester: Laat bij de uitwerking van de begroting uw daden voor u spreken en 
uw woord uw woord zijn. Ik kijk uit naar de uitwerking. 
 
De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. Als er geïnterrumpeerd wordt … Ik haat het om de 20 

microfoon uit te doen, maar ik wil wel graag dat u luistert. De heer Van der Duijn Schouten wil 
interrumperen. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat wij nu zijn uitgekomen 
bij het punt waar het om gaat: mevrouw Ripmeester is het niet eens met het beleid en dat wil 25 

dus steeds zeggen doordat het met het geld niet klopt. Nee, ze is heel eerlijk: zij vindt dat het 
beleid dat nu wordt gevoerd niet klopt. Laat zij dat dan gewoon eerlijk zeggen en dan met 
suggesties voor ander beleid komen. In plaats van continu aangeven wat er allemaal niet 
klopt, zeggen hoe het wel moet en waar dan de zaken anders moeten. Dan kunnen wij ook 
kijken welke gelden daarbij horen. 30 

 
De voorzitter: Tot slot, mevrouw Ripmeester. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel. Ik zie dit als een positieve handreiking van de SGP om de 
kaders die wij hebben gegeven bij de vorming van de coalitie en de kaders die wij vandaag 35 

weer hebben gegeven ten aanzien van minimabeleid en zorg zorgvuldig te bestuderen, zodat 
ook voor de toekomst goed beleid tot stand kan komen. 
 
De voorzitter: Dat was het. 
 40 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. 
 
De voorzitter: Ik kijk eens even naar de leden van het college. In tweede termijn. 
Wethouder Dokter, ga uw gang. 
Mijnheer Van der Spoel, wilt u al interrumperen als er nog niets is gezegd? 45 

 
De heer Van der Spoel: Op het terrein van het collegeprogramma en de begroting. Of dat nu 
twee gescheiden … 
 
De voorzitter: Dat bepaalt het college zelf, wie daarop ingaat. Wethouder Dokter heeft het 50 

woord. 
 
Wethouder Dokter: Om dan maar bij het laatste te beginnen: ze worden gescheiden 
aangeboden, dus zowel het college-uitwerkingsprogramma als de begroting. 
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Ik wil toch graag even reageren op mevrouw Ripmeester. Ik zat serieus mee te schrijven en ik 5 

denk dat het heel erg positief is om eens wat tips mee te geven over communicatie. Daar wil ik 
heel serieus naar kijken. Maar ik vind het een beetje flauw en dat meen ik echt – u raakte mij 
echt in mijn ziel – om te zeggen: neem maar gewoon de telefoon en ga eens kijken in plaats 
van ernaartoe te gaan. U hebt het wel over onze medewerkers, die op dit moment ook de 
kranten lezen, die heel erg gestrest zijn, die heel hard aan het werk zijn. En als ik dan, met mijn 10 

collega, vind dat wij daarnaartoe moeten gaan, dan vind ik dat belangrijker dan de opmerking: 
“Ik zou eens een belletje plegen.” Nee, ik weet dat de belletjes langzaam gaan. Ik vind het een 
heel lage opmerking. 
 
Mevrouw Ripmeester: Voorzitter. 15 

 
De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 
 
Mevrouw Ripmeester: Excuus. Ik had de humor van de heer Dokter wat hoger ingeschat. Ik 
heb niets tegen de mensen van het callcenter. Sterker nog, daar heb ik heel aardige contacten 20 

mee. Ik heb iets tegen het systeem, tegen het zeventien minuten wachten. Als u zegt: “Wij 
gaan de communicatie verbeteren en ik ga mij daarin verdiepen”, dan gaat u natuurlijk ook op 
bezoek bij het callcenter, maar dan bent u natuurlijk ook op de hoogte van hoelang het duurt 
voordat u wordt geholpen, hoe het is om in de wacht te hangen. Ik heb niets aan te merken ten 
aanzien van de werknemers en ik vind de manier waarop u mij nu bejegent absoluut unfair. 25 

 
De voorzitter: Wethouder. 
 
Wethouder Dokter: Ja, dat moest. Ik kom op voor mijn medewerkers en als u daar zulke 
opmerkingen over maakt, dan accepteer ik die niet. Klaar. Wat betreft uw informatie over … 30 

 
De voorzitter: Mevrouw Ripmeester wil reageren. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. En het is voor mij niet mogelijk om te 
accepteren dat u die lading legt in dit grapje dat ik heb gemaakt en dat is een hele … U kunt 35 

daar een zwaarte aan bieden of geven die u zelf wilt. Ik heb niets tegen deze medewerkers. 
Die acht ik hoog. Maar ik heb wel iets aan te merken op de werkwijze en dit was op zich een 
korte opmerking, waar u een onterechte zware lading in legt. 
 
De voorzitter: Volgens mij is het helder zo. 40 

 
Wethouder Dokter: Daar ga ik ook niet verder op in. Wat betreft uw opmerkingen over 
gezinnen, wat betreft de Rotterdampas, dat wij wel iets voor jongeren zullen organiseren, maar 
dat volgens uw informatiebronnen er niet naar gezinnen zelf en ouderen wordt gekeken. Ik zou 
daarover graag willen aangeven: als u die informatie heeft, kom eens bij mij langs of bel mij 45 

even, dan zal ik u van informatie voorzien, want op dit moment zijn wij druk bezig om alle 
minimagezinnen aan te schrijven en die allemaal in ieder geval een oplossing te bieden om 
ook deze zomermaanden, deze vakantiemaanden het een en ander te regelen. Dus ook die 
informatie is niet juist. 
 50 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 
 
Mevrouw Ripmeester: Voorzitter, ik neem dat aanbod graag aan om te kijken of mijn 
informatie niet juist is. Ik heb inderdaad begrepen dat er nu een soort noodoplossing is, omdat 
er voor de zomer nog iets moet worden geregeld. 55 
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 5 

De voorzitter: Andere leden van het college nog? Dat is niet het geval. Dan gaan wij eens 
kijken hoe de vlag erbij hangt. Wij werken altijd zo dat wij eerst het voorstel zelf in stemming 
brengen. Ik leg u voor dat dit niet nodig is, omdat wij vaststellen dat wij er kennis van nemen. 
Dat hebben wij kunnen vaststellen, dat wij er allemaal kennis van hebben genomen. Dus wij 
stellen het niet vast, wij nemen er kennis van en het college heeft de opdracht om de kadernota 10 

uit te werken in de Begroting 2015 en verder. 
Ik stel u voor om meteen over te gaan naar de moties en ik zie knikken. 
De motie van het CDA inzake de sociale kaart. Er was nog een vraag gesteld inzake de 
homepage. Ik geloof niet … De SGP liet zijn stem daarvan afhangen. Is die vraag beantwoord 
in uw optiek? Ik heb het niet meegekregen of die vraag is beantwoord. 15 

 
De heer Van der Duijn Schouten: Als de tekst van de motie luidt dat het op de website komt, 
dan stemmen wij mee en dan laten wij graag aan de ambtelijke organisatie over dat het op een 
zo efficiënt mogelijke manier erin komt. Als het moet zijn ‘op de homepage’, dan is mij sterk 
ontraden om hierin mee te gaan en doen wij dat dus niet. 20 

 
De voorzitter: Mijnheer Kruithof. 
 
De heer Kruithof: Dan mag ik de knoop doorhakken, natuurlijk. Ik denk dat ik het gewoon laat 
staan, maar dan kijk ik ook gelijk de wethouder aan. Als het echt niet kan, als het een gedrocht 25 

wordt of het technisch niet mogelijk is, dan denk ik dat niemand hier binnen de raad een 
probleem ziet. Vaak zeggen ze ook: “Als het maar duidelijk, helder en voor iedereen 
toegankelijk is.” Dus ik wilde eigenlijk ‘homepage’ laten staan, maar dan erbij zeggen dat het 
geen onoverkomelijk probleem zal zijn als dat ‘website’ wordt, als het maar helder en duidelijk 
is. Maar ik wilde het laten staan. Dank u. 30 

 
De voorzitter: Ik weet niet zeker of het symbolisch is, maar er is vuurwerk ontploft. Dat is 
feestelijkheid, ter afsluiting van de wielerronde, maar dat wisten wij allemaal al, toch? 
Aan de orde is de motie inzake de sociale kaart. Ik lees voor wat de samenvatting is, zodat de 
kijker via internet dat ook meekrijgt. Het onderwerp is de beschikbaarheid van een digitale 35 

sociale kaart en het college wordt verzocht voor 1 december dit jaar op de gemeentelijke 
website – en dan wel te weten met een duidelijke gebruiksvriendelijke link op de homepage – 
een sociale kaart te plaatsen waarop informatie is te vinden over lokale en regionale 
organisaties en hun aanbod op het gebied van zorg, wonen, welzijn, werk en inkomen. Zijn 
daarover stemverklaringen? Ja, dat was inderdaad de stem die ik nog miste. Mijnheer van Os. 40 

 
De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Partij 18PLUS is er uiteraard voorstander van om 
zoveel mogelijk informatie digitaal beschikbaar te stellen, dus wij steunen de motie van het 
CDA, maar wel met de opmerking dat de informatie die beschikbaar wordt gesteld, duidelijk 
moet zijn voor alle inwoners van Ridderkerk. Dank u wel. 45 

 
De voorzitter: Ja, nu zit ik toch even … Nee? 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Ik denk dat het helder is. 
 50 

De voorzitter: Ik denk dat het helder is, namelijk: zolang die homepage blijft staan, gaat de 
SGP er niet mee in zee, want er zijn mensen binnen de SGP die daar verstand van hebben en 
die zeggen dat het niet op die manier moet worden gedaan. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Dus daarom zullen wij er helaas niet in … 55 
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 5 

De voorzitter: Helaas niet. Dan stel ik wel vast dat met de andere stemmen voor de motie is 
aangenomen. 
Volgende motie, inzake sociale teams. Onderwerp zijn de sociale jeugd- en gezinsteams in de 
wijken en het college wordt gevraagd voor 1 januari 2015 de criteria voor de beoordeling van 
de resultaten van de teams ter vaststelling aan de raad voor te leggen. 10 

Stemverklaringen? Mijnheer Van Os. 
 
De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Wat ons betreft, is meten weten, dus wij gaan 
akkoord met de motie van het CDA. 
 15 

De voorzitter: Mijnheer Los. 
 
De heer Los: Ik heb de opmerking al gemaakt: het moet niet verzanden in bureaucratie. 
Daarover heeft de VVD ook al opmerkingen gemaakt en met inbegrip van die opmerkingen 
steunen wij het. 20 

 
De voorzitter: Juist, met inbegrip van de opmerkingen zoals die gemaakt zijn, is deze motie 
unaniem aanvaard. Aangenomen. 
Laatste motie. Daarvan is het onderwerp gespreid betalen van gemeentelijke belastingen. Het 
college wordt verzocht om in de Ontwerpbegroting 2015 op te nemen dat bij een betaling per 25 

acceptgiro of bankoverschrijving kan worden betaald binnen de termijn tot 30 april, tot 30 juni 
en tot 31 augustus. 
Stemverklaringen? Volgens mij … Mijnheer Van Os. 
 
De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Partij 18PLUS is mede-indiener van de motie van de 30 

VVD. Veel inwoners van Ridderkerk moeten zich helaas wenden tot het vakantiegeld voor het 
betalen van rekeningen en door het verruimen van de betalingstermijnen kunnen zij met een 
gerust hart de gemeentelijke belastingen betalen. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 35 

 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel. Wij hebben deze motie mee ingediend omdat wij weten 
dat mensen met een klein budget graag grip houden op het tijdstip van hun uitgaven. Dank u 
wel. 
 40 

De voorzitter: Dank u wel. Anderen nog? Dan heb ik begrepen dat het CDA geen behoefte 
heeft aan deze motie en dat de rest van de raad deze motie steunt, zodat ook deze is 
aangenomen. 
Onder het spetterende vuurwerk waarvan wij niets zien, nemen wij afscheid in deze raad voor 
het zomerreces en weet u dat er beneden nog een borrel op u staat te wachten. Ik wens u allen 45 

een fijn en gezond zomerreces en ik wens u allemaal in september gezond weer aan te treffen 
in deze raadzaal. Het ga u goed. Dank u wel. 
 

 Sluiting vergadering: 22.43 uur 


