
 
 

  
 

  

 

 
BESLUITENLIJST 

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 
11 SEPTEMBER 2014 

 

 

 
Aanwezig: burgemeester mevrouw A. Attema, voorzitter  
De raadsleden: mevrouw E.C. Berkhout-Emond (CDA), de heren C.A. van der Duijn Schouten (SGP), 
A. van Eijsden (SGP), L.J. Franzen (EVR), mevrouw  
F. Fräser (D66/GroenLinks), mevrouw K.K.M. van der Geest (Leefbaar Ridderkerk), de heren  
S. de Graaff (Leefbaar Ridderkerk), J. Ipskamp (Leefbaar Ridderkerk), J.D. Kardol (SGP), mevrouw 
K.J. Kayadoe (Leefbaar Ridderkerk), de heren R.M. Kooijman (ChristenUnie), P. Kranendonk 
(SGP), L. Kruithof (CDA), A. Los (EVR), C.J. Louter (ChristenUnie), G.J. van Nes (Leefbaar 
Ridderkerk), mevrouw P.J. van Nes-de Man (EVR), de heer H. van Os (Partij 18PLUS), mevrouw 
I. Parren-Leutscher (Leefbaar Ridderkerk), de heer E.M. Piena (VVD), mevrouw A.P.S. 
Ripmeester (PvdA), de heren F. Romeijn (EVR), B.A. Ros (D66/GroenLinks),  
A.J. Rottier (SGP), J. Rijsdijk (PvdA), L. van der Spoel (VVD) en mevrouw C. van Vliet (EVR). 
De wethouders: de heren H. Dokter en V.A. Smit, mevrouw T. Keuzenkamp – van Emmerik en de 
heer M. Japenga. 
 
Griffier: De heer mr. J.G. van Straalen 
 
Afwezig: de heren T.A. Alkema (ChristenUnie) en P.W.J. Meij (CDA) 
 
Notulist: aanwezig 
 

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De raad staat stil bij het overlijden van het oud-raadslid de heer A. van Pelt (D66/GroenLinks) op   
1 augustus 2014.  
 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Vragenuur voor raadsleden  

 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
 

1. Dhr. J. Rijsdijk, PvdA, over de overlast ondervonden in het Erasmuspark. 
2. Dhr. H. van Os, Partij 18PLUS, over de brand in de Plaatcentrale. 
3. Dhr. H. van Os, Partij 18PLUS, over het uitnodigingenbeleid ten aanzien van de 

werksessie Detailhandel. 
4. Dhr. H. van Os, Partij 18PLUS, over het handhaven op het onjuist buitenzetten van 

afvalcontainers door ondernemers. 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergadering van 27 mei, 3 en 10 juli 2014 

 
De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld. 
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4. Lijst van ingekomen stukken, nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke 
beantwoording (artikel 40 Reglement van orde) en stemming over eventueel ingekomen 
verzoeken om een interpellatie 

 
Met de voorgestelde procedure voor behandeling van de ingekomen stukken is ingestemd. 
 

5. Huishoudelijke hulp 2015 en verder 

 
Stemverklaring PvdA: “Wij zijn voor het niet verder verlagen van het tarief. De kwaliteit, 
werkgelegenheid en arbeidspositie worden bepaald door een tarief dat wordt vastgesteld en dat is 
€ 2,00 lager dan bijvoorbeeld in Rotterdam of op advies van het FNV. Privacy, de oorsprong en de 
onafhankelijkheid van BAR-Dichtbij zijn grote aandachtspunten en informatie daarover hebben wij 
nog niet ontvangen. Die komt ons nog tegemoet. Net als de financiële context. Die volgens het 
BAR-besluit in de Tussenrapportage 2015 zou komen. Wij zien informatie graag eerder tegemoet 
en dat betekent dat we nu niet kunnen instemmen met dit besluit.” 
 
Stemverklaring SGP: “Ik zal proberen het bij een stemverklaring te houden: wij zijn voor.” 
 
Stemverklaring EVR: “Wij kunnen instemmen met het voorstel met de volgende kanttekeningen. 
De bijstelling van de tarieven moet ten goede komen van de gebruikers van de voorziening             
'huishoudelijke hulp' . En met uitzondering van de structurele inzet van BAR-Dichtbij, omdat dit 
weer het inhuren van een externe partij inhoudt, structureel! Wij verwachten dat dit binnen de 
nieuwe BAR-ambtenaren-structuur opgenomen kan worden.” 
 
Na discussie is besloten, met de stemmen van de fractie van de PvdA tegen en met in achtneming 
van de opmerkingen gemaakt door de fractie van EVR: 
a. De beleidswijzigingen huishoudelijke hulp 2015 e.v. vast te stellen, conform de Nota 
huishoudelijke hulp 2015 
b. Bij de tariefstelling van de geïndiceerde voorzieningen 2015 uit te gaan van variant 2. 
c. Het Platform BAR-Dichtbij vanaf 2015 structureel in te zetten voor de huishoudelijke hulp. 
d. De monitoring op het financieel resultaat te laten plaatsvinden bij de tussenrapportages in 2015. 
 

6. Regionaal Beleidsplan 2015 - 2018 

 
Stemverklaring PvdA: “De Partij van de Arbeid stemt in met het Regionaal Beleidsplan  
2015-2018, omdat het voor de bestrijding van bepaalde vormen van overlast en criminaliteit nodig 
is afspraken in regionaal verband te maken. In dat kader zijn wij tevreden dat de focus de komende 
jaren meer komt te liggen op het oplossen van woninginbraken. Het huidige oplossingspercentage 
van 10% stemt niet tot tevredenheid. Dat kan en moet echt beter. Die ambitie wordt nu gelukkig 
uitgesproken.  
  
Zonder discussie en met algemene stemmen is kennis genomen van het plan en is besloten als 
reactie op het plan mee te delen dat de raad zich kan vinden in de gekozen hoofdlijnen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.50 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 november 2014, 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen     mw. A. Attema 


