
 
 

  
 

  

 

 
BESLUITENLIJST 

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 
16 OKTOBER 2014 

 

 

 
Aanwezig: burgemeester mevrouw A. Attema, voorzitter  
De raadsleden: mevrouw E.C. Berkhout-Emond (CDA), de heren T.A. Alkema (ChristenUnie), C.A. 
van der Duijn Schouten (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), P.W.J. Meij (CDA), G.J. van Nes (Leefbaar Ridderkerk), mevrouw P.J. 
van Nes-de Man (EVR), de heer H. van Os (Partij 18PLUS), mevrouw I. Parren-Leutscher (Leefbaar 
Ridderkerk), de heer E.M. Piena (VVD), mevrouw A.P.S. Ripmeester (PvdA), de heren F. Romeijn 
(EVR), B.A. Ros (D66/GroenLinks), A.J. Rottier (SGP), J. Rijsdijk (PvdA) 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 A. van Eijsden (SGP) en L. van der Spoel (VVD) (wel aanwezig bij stemming 
agendapunt 4) 
 
Notulist: aanwezig 
 

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De gewijzigde agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Vragenuur voor raadsleden  

 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
 

1. Dhr. J. Rijsdijk, PvdA, over de bereikbaarheid van het Maasstad ziekenhuis met de bus. 
2. Mw. A.P.S. Ripmeester, PvdA, over de dagbesteding. 
3. Mw. A.P.S. Ripmeester, PvdA, over de uitspraak van de voorzieningenrechter inzake 

indicatie hulp bij huishouding. 
4. Dhr. B. Ros, D66/GroenLinks, over de weigering van het college subsidie te verlenen aan 

Stichting Kledingbank. 
5. Dhr. A. Los, Echt voor Ridderkerk, over een publicatie in het Algemeen Dagblad, dat er 

een onderzoek gaat plaatsvinden naar de haalbaarheid van het bedrijventerrein Nieuw 
Reijerwaard.  

6. Dhr. P.W.J. Meij, CDA, over het speelterrein van CBS De Bongerd. 
 
 
 
 



 
 

  

 2 

  
 

 

3. Lijst van ingekomen stukken, nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke 
beantwoording (artikel 40 Reglement van orde) en stemming over eventueel ingekomen 
verzoeken om een interpellatie 

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

4. Startnotitie Bestemmingsplan Groene Schakel Noldijk 

 
Stemverklaring PvdA: “De Partij van de Arbeid stemt tegen dit voorstel, omdat wij staan voor 
hetgeen wij vóór de verkiezingen hebben beloofd: de boomgaard blijft de boomgaard. Een woord is 
bij ons een woord.” 
Stemverklaring D66/GroenLinks:”D66/GroenLinks stemt niet in met deze startnotitie om dezelfde 
reden als de PvdA: de boomgaard blijft de boomgaard.” 
Stemverklaring Echt voor Ridderkerk: ”In mijn bijdrage heb ik al verwoord tegen te zijn, dat is niet 
veranderd.” 
 
Na discussie is na een hoofdelijke stemming besloten de startnotitie vast te stellen. 
Voor (16) hebben gestemd de raadsleden Meij, G.J. van Nes, Parren- Leutscher, Rottier, Alkema, 
Berkhout - Emond, Van der Duijn Schouten, Van der Geest, De Graaff, Ipskamp, Kardol, Kayadoe, 
Kooijman, Kranendonk, Kruithof en Louter. Tegen (12) hebben gestemd de raadsleden Van Nes – 
de Man, Van Os, Piena, Ripmeester, Romeijn, Ros, Rijsdijk, Van der Spoel, Van Vliet, Franzen, 
Fräser en Los. 
 

5. Vaststellen WOP Centrum 

 
Stemverklaring D66/GroenLinks: “Ondanks een paar forse kritiekpunten over het WOP, zoals de 
eerder genoemde St. Jorisstraat, maar ook het ontbreken van een uitwerking van de erfgoedvisie 
en het feit dat er geen visie in staat hoe het centrum bruisender gemaakt kan worden, stemmen wij 
in met dit wijkontwikkelingsplan.”  
 
Stemverklaring Partij 18PLUS:”Partij 18PLUS stemt in met het WOP omdat we dit als beginpunt 
zien. En met de participatie die eraan komt met de inwoners en ondernemers zien we daarin een 
mooi gebied ontwikkelen.” 
  
Na discussie is met algemene stemmen het Wijkontwikkelingsprogramma Centrum vastgesteld. 
 
Motie 2014 – 4 inzake WOP Centrum is aangenomen. Voor 27 (PvdA, D66/GroenLinks, Echt voor 
Ridderkerk, CDA, SGP, VVD, Partij 18PLUS, ChristenUnie, Leefbaar Ridderkerk). Tegen geen. 
 

6. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 

 
Zonder discussie is met algemene stemmen de regeling getroffen. 
 

7. Voorstel Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio (MRDH) 

 
Motie 2014 – 5 inzake referendum over deelname Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio 
(MRDH) is verworpen. Tegen 26 (Leefbaar Ridderkerk, D66/GroenLinks, CDA, SGP, ChristenUnie, 
Echt voor Ridderkerk, PvdA, VVD). Voor 1 (Partij 18PLUS) 
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Stemverklaring PvdA: ”De PvdA Ridderkerk wil aangeven dat we kritisch staan tegenover deze 
regeling. En dat we inderdaad met bezwaard hart en onder de toezegging van de rapportage van 
de meerwaarde toch instemmen”.  
Stemverklaring Partij 18PLUS:” Aangezien de door Partij 18PLUS ingediende motie is verworpen 
stemmen wij tegen het voorstel. Omdat Partij 18PLUS geen extra bestuurslaag wil voor Ridderkerk 
wat niet democratisch is gekozen.” 
Stemverklaring Echt voor Ridderkerk: “Het ontbreken van democratische legitimiteit, waardoor de 
afstand tussen onze burgers en het bestuur wordt vergroot, maakt dat wij niet kunnen instemmen 
met de regeling en de zienswijze.” 
 
Na discussie is besloten de regeling te treffen. Voor 18 (SGP, Leefbaar Ridderkerk, CDA, 
ChristenUnie, PvdA, D66/GroenLinks, VVD). Tegen 6 (Echt voor Ridderkerk, Partij 18PLUS) 
 

8. Zienswijze voorstellen Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

 
Amendement 2014 – 3 inzake Zienswijze Metropoolregio Rotterdam Den Haag is aangenomen. 
Voor 22 (VVD, PvdA, SGP, Leefbaar Ridderkerk, CDA, ChristenUnie, Partij 18PLUS, 
D66/GroenLinks). Tegen 5 (Echt voor Ridderkerk). 
 
Amendement 2014 – 4 inzake verbindingen in zienswijze Metropoolregio Rotterdam Den Haag is 
verworpen. Tegen 22 (Leefbaar Ridderkerk, CDA, SGP, ChristenUnie, Echt voor Ridderkerk, Partij 
18PLUS). Voor 5 (D66/GroenLinks, VVD, PvdA). 
 
Stemverklaring VVD: “De VVD stemt in met de voorliggende brief met uitzondering van de 
passage over het openbaar vervoer in de eerste alinea op blz. 2. Die passage suggereert alsof er 
geen besluiten genomen zijn op regionaal en provinciaal niveau met betrekking tot de tram. En dat 

is een onjuiste ontkenning van de werkelijkheid.” 
Stemverklaring D66/GroenLinks:”D66/GroenLinks stemt in met uitzondering van de zin ‘Dat 
betekent dat de verbindingen die al in enkele kaarten staan ingetekend voor ons niet aan de orde 
zijn.”  
Stemverklaring PvdA:”De PvdA stemt in maar met dezelfde opmerking die de VVD net gemaakt 
heeft met betrekking tot de passage rondom het openbaar vervoer. Wij houden ook erg aan het 
respecteren van eerder gemaakte raadsbesluiten.” 
Stemverklaring Partij 18PLUS:”Het voorstel is aangenomen om deel te nemen aan de 
gemeenschappelijke regeling dus ik vertrouw op de kracht van het college en dan kunnen we hier 
wel mee instemmen.” 
 
Na discussie wordt, met in achtneming van de gemaakte opmerkingen, met algemene stemmen de 
gewijzigde zienswijze vastgesteld. 
 

9. Beslissing of motie 2013 – 117 inzake Fairtrade gemeente is afgedaan. 

 
Na discussie is met algemene stemmen besloten dat de motie is afgedaan. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2014, 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen     mw. A. Attema 


