
 
 

  
 

  

 

 
BESLUITENLIJST 

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 
28 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), 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), 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), 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 L. van der Spoel (VVD) en B.A. Ros (D66/GroenLinks) (wel aanwezig bij 
besluitvorming agendapunt 2) 
 
Notulist: aanwezig 
 

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De gewijzigde agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Beleidskader Participatiewet “Samenwerken aan werk” 

 
Amendement 2014 – 5 inzake Besluit Beleidskader Participatiewet is verworpen. Tegen 18: LR, 
ChristenUnie, SGP, CDA, VVD. Voor 10: PvdA, Echt voor Ridderkerk, D66/GroenLinks, Partij 
18PLUS. 
 
Amendement 2014 – 6 inzake Besluit Beleidskader Participatiewet is verworpen. Tegen 18: LR, 
ChristenUnie, SGP, CDA, VVD. Voor 10: PvdA, Echt voor Ridderkerk, D66/GroenLinks, Partij 
18PLUS. 
 
Amendement 2014 – 7 inzake prioritering Beleidskader Participatiewet is verworpen. Tegen 17: 
Leefbaar Ridderkerk, SGP, CDA. ChristenUnie. Voor 11: D66/GroenLinks, PvdA, Echt voor 
Ridderkerk, VVD, Partij 18PLUS. 
 
Stemverklaring PvdA: “Ik heb een stemverklaring in twee delen. De eerste is dat we heel blij zijn 
dat de klanttevredenheid wordt meegenomen in dit stuk. Dat we heel blij zijn dat de tegenprestatie 
in eerste instantie ingevuld gaat worden door de cliënt. Dat wij minder blij zijn met de kwaliteit van 
het stuk, dat wij het te vaag vinden waardoor we nu vóór dit zouden kunnen zijn maar we later bij 
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de uitwerking absoluut tegen zijn. Daarom kunnen we nu niet mee met dit stuk. Tweede deel van 
mijn stemverklaring gaat over de amendementen. De PvdA Ridderkerk is geschrokken en 
bijzonder teleurgesteld over het zelfbewustzijn van de raad. Over hoe de coalitie omgaat met de 
democratie. Vooral dat vastgestelde besluiten achteraf bijgesteld zouden kunnen worden en dat 
dat gewoon zo wordt weggegeven vinden wij bijzonder teleurstellend. En ik denk dat het wijs is als 
we daar als raad eens over gaan praten, wat de positie is van het hoogste orgaan hier in 
Ridderkerk. Dat is het gemeentebestuur en hoe wij daar mee om willen gaan en of wij die willen 
versterken of willen verzwakken.” 
 
Stemverklaring D66/GroenLinks: ”Wij zullen instemmen met het stuk met uitzondering van de 
prioritering. Daar kunnen wij niet achter staan.” 
 
Stemverklaring Echt voor Ridderkerk: ”Wij kunnen ook instemmen met het stuk behoudens de 
prioritering.” 
 
Stemverklaring VVD: ”De VVD gaat akkoord met het raadsvoorstel met uitzondering van het 
ontwikkelen van het leerwerkbedrijf door de gemeente. En ook met de prioritering zijn wij niet 
akkoord.” 
 
Na discussie is, met de PvdA tegen, en met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, het 
beleidskader vastgesteld. De opmerkingen van het Wmo-burgerplatform en het Burgerplatform 
voor de minima, die tot wijziging leiden, mogen door het college verwerkt worden. 

 

3. Meerjarenbeleidskader 2.0 Jeugdhulp gemeente Ridderkerk 12015 – 2018 / Verordening 
Jeugdhulp Ridderkerk 2015 / Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2015 Ridderkerk 

 
Stemverklaring PvdA: “Wij kunnen instemmen met de voorliggende stukken maar wel met de 
opmerking dat dit allemaal onbekend terrein is. En dat we dus onze ogen en oren heel goed open 
moeten hebben en actief en bereid moeten zijn om opmerkingen en verbeterpunten op te halen.” 
 
Na discussie is met algemene stemmen besloten het meerjarenbeleidskader en de Verordening 
Jeugdhulp Ridderkerk 2015 vast te stellen. Van het Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2015 Ridderkerk is 
kennis genomen. 
 

4. Advies begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 

 
Stemverklaring Echt voor Ridderkerk: “Daar er geen zienswijze wordt ingediend over het 
meerjarenbeleidskader kan onze fractie niet met dit voorstel instemmen.”  
 
Stemverklaring SGP: “Ook hierbij willen we als fractie meegeven aan de portefeuillehouder: let 
vooral op de zorg voor degenen die het echt nodig hebben. Ook bij de hele specialistische zorg en 
ook willen we hier pleiten de identiteitsgebonden zorg niet te vergeten. We zijn voor de zienswijze.” 
 
Stemverklaring PvdA: “Wij zijn het niet eens met de voorgestelde zienswijze. Wij vinden het 
jammer dat de punten van het Wmo-platform niet hebben geleid tot een zienswijze.” 
 
Na discussie is besloten de voorgestelde zienswijze vast te stellen. Voor 20 (Leefbaar Ridderkerk, 
SGP, CDA, ChristenUnie, D66/GroenLinks, VVD, Partij 18PLUS). Tegen 7 (Echt voor Ridderkerk, 
PvdA). 
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5. Consultatie over opheffingsdatum Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Rotterdam 

 
Stemverklaring Echt voor Ridderkerk: “Als dit de snelste manier is om er vanaf te komen dan 
kunnen we dus inderdaad het voorstel wel steunen om geen zienswijze in te dienen. Want dat is 
het voorstel naar mijn idee.” 
 
Na discussie is met algemene stemmen besloten geen zienswijze in te dienen, om het zo mogelijk 
te maken dat de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Rotterdam ook per 1 juli 2015 kan 
worden opgeheven. 
 
  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2014, 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen     mw. A. Attema 


