
 
 

  
 

  

 

 
BESLUITENLIJST 

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 
27 NOVEMBER 2014 

 

 

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

 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De agenda is gewijzigd vastgesteld met toevoeging van agendapunt 12. Meerjarenprognose 
Grondexploitaties. 
 
2. Vragenuur voor raadsleden  

 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
 

1. Mw. A.P.S. Ripmeester, PvdA, over de situatie bij Grand Café Het Plein. 
2. Mw. A.P.S. Ripmeester, PvdA, over de positie van het RIAGG Rotterdam/Rijnmond. 
3. Dhr. A. Los, Echt voor Ridderkerk, over de rotonde kruispunt Populierenstraat – 

Seringenstraat. 
4. Dhr. J. Rijsdijk, PvdA, over de aanleg van de ovonde in Nieuw Reijerwaard. 

  
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 11 september 2014 

 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
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4. 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 brief van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, d.d. 
22 oktober 2015, over de 2

e
 wijziging van de gemeenschappelijke regeling is geplaatst in de 

categorie ‘Preadvies van BenW’. Met deze wijziging is ingestemd met de voorgestelde procedure 
voor behandeling van de ingekomen stukken. 
 
5. Grondexploitatie Huisartsenpost Rijsoord (nr. 96787) 

 
Na discussie is de grondexploitatie met algemene stemmen vastgesteld. 
 
6. Vaststelling bestemmingsplan huisartsenpost Rijsoord (nr. 95741) 

 
Stemverklaring PvdA: “De Partij van de Arbeid Ridderkerk stemt in met het bestemmingsplan 
huisartspost Rijsoord, omdat de voortzetting en modernisering van de huidige huisartspraktijk 
betekent dat een belangrijke voorziening voor Rijsoord behouden kan blijven. Van de 
inspraakprocedure nemen wij nadrukkelijk afstand: die is een gemeentebestuur onwaardig.” 
 
Na discussie is het bestemmingsplan met algemene stemmen ongewijzigd vastgesteld. 
  
7. Beleidsplan Wmo 2015 – 2018 en Verordening maatschappelijke ondersteuning 
Ridderkerk  2015 (110455) 

 
Amendement 2014 – 9  inzake het Beleidsplan Wmo 2015 – 2018 en de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning 2015 is aangenomen. Voor 22 (D66/GroenLinks, VVD, Echt voor 
Ridderkerk, PvdA, CDA, SGP, ChristenUnie). Tegen 6 (Leefbaar Ridderkerk). 
 
Stemverklaring PvdA:” Ten aanzien van het Wmo Beleidsplan: daar kunnen wij niet mee 
instemmen. Er staan heel veel goede punten in maar in het algemeen ook een aantal punten die 
de PvdA Ridderkerk niet kan steunen waarover wij al eerder hebben gesproken. Die algemene 
punten worden later nader uitgewerkt en pas na die uitwerking wordt duidelijk of de balans anders 
had kunnen doorslaan. Voor dit moment kunnen wij niet instemmen.” 
Stemverklaring VVD: “ Nu het amendement aangenomen is, kunnen wij instemmen met dit 
voorstel.” 
Stemverklaring Echt voor Ridderkerk:” Omdat het amendement aangenomen is, kunnen wij 
instemmen met de verordening en het beleidsplan.” 
Stemverklaring D66/GroenLinks: “Na aanname van het amendement kunnen wij zowel met de 
verordening als het beleidsplan instemmen.” 
 
Na discussie zijn het beleidsplan en de verordening vastgesteld. Voor 26 (Leefbaar Ridderkerk, 
SGP, Echt voor Ridderkerk, CDA, ChristenUnie, D66/GroenLinks, VVD). Tegen 2 (PvdA). 
 
Motie 2014 – 31 inzake mantelzorg is aangenomen. Voor 16 (Leefbaar Ridderkerk, ChristenUnie, 
PvdA, CDA, D66/GroenLinks). Tegen 12 (VVD, Echt voor Ridderkerk, SGP). 
Motie 2014 – 32 inzake kosten Verklaring Omtrent Gedrag is aangenomen. Voor 26 (Leefbaar 
Ridderkerk, PvdA, CDA, ChristenUnie, Echt voor Ridderkerk, SGP, D66/GroenLinks). Tegen 2 
(VVD) 
Motie 2014 – 33 inzake toesturen gespreksverslag is verworpen. Tegen 16 (Leefbaar Ridderkerk, 
VVD, CDA, SGP). Voor 12 (PvdA, ChristenUnie, Echt voor Ridderkerk, D66/GroenLinks). 
Motie 2014 – 34 inzake eigen bijdrage bij algemene voorzieningen is tijdens de vergadering 
ingetrokken. 
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8. Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer (nr. 91549) 

 
Zonder discussie zijn de kaart en de nota met algemene stemmen vastgesteld. 
 
9. Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen (95037) 

 
Stemverklaring PvdA: “De Partij van de Arbeid Ridderkerk stemt in met de Verordening 
gegevensverstrekking Basisregistratiepersonen, maar met de uitdrukkelijke opmerking dat wij 
vinden dat een verordening die in november aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd niet 
met terugwerkende kracht tot begin januari kan worden vastgesteld. Dat moet een volgende keer 
echt voortvarender.” 
 
Na discussie is de verordening met algemene stemmen vastgesteld. 
  
10. Bestuurlijke benoemingen MRDH (97873) 

 
Zonder discussie en met algemene stemmen zijn aangewezen: 
1. Als lid van het Algemeen Bestuur, burgemeester A. Attema en als haar vervanger wethouder  
H. Dokter. 
2. Als leden van de Adviescommissie Vervoersautoriteit mevrouw A.P.S. Ripmeester en de heer 
A.J. Rottier. 
3. Als leden van de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat mevrouw F. Fräser en 
mevrouw K.J. Kayadoe. 
4.Als lid van de Rekeningencommissie de heer F.J. Franzen en als zijn plaatsvervanger de heer  
J. Ipskamp. 
  
11. Beslissing of motie 2013 – 149 inzake Mentor voor doelgroepen Wmo zonder eigen 
netwerk is afgedaan 

 
Na discussie is besloten dat de motie is afgedaan. Voor 26 (CDA, SGP, ChristenUnie, VVD, 
Leefbaar Ridderkerk, Echt voor Ridderkerk, D66/GroenLinks). Tegen 2 (PvdA). 
 
12. Meerjarenprognose Grondexploitaties 

 
Zonder discussie en met algemene stemmen is de prognose voor kennisgeving aangenomen. De 
door het college ten aanzien van de prognose opgelegde geheimhouding is bekrachtigd. 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.05 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2014, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
mr. J.G. van Straalen    mw. A. Attema 
 
 


