
 
 

  
 

  

 

 
BESLUITENLIJST 

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 
11 DECEMBER 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), de heren  
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), 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: mevrouw K.K.M. van der Geest (Leefbaar Ridderkerk) en de heer S. de Graaff (Leefbaar 
Ridderkerk) 
 
Notulist: afwezig 
 

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Vragenuur voor raadsleden  

 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
 

1. Mw. A.P.S. Ripmeester, PvdA, over de voorlopige voorziening inzake herindicatie 
huishoudelijke hulp. 

2. Mw. A.P.S. Ripmeester, PvdA, over het gebruik van een Persoonsgebonden Budget voor 
individuele begeleiding. 

3. Dhr. L. Franzen, Echt voor Ridderkerk, over het toezicht op het verbod tot afsteken van 
vuurwerk. 

4. Mw. K.J. Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk, over het afsteken van vuurwerk, publiciteit 
daarover en over de controle. 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 16 en 28 oktober en  
6 november 2014 

 
De besluitenlijsten zijn 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 

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

5. Verordeningen Participatiewet en Wwb-maatregelen 2015 (108066) 

 
Stemverklaring Partij 18PLUS: “Partij 18PLUS stemt in met de Verordeningen Participatiewet die 
door het zeer goede werk van de ambtenaren, wethouder en maatschappelijke partners opgesteld 
zijn. Waarvoor dank.” 
 
Stemverklaring PvdA: “We stemmen tegen. We waren al kritisch bij het Beleidskader. Nu bij deze 
uitwerking hebben we nog niet gekregen waar we toen om gevraagd hebben. Wij onderstrepen het 
uitgangspunt van de Participatiewet maar we zijn het fundamenteel oneens met de wijze van 
financiering en het laten opgaan van de gelden in de algemene pot. Ook het opdragen van de 
tegenprestatie door het college en de hardheid van de maatregelen in relatie met de positie van de 
cliënt. Daarom kunnen wij niet instemmen.” 
 
Stemverklaring Echt voor Ridderkerk: “Voor onze fractie was het gezin een essentieel punt. Mede 
gelet op de toezeggingen van de wethouder vanavond kan onze fractie instemmen met de 
Verordeningen Participatiewet en Wwb-maatregelen 2015.” 
 
Na discussie zijn de verordeningen: 
a. Verordening tegenprestatie Participatiewet Ridderkerk 2015 
b. Re-integratieverordening Participatiewet Ridderkerk 2015 
c. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Ridderkerk 2015 
d. Afstemmingsverordening Participatiewet Ridderkerk 2015 
e. Wijzigingsverordening Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Ridderkerk 2015 
f. Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Ridderkerk 2015 
vastgesteld, met overname van het advies van de commissie Samen leven om in de Verordening 
tegenprestatie Participatiewet Ridderkerk 2015 in artikel 3, tweede lid, de woorden ‘een 
beleidsplan’ te vervangen door ‘beleidsregels’. 
 
Voor 25 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, Echt voor Ridderkerk, CDA, ChristenUnie, D66/GroenLinks, 
VVD en Partij 18PLUS). Tegen 2 (PvdA). 
 
Motie 2014 – 35 inzake minimabeleid is aangenomen. Voor 27 (SGP, VVD, Leefbaar Ridderkerk, 
CDA, ChristenUnie, D66/GroenLinks, PvdA, Partij 18PLUS, Echt voor Ridderkerk). Tegen 0. 
 

6. Vaststelling belastingtarieven en –verordeningen 2015 (95888) 

 
Stemverklaring Echt voor Ridderkerk: “Wij stemmen wel in met dit agendapunt maar wat betreft de 
OZB is bij ons de rek eruit. Het is al moeilijk om uit te leggen dat de omslag zoveel verhoogd is om 
hetzelfde bedrag te krijgen. Maar ook een trend van 1,5% staat er nog in. Hebben wij overigens 
mee ingestemd bij de begroting. Maar de trend is geen 1,5% en dat lijkt me toch erg moeilijk uit te 
leggen. Dat staat overigens goed omschreven in de begroting, daar staat niet ‘de trend’ maar ‘een 
trend’. Heel slim omschreven, maar goed, het zij zo.”  
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Na discussie zijn de tarieven en verordeningen met algemene stemmen vastgesteld, met 
overname van het advies van de commissie Samen leven om in de Tarieventabel 
Legesverordening 2015, onder Hoofdstuk 3 Rijbewijzen, 1.3.2, na ‘…en Milieu’ toe te voegen 
‘vastgestelde tarief’. 
 
Motie 2014 – 36 kwijtschelding voor ondernemers is tijdens de vergadering ingetrokken. 
  

7. Goedkeuring statuten stichting OZHW voor Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs 
(119969) 

 
Zonder discussie en met algemene stemmen is besloten de statuten goed te keuren. 
  

8. Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting Ridderkerk (100870) 

 
Stemverklaring PvdA: “De PvdA Ridderkerk stemt in met deze verordening, omdat de wethouder 
tijdens de vergadering van de commissie Wonen heeft toegezegd de verordening voor het einde 
van 2015 te willen moderniseren. Een wens van verschillende schoolbesturen. Wel zouden wij 
graag zien dat de volgende keer een verordening wordt voorgelegd waarover al met alle 
schoolbesturen overeenstemming is bereikt. Dat is nu niet het geval en dat betreuren wij.” 
 
Na discussie is de verordening met algemene stemmen vastgesteld. 
  

9. 3
e
 Tussenrapportage en zienswijze begrotingswijzigingen 2014 GR BAR-organisatie 

(112482) 

 
Stemverklaring PvdA: “Wij zullen instemmen met deze zienswijze. Wel vinden wij het opmerkelijk 
dat het communicatiebudget van gemeente Ridderkerk twee keer zo hoog is als van Barendrecht 
en Albrandswaard en wij hebben dus hoge verwachtingen.” 
 
Zonder discussie en met algemene stemmen is besloten geen opmerkingen te maken in de 
zienswijze begrotingswijzigingen. 
  

10. Slotwijziging programmabegroting 2014 Ridderkerk (111358) 

 
Stemverklaring PvdA: “We stemmen in maar met inachtneming van onze opmerkingen gemaakt bij 
in Begrotingsraad.” 
 
Zonder discussie en met algemene stemmen is de slotwijziging vastgesteld en is besloten de 
verwerking hiervan te betrekken bij de besluitvorming van de jaarrekening. 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.00 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 januari 2015, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen    mw. A. Attema 
 


