
 
 

  
 

  

 

 
BESLUITENLIJST 

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP 
10 SEPTEMBER 2015 

 

 

 
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 (Echt voor 
Ridderkerk), mevrouw K.K.M. van der Geest (Leefbaar Ridderkerk) (vanaf 20.31 uur aanwezig), 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) (vanaf 
20.35 uur aanwezig), A. Los (Echt voor Ridderkerk), P.W.J. Meij (CDA), mevrouw P.J. van Nes-de 
Man (Echt voor Ridderkerk), de heren A. van Nes (ChristenUnie), G.J. van Nes (Leefbaar 
Ridderkerk), 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 (Echt voor Ridderkerk), 
B.A. Ros (D66/GroenLinks), A.J. Rottier (SGP), J. Rijsdijk (PvdA), L. van der Spoel (VVD) en 
mevrouw C. van Vliet (Echt voor Ridderkerk). 
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 F. Fräser (D66/GroenLinks) en de heer S. de Graaff (Leefbaar Ridderkerk) 

 
 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
Na de opening worden ingediend door de heer Kooijman de motie 2015-52 inzake 
Vluchtelingenopvang en door de heer Rijsdijk de motie 2015-53 inzake Toetsingskader 
windenergie gemeente Barendrecht. De moties worden geagendeerd als respectievelijk de 
agendapunten 17 en 18. 
Met in achtneming van deze toevoegingen is de agenda vastgesteld. 
 

2. Vragenuur voor raadsleden  

 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
 

1. Mw. A.P.S. Ripmeester, PvdA, over de taakstelling ten aanzien van het huisvesten van 
vergunninghouders. 

2. Mw. A.P.S. Ripmeester, PvdA, over de luchtkwaliteit in De Loods. 
3. Dhr. G. van Nes, Leefbaar Ridderkerk, over de bouwwerkzaamheden fase 3 in ’t Zand. 
4. Dhr. H. van Os, Partij 18PLUS, over de vergoeding van de directeur gemeenschappelijke 

regeling Nieuw Reijerwaard.  
 

3. Vaststellen besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 23 april, 21 en 26 mei, 25 juni 
en 2 juli 2015 

 
De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld. 
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4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven 
schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO) en stemming over eventueel ingekomen verzoeken 
om een interpellatie 

 
Brief 1.39 inzake voordracht benoeming Raad van Toezicht OZHW wordt opgenomen onder de 
categorie Preadvies van BenW. De raad zal over het verzoek een besluit nemen in zijn vergadering 
van 26 november 2015. 
Voor het overige is ingestemd met de voorgestelde procedure voor behandeling van de ingekomen 
stukken. 
 

5. Herstel- en reorganisatieplan ToBe Cultuurcentrum (595103) 

 
Na discussie en een stemverklaring van D66/GroenLinks is ingestemd met het voorstel. De fracties 
van de VVD, Partij 18PLUS en Echt voor Ridderkerk zijn tegen. 
 

6. Startnotitie integraal welzijnskader (598057) 

 
Na discussie is met algemene stemmen de startnotitie vastgesteld. 
 

7. Rapport rekenkamercommissie: Op zoek naar de eigen invloedssfeer (992802) 

 
Na discussie is met algemene stemmen ingestemd met het voorstel. 
 

8. Besluit vaststellen economische activiteiten in het algemeen belang van de gemeente 
Ridderkerk (174177) 

 
Na discussie is met algemene stemmen ingestemd met het voorstel. 
 

9. Ondergronds brengen hoogspanningsleidingen (168585) 

 
Na discussie en een stemverklaring van D66/GroenLinks is ingestemd met het voorstel. De fractie 
van Partij 18PLUS is tegen. 
 

10. Zonnepanelen Recreatiecentrum De Fakkel (192529) 

 
Besloten is dit agendapunt te behandelen in de te houden raadsvergadering op 14 september 
2015. 
 

11. Gezamenlijk overheidsbedrijf afvalbeheer voor de BAR gemeenten (595111) 

 
Zonder discussie en met algemene stemmen is ingestemd met het voorstel.  
 

12. Afdoening raadstoezeggingen 1
e
 Tussenrapportage 2015 Ridderkerk (982398) 

 
Zonder discussie en met algemene stemmen is ingestemd met het voorstel.  
 

13. Vaststelling bestemmingsplan Kievitsweg 119 (592072)  

 
Zonder discussie en met algemene stemmen is ingestemd met het voorstel.  
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14. Zienswijze concept-concessiebesluit Hoekse Lijn (983520) 

 
Zonder discussie en met algemene stemmen is ingestemd met het voorstel.  
 

15. Zienswijze Programma van Eisen concessies Rotterdam Haaglanden 2016-2026 (983347)  

 
Zonder discussie en met algemene stemmen is ingestemd met het voorstel.  
 

16. Mandaatverlening aan de griffier tot het aangaan van privaatrechtelijke 
rechtshandelingen (179311)  

 
Zonder discussie en met algemene stemmen is ingestemd met het voorstel.  
 

17. Motie 2015 – 52 inzake Vluchtelingenopvang (1008567) 

 
Besloten is dit agendapunt te behandelen in de te houden raadsvergadering op 14 september 
2015. 
 

18. Motie 2015 – 53 inzake Toetsingskader windenergie gemeente Barendrecht (1008563) 

 
Besloten is dit agendapunt te behandelen in de te houden raadsvergadering op 14 september 
2015. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.40 uur 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 november 2015, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen    mw. A. Attema 


