
 

  

 

 
BESLUITENLIJST 

GEMEENTERAAD RIDDERKERK  
18 FEBRUARI 2016 

 

 
Aanwezig   
Voorzitter  burgemeester mevrouw A. Attema  

   
Raadsleden de heer T.A. Alkema (ChristenUnie) 

mevrouw E.C. Berkhout - Emond (CDA) 
de heer C.A. van der Duijn Schouten (SGP)  
de heer A. van Eijsden (SGP) 
de heer L.J. Franzen 
(Echt voor Ridderkerk) 
mevrouw F. Fräser (D66/GroenLinks) 
de heer S. de Graaff (Leefbaar Ridderkerk) 
de heer J. Ipskamp (Leefbaar Ridderkerk) 
de heer J.D. Kardol (SGP) 
mevrouw K.J. Kayadoe 
(Leefbaar Ridderkerk) 
de heer R.M. Kooijman (ChristenUnie) 
de heer P. Kranendonk (SGP) 
de heer L. Kruithof (CDA)  
de heer A. Los (Echt voor Ridderkerk)  

de heer P.W.J. Meij (CDA)  
de heer A. van Nes (ChristenUnie) 
mevrouw P.J. van Nes-de Man 
(Echt voor Ridderkerk) 
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 heer F. Romeijn (Echt voor Ridderkerk) 
de heer B.A. Ros (D66/GroenLinks) 
de heer A.J. Rottier (SGP) 
de heer J. Rijsdijk (PvdA)  
de heer L. van der Spoel (VVD) 
mevrouw C. van Vliet 
(Echt voor Ridderkerk) 

   
Wethouders de heer H. Dokter  

de heer V.A. Smit 
mevrouw T. Keuzenkamp – van Emmerik 
de heer M. Japenga. 

   
Griffier (plv.) de heer M. Slingerland  
   
Afwezig de heer G.J. van Nes 

(Leefbaar Ridderkerk) 
mevrouw K.K.M. van der Geest 
(Leefbaar Ridderkerk) 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
Door mevrouw E. C. Berkhout – Emond is een motie ingediend over de uitvoering van het VN-
verdrag inzake rechten van mensen met een handicap. De motie is geagendeerd als laatste 
agendapunt, punt 9. De agenda is met deze wijziging vastgesteld. 
 

2. Vragenuur voor raadsleden  

 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
1. Mevrouw A.P.S. Ripmeester, PvdA, over een gaslek in Moerdijk. 
2. Dhr. J. Rijsdijk, PvdA, over een te plaatsen meetstation in Nieuw Reijerwaard. 
3. Dhr. J. Rijsdijk, PvdA, over auto-inbraken in Ridderkerk. 
4. Dhr. A. Los, Echt voor Ridderkerk, over het onderhoud van AED’s in de gemeente. 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 10 december 2015 

 
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 

 
Brief 3.1 inzake het verzoek van dhr. M.B. van den Heuvel tot bestemmingsplanherziening gebied 
‘De Boomgaard’ en brief 3.2 met een ingebrekestelling wegens het niet reageren op het verzoek tot 
bestemmingsplanherziening gebied ‘De Boomgaard’, worden opgenomen onder de categorie 
2. Afdoening door B en W. 
 
Voor het overige is ingestemd met de voorgestelde procedure voor behandeling van de ingekomen 
stukken. 
 

5. Startnotitie Omgevingsplan Donkersloot (1033412) 

 
Na discussie en een stemverklaring van Echt voor Ridderkerk is de startnotitie gewijzigd 
vastgesteld. 
In de startnotitie is onder ‘wie doet er mee’ achter ‘extern’ toegevoegd ‘de bewoners van het 
gebied’. 
 

6. Participatieverordening sociaal domein Ridderkerk 2016 (1047950) 

 
Amendement 2015 – 26 inzake Participatieverordening Sociaal Domein is aangenomen.  
Voor 15 (PvdA, Echt Voor Ridderkerk, D66/GroenLinks, VVD, Leefbaar Ridderkerk) 
Tegen 12 (ChristenUnie, SGP, CDA, Partij 18PLUS) 
  
Amendement 2015 – 27 inzake Participatieverordening Sociaal Domein is ingetrokken tijdens de 
vergadering. 
 
Na discussie is met algemene stemmen ingestemd met het voorstel. 
 

7. Nota Grondbeleid 2016 – 2019 (1041618) 

 
Zonder discussie en met stemverklaring van Echt voor Ridderkerk en PvdA is de nota met 
algemene stemmen vastgesteld. 
  

8. Afdoening motie 2015 – 55 Handhaving verkeers- en geluidoverlast op en nabij de  
     Rijksstraatweg 

 
Na discussie is besloten dat de motie is afgedaan. De fractie van de SGP vindt van niet. 
  

9. Motie inzake uitvoering VN verdrag inzake rechten voor mensen met een handicap 

 
Na discussie en aanpassing van de motie is de motie aangenomen.  
Voor 14: CDA, ChristenUnie, PvdA, Leefbaar Ridderkerk, D66/GroenLinks. 
Tegen 13: SGP, VVD, Echt voor Ridderkerk en Partij 18PLUS. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.00 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 april 2016, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
mr. J.G. van Straalen    mw. A. Attema 


