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TRANSCRIPT VAN DE RAADSVERGADERING VAN GEMEENTE RIDDERKERK  

d.d. 18 februari 2016 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter: Dames en heren, van harte welkom bij deze raadsvergadering. Raadsleden zelf natuurlijk, 

mensen op de publieke tribune, volgers via internet, allemaal van harte welkom. Wij hebben drie zieken te 

melden. Johan van Straalen onze griffier dat is u al opgevallen, hij wordt vervangen door Maarten Slingerland, 

de plaatsvervangend griffier die zijn plaats dus vervangt. Mevrouw Van der Geest en de heer Van Nes van 

Leefbaar Ridderkerk zijn allebei geveld door de griep. De agenda. Kunnen we die zo vaststellen? Mevrouw 

Berkhout. 

Mevrouw Berkhout: Het CDA wil graag een motie indienen.  

De voorzitter: Kunt u er iets meer over zeggen zodat de raad het dan ook wil. 

Mevrouw Berkhout: Oké. Het CDA wil graag een motie indienen voor het VN-verdrag voor mensen met een 

handicap. 

De voorzitter: Zullen we dat toevoegen als punt 9. Vindt de raad dat een goed plan? Ja. Dat gaan we doen, 

punt 9. 

2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde) 

De voorzitter: Gaan we nu naar het vragenuur voor raadsleden. Vraag 1, mevrouw Ripmeester van de Partij 

van de Arbeid wil het hebben over een gaslek in Moerdijk. Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Ja dank u wel, voorzitter. Een installatie van Shell Moerdijk heeft de afgelopen 

maanden 25 ton gevaarlijk gas gelekt vanaf eind november. Dat kwam neer op zo’n 380 kg per dag gedurende 

twee maanden. Volgens Shell was dit niet gevaarlijk voor de volksgezondheid vanwege de hoogte van de 

pijpen. De Gezondheidsraad schrijft dat het inademen van het gas wel gevaarlijk is en kanker kan veroorzaken. 

Shell Moerdijk ligt op circa 30 autominuten van Ridderkerk. Wij zouden graag bevestigd willen zien dat de 

gezondheid van onze burgers niet in het geding is geweest. Bent u op de hoogte van dit incident en op welke 

wijze werd u hierover geïnformeerd? Wanneer heeft u informatie ontvangen of opgevraagd over de mogelijke 

effecten op de volksgezondheid in Ridderkerk? Het gas ontsnapte gedurende twee maanden, best een lange 

tijd. Op welke wijze wordt er in de regio samengewerkt om dit soort calamiteiten in een eerder stadium op te 

sporen en worden bedrijven aangemoedigd c.q. verplicht om de waarde van hun uitstoot te meten? Dank u 

wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Dit incident, maar dat weet u ook wel, heeft niet plaatsgevonden in onze regio maar 

in regio Midden- en West-Brabant. En dat is dan ook de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant die 

daarover gaat. Die veiligheidsregio’s hebben protocollen en daar staat in wanneer buurgemeenten, 

buurregio’s op de hoogte moeten worden gebracht. Dat is namelijk bij grensoverschrijdende voorvallen. Onze 

veiligheidsregio en ook de DCMR zijn niet op de hoogte gesteld van dit incident. Die protocollen zijn ook niet in 

werking getreden omdat men van mening is dat het incident dusdanig lokaal is geweest dat er geen effecten 

zijn op de volksgezondheid in Ridderkerk of op andere buurregio’s. De DCMR heeft van de provincie Zuid-
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Holland en de gemeenten binnen haar werkgebied opdracht gekregen om dit soort incidenten te voorkomen 

en zonodig in een zo vroeg mogelijk stadium op te lossen. DCMR voert deze opdrachten uit door bij elk BRZO-

bedrijf gezamenlijke BRZO-inspecties uit te voeren. Dat zijn hoog riskante bedrijven om dat zo maar samen te 

vatten. Die hebben wij niet binnen onze gemeentegrenzen. Veiligheidsregio doet het in samenwerking met de 

inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken. In de milieuvergunning staan verplichtingen voor bedrijven om 

emissies te meten en de DCMR hierover periodiek te informeren en de DCMR controleert of deze emissies 

voldoen aan de vergunningvoorschriften. Zo hebben wij de zaken geregeld. Maar de kortste samenvatting is: 

het incident is niet bovenlokaal geweest, zodoende zijn de protocollen niet in werking getreden. Mevrouw 

Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel. Dan zit ik alleen met u zei: het wordt gemeten, daar worden afspraken over 

gemaakt. Zijn dan termijnen als acht weken of twee maanden dat dit kan gebeuren, zijn dat dan normale 

termijnen of moet dat vaker gemeten worden en gerapporteerd. 

De voorzitter: De emissies staan omschreven in de vergunningvoorschriften. Als daar niet aan wordt voldaan 

dan moet meteen gemeld worden, maar dan moet je het wel weten, anders kan je ook niet melden. Zo is het 

geregeld. Voor het overige wordt er gemeten en komt het van de andere kant, maar hoe vaak dat gebeurt dat 

weet ik echt niet uit mijn hoofd, dat kunnen we nog wel nader nagaan, maar dat weet ik niet. Dat had ik nog 

moeten zeggen, anderen nog over ditzelfde onderwerp? Mijnheer Los, Echt voor Ridderkerk. 

De heer Los: Ja voorzitter, stapelend, het is voorspelbaar dat weleens een keer een ernstig incident gebeurt. 

Zijn er protocollen die in werking treden als wij gevaar lopen vanuit een andere veiligheidsregio, want de wind 

die doet het natuurlijk hè. 

De voorzitter: Anderen nog? Nee, dat meen ik net ook gezegd te hebben, daar zijn protocollen voor waar 

iedereen aan gebonden is en op die manier informeert de ene veiligheidsregio de andere, dat is heel strikt 

omschreven en DCMR is daar ook eigenlijk altijd bij betrokken. We gaan naar mijnheer Rijsdijk van de Partij 

van de Arbeid over een meetstation Nieuw Rijerwaard. Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. Tijdens de raadsvergadering van 5 november 2015 is een motie 

aangenomen van Echt voor Ridderkerk, Partij van de Arbeid Ridderkerk en SGP waarin het college gevraagd 

wordt zich in te spannen om de plaatsing van een permanent meetstation bij Nieuw Reijerwaard te 

bevorderen. Dit omdat bewoners van de Rijksstraatweg nu al te maken hebben met een slechte luchtkwaliteit 

en geluidsoverlast en dit met de mogelijke vestiging van bedrijven op Nieuw Reijerwaard alleen maar zal 

toenemen. De wethouder heeft aangegeven in overleg met de DCMR te bekijken of het huidige meetpunt aan 

de Hogeweg kan worden verplaatst. De Partij van de Arbeid Ridderkerk vraagt zich af: wat is de actuele stand 

van zaken ten aanzien van het plaatsen, verplaatsen van het meetpunt? Binnen welke termijn is het een en 

ander naar verwachting concreet gerealiseerd? Dank u wel.  

De voorzitter: Wethouder Japenga. 

De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben inmiddels de vraag bij de DCMR neergelegd of het 

mogelijk is om ter hoogte van de Rijksstraatweg een geluid- en luchtmeetpunt te realiseren. Daarbij is ook 

aangegeven dat een mogelijke verplaatsing van het luchtmeetpunt aan de Hogeweg meegenomen moet 

worden. En DCMR is op dit moment aan het onderzoeken wat globaal gezien de kosten zijn om deze motie uit 

te voeren om dit verder in gang te zetten. Er zullen kosten gemaakt worden om het meetpunt neer te zetten, 

kosten om het te onderhouden en kosten voor het maken van rapportages om het te monitoren. Begin maart 
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verwachten wij uitsluitsel hierover en daarna zullen wij aan de raad melden wat daarvan de resultaten zijn. 

Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel. Ik ben blij dat al zo snel de raad bericht kan worden over het plaatsen, 

verplaatsen van het meetpunt.. Dank u wel. 

De voorzitter: Anderen nog? Mevrouw Van Nes, Echt voor Ridderkerk. 

Mevrouw Van Nes: Ja dank u voorzitter. Ik hoor de wethouder zeggen over de kosten van onderhoud, maar 

die zijn er nu natuurlijk ook aan dat meetpunt, dus als dat meetpunt verplaatst wordt dan kan dat nooit 

veranderen denk ik en het meetpunt van de DCMR, wat nu bij West staat, is alleen voor de luchtkwaliteit. Daar 

zou dan iets van geluid toegevoegd moeten worden. Is dat ook aan de orde?  

De voorzitter: Wethouder. 

De heer Japenga: De vraag is wel zodanig neergelegd Bij DCMR en wat ik al eerder zei: de bedoeling is dat 

DCMR ons verder op de hoogte brengt van de kosten en als daar in mindering wordt gebracht omdat het 

elders zijn niet hoeft wordt het daar ook uit duidelijk, dus in maart zullen wij daar meer over weten. Ja.  

De voorzitter: Gaan wij naar mijnheer Rijsdijk van de Partij van de Arbeid over auto-inbraken. Mijnheer 

Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. De laatste tijd hoort en leest de Partij van de Arbeid Ridderkerk steeds 

vaker over auto-inbraken in Ridderkerk. Volgens de politie is sprake van een flinke stijging. Wij maken ons daar 

zorgen over en hebben de volgende vragen. Kunt u aangeven hoeveel auto-inbraken er de laatste tijd in 

Ridderkerk zijn gepleegd en in welke wijk, wijken mensen het vaakst slachtoffer zijn geweest. Hoe verhoudt dit 

aantal zich tot het aantal auto-inbraken in eerdere perioden? En hoe verklaart u deze stijging en wat wordt er 

concreet gedaan om het aantal auto-inbraken te verminderen? Dank u wel. 

De voorzitter: Ja dat vervult ons met grote zorg, aantal auto-inbraken. En dat komt en gaat en dat komt en 

gaat in soort van golven. En dat is niet alleen in Ridderkerk zo, dat is eigenlijk in de regio wel zo. En de ene keer 

zijn wij aan de beurt en de andere keer zijn anderen aan de beurt. Maar het vervult ons wel met grote zorg en 

in januari waren wij aan de beurt zullen wij maar zeggen. Meer auto-inbraken dan in andere jaren over de 

maand januari, dat waren er 50 en wij hopen van harte dat dat daarmee ook weer stopt en dat dat ook het 

eindpunt van de golf was zal ik maar zeggen. Wij proberen daar heel veel aan te doen, natuurlijk los van wat 

mensen zelf doen door goed op te letten en verdachte omstandigheden ook te melden en dat mag bij 112 als 

je iemand met een koevoet ziet lopen om maar eens wat te noemen, mag je echt 112 bellen, er is sprake van 

WhatsApp groepen die elkaar waakzaam houden, buurtpreventie doet heel veel goed werk. Het woord zegt 

het al preventief, er is sprake van extra inzet van politie, bij iedere auto inbraak doet forensische opsporing 

probeert sporen op te speuren zodat wij later hoeven daaraan vast kunnen nagelen. We zoeken ook actief in 

het landelijk digitaal opsporingsregister waarin zo goed mogelijk wordt bijgehouden wat er aan de hand is. We 

doen extra surveillance in het midden van zo’n inbraakgolf, we plaatsen lokauto’s en andere lokmiddelen en 

verdachten die in het verleden zijn veroordeeld voor dit soort feiten kunnen zich verheugen in een extra 

bezoekje van de wijkagent om nog eens even een goed gesprek aan te gaan of zij toevallig niet onderweg 

waren geweest. Dus in januari 2016 meer dan normaal, maar we proberen er bovenop te zitten. U vroeg ook 
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nog naar aantallen in vorige jaren. Dat fluctueert nogal, in 2012 waren er 258 inbraken in auto’s, in 2013 

waren dat er 432 over het hele jaar hè, in 2014 waren dat er 313 en in 2015 was het aantal 254. U ziet dat dat 

ook golfbewegingen zijn en we hopen voor 2016 de golf nu gestopt te hebben. Hoe de verdeling precies per 

wijk is had ik even niet paraat, kan ik u niet melden, kan ik u wel later vertellen. Drievliet is soms echt in de 

picture en wij denken dat het ermee te maken kan hebben, ja aan onze ligging aan de snelweg denken wij. 

Andere oorzaken krijgen wij niet uit geanalyseerd zal ik maar zeggen. Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Ja dank u wel voor de heldere beantwoording. 50 is toch wel een fors aantal zeker voor de 

maand januari. Goed dat er in ieder geval extra inzet van de politie wordt gepleegd. Dank u wel. 

De voorzitter: Anderen nog over dit onderwerp? Dat is niet het geval. Dan gaan wij naar mijnheer Los, Echt 

voor Ridderkerk, over de AED, mijnheer Los. 

De heer Los: Dank u wel, voorzitter. In het Algemeen Dagblad van 9 januari 2016 werd gepubliceerd dat ruim 

de helft van de AED’s die op diverse plaatsen beschikbaar zijn niet meer bruikbaar zijn omdat de batterij, de 

electrode of andere delen van het apparaat niet meer functioneren zoals het behoort. Op het moment dat het 

apparaat levensreddend moet functioneren blijkt het dan niet te werken. Na aankoop van het apparaat is 

onderhoud blijkbaar een gebiedende noodzaak. En dan kom ik met mijn vragen. Vraag 1 is heeft de gemeente 

alle AED’s die in gemeentelijk beheer zijn voorzien van periodiek onderhoud om het falen van deze apparaten 

te voorkomen op het moment dat ze nodig zijn, dat ze levensreddend moeten worden ingezet. Dat is vraag 1. 

En vraag 2 is heeft de gemeente iets ondernomen om AED’s in winkels en andere instellingen up-to-date te 

houden. En vraag 3 is daar, en die volgt daar eigenlijk op. Is de gemeente bereid om inspanningen te 

verrichten om AED’s bij winkels en andere instellingen te voorzien van het benodigde onderhoud. Eventueel 

zelfs met een financiële bijdrage, want het belang van onze inwoners is er duidelijk mee gemoeid. Dat was het 

voorzitter. 

De voorzitter: Wethouder Keuzenkamp. 

Mevrouw Keuzenkamp: Ja voorzitter dank u wel. Ja de AED’s dat blijkt, zijn erg belangrijk en ook heel veel 

partijen vinden het van belang om de AED’s aan te schaffen en op te hangen. Voor de AED’s die wij als 

gemeente aangeschaft hebben, hebben we gewoon een keurig onderhoudscontract, die worden bijgehouden. 

Wij zijn niet op de hoogte van de stand van de andere AED’s en daar zijn wij ook niet voor verantwoordelijk. 

Het is belangrijk dat als een andere partij een AED aanschaft en daarmee uitstraalt: ’dat vinden wij belangrijk’, 

dat het ook belangrijk is dat ze zelf voor het onderhoud zorgen. Dus ik denk niet, of ik, wij vinden dat geen 

gemeentelijke taak om dat over te nemen. En vandaar dat wij ons echt beperken tot onze eigen AED’s en de 

AED’s die door andere organisaties worden aangeschaft en neergehangen zijn voor hun verantwoordelijkheid. 

Als je die verantwoordelijkheid zou overnemen, neem je ook de verantwoordelijkheid voor het functioneren 

van dat soort apparaten over en dat gaat wel heel ver. Dus dat lijkt ons geen goede zaak. Die AED’s hangen 

overal en wat er dan in zo’n instelling of in een winkel gebeurt met zo’n apparaat dat kunnen wij ook niet 

volgen, dus ik denk dat in ieder geval ook het artikel van het AD iedereen weer opschudt van let nou op als je 

zo’n apparaat hebt hangen, zorg ervoor dat die gewoon goed onderhouden wordt. Dus ik denk dat dat heel 

positief is dat daar weer aandacht voor is.  

De voorzitter: Mijnheer Los. 

De heer Los: Ja dank u wel, wethouder. Ja ik had een beetje verwacht dat de gemeente het zich een beetje zou 

aantrekken en zou zeggen we gaan eens kijken of we daar een rol in kunnen spelen want het gaat niet om de 
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AED maar om de mensen die hem nodig hebben. Maar dan weten we in ieder geval dat de gemeente dat niet 

doet. Dank u wel. 

De voorzitter: Anderen nog over dit onderwerp? Dat is niet het geval. Dat was het vragenuur. 

3. Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 10 december 2015 

De voorzitter: Gaan we naar agendapunt 3. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 

december 2015. Iemand? Niemand, dan is dat vastgesteld. 

4. Lijst van ingekomen stukken, nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO) en 

stemming over eventueel ingekomen verzoeken om een interpellatie. 

De voorzitter: Lijst van ingekomen stukken. Iemand? Mijnhaar Piena, VVD. 

De heer Piena: Dank u wel, voorzitter. De VVD stelt voor de brieven onder 3.1 en 3.2 bij preadvies van 

burgemeester en wethouders over te brengen naar de categorie twee, afdoening door B en W omdat het 

antwoord van de raad dezelfde juridische inhoud zou moeten hebben als de brief onder categorie 1.8. Dank u 

wel. 

De voorzitter: Voorstel van de heer Piena is de brieven onder 3.1 en 3.2 over te brengen naar categorie twee. 

Iemand daar bezwaren tegen? Dan stellen wij het zo vast. 

5. Startnotitie Omgevingsplan Donkersloot 

De voorzitter: Gaan wij naar agendapunt 5. Startnotitie omgevingsplan Donkersloot. De commissie Samen 

wonen adviseert in de startnotitie onder wie doet er mee om achter externen toe te voegen: “de bewoners 

van het gebied”. Het is ter debat, eerste termijn ten hoogste 3 minuten. Wie van u wenst daarover het woord? 

Mijnheer Rijsdijk, mevrouw Kayadoe, oh dat worden 6 minuten, mijnheer Franzen ook nog. Echt waar, wat is 

dat vanavond met die handen opsteken. Nu heb ik er vier, nog meer? Spijtoptanten zijn er niet. Mijnheer 

Rijsdijk, 3 minuten. 

De heer Rijsdijk: Ja dank u wel, voorzitter. In de Omgevingswet wordt bestemmingsplan vervangen door het 

omgevingsplan. Een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Nu het bestemmingsplan Donkersloot moet 

worden geactualiseerd heeft het college dit bestemmingsplan als pilot omgevingsplan aangemeld bij het 

ministerie van infrastructuur en milieu. Op die manier kan alvast enige ervaring worden opgedaan met de 

komende wet die naar verwachting in 2018 in werking treedt. De Partij van de Arbeid Ridderkerk is een 

voorstander van het proactief inspelen nieuwe wet- en regelgeving. Laat een veel te late toepassing van de 

wet markt en overheid waarbij het college twee jaar achter de feiten heeft aangelopen wat dit betreft een 

uitzondering zijn. Wel plaatsen wij een belangrijke kanttekening. De Omgevingswet verplicht gemeenten om 

een integrale omgevingsvisie op te stellen voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving op de langere 

termijn. Met de nadruk op integraal. Het college werkt momenteel aan een toekomstvisie. Onlangs heeft de 

raad met onder meer de stem van de Partij van de Arbeid Ridderkerk tegen, een mobiliteitsagenda 

vastgesteld. Het is de bedoeling dat voor het einde van dit jaar het verkeerscirculatieplan wordt herzien. Het 

bestemmingsplan Donkersloot wordt nu aangemeld als pilot omgevingsplan. Dit zijn allemaal onderwerpen die 

om uiteenlopende redenen verband houden met de komst van de Omgevingswet. Vraag aan de wethouder: 

hoe wordt met al deze verschillende projecten de door de Omgevingswet beoogde integriteit gewaarborgd. In 
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de startnotitie wordt de verwachting uitgesproken dat stakeholders op een meer intensieve manier bij de 

totstandkoming van het omgevingsplan worden betrokken dan bij een traditioneel bestemmingsplan. 

Tevreden zijn wij met in de commissievergadering gedane toezegging dat in het participatietraject niet alleen 

ondernemers worden betrokken maar ook de bewoners in het gebied. In een participatietraject behoren de 

belangen van een minderheid net zo goed te worden meegewogen. Ook wordt aangegeven dat op 

Donkersloot parkeeroverlast wordt ervaren. In het kader van de herziening van dit bestemmingsplan wil het 

college hierover in gesprek gaan. De Partij van de Arbeid Ridderkerk gaat er daarbij vanuit dat er serieus werk 

wordt gemaakt van een daadwerkelijke oplossing van de parkeeroverlast. Wij onderschrijven het streven om 

tot een meer duurzame bedrijventerrein te komen. Dat is goed voor het milieu, maar wij zijn tegen grote 

windturbines in dichtbevolkt gebied, dus ook tegen grote windturbines op Donkersloot. Nu Donkersloot als 

alternatieve locatie in beeld is voor het plaatsen grote windturbines kan het geen kwaad om dit signaal te 

blijven afgeven. Mevrouw de voorzitter ik ga afronden. Veel kantoorpanden staan leeg, ook Ridderkerk heeft 

daarmee te maken. Tegelijkertijd wordt het voor veel mensen steeds lastiger om een betaalbare woning te 

vinden. Vraag aan de wethouder, in hoeverre speelt het college bij het opstellen van bestemmings-, 

omgevingsplannen proactief in op de mogelijkheid om aan leegstaande kantoorpanden een woonbestemming 

te geven. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. Milieusaneringssystematiek, de huidige systematiek met 

betrekking tot milieusanering is niet meer aan de realiteit. Bij de behandeling van de startnotitie 

omgevingsplan Donkersloot in de commissie werd aangegeven dat er door diverse bedrijven al dusdanige 

ontwikkelingen zijn met betrekking tot milieu- en leef kwaliteit. Er is door die bedrijven aangegeven dat er 

behoefte is aan meer flexibiliteit. Bijvoorbeeld geen koeling meer door middel van dieselmotoren, maar op 

elektriciteit waardoor er beduidend minder uitstoot is. Dit is nog niet meegenomen in de huidige systematiek. 

Leefbaar Ridderkerk wil dan ook bedrijven complimenteren dat zij op deze wijze omgaan met het milieu en 

duurzaamheid en dit komt zeker de inwoners van Ridderkerk den goede. Dat er een pilot gestart wordt om te 

kijken of de sanering van bedrijven een slag eenvoudiger kan en of er meer activiteiten rechtstreeks kunnen 

worden toegestaan is een ontwikkeling die wij toejuichen. Waarbij wij wel ervan overtuigd zijn dat er een 

goede communicatie blijvend van essentieel belang is. Waarbij inderdaad zoals vermeld in de startnotitie met 

alle participanten goed gecommuniceerd dient te worden. Wij wensen dan ook een ieder veel wijsheid toe bij 

het tot stand brengen van het omgevingsplan Donkersloot en zullen de ontwikkelingen tijdens het proces op 

de voet volgen. En Leefbaar Ridderkerk stemt dus in met deze startnotitie. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Franzen, Echt voor Ridderkerk. Ja dank u voorzitter. Voor ons ligt een 

voorstel om vooruitlopend op de nog in werking te treden Omgevingswet al met de gedachte van deze wet te 

gaan experimenteren op het bedrijventerrein Donkersloot. Met de nieuwe Omgevingswet worden vier 

verbeteringen voor inwoners, ondernemers en ontwikkelaars in gang gezet. Namelijk eenvoudigere regels, 

meer samenhangend beleid, meer participatie en tot slot ook nog snellere besluitvorming. Het is goed te zien 

dat de wethouder met die gedachte aan de slag wil. Echt voor Ridderkerk wil ondernemend Ridderkerk graag 

faciliteren, maatwerk bieden voor de benodigde vergunningen en bestemmingsplannen. De Omgevingswet wil 

eenvoudigere regels en geeft ons de mogelijkheid meer algemene regels vast te stellen. Hierdoor zijn minder 

vergunningen nodig en kan ondernemend Ridderkerk niet enkel beter worden gefaciliteerd, maar krijgen 

ondernemers ook meer ruimte. Ik ben ook erg benieuwd of de wethouder kan vertellen wat de verruiming van 

de regels betekent voor de bedrijfswoningen, de detailhandel en de woonboot in dit plangebied. Integraal 

beleid betekent dat een omgeving wordt betaald in een omgevingsplan. Bij de behandeling van de 
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omgevingsvisie en het bestemmingsplan Centrum bleek dat beide processen nog niet op elkaar waren 

afgestemd. De voorliggende procedure voor het omgevingsplan Donkersloot voorziet in een actualisatie van 

de huidige bestemmingsplanregels en dit bijt het proces van de omgevingsvisie niet. Want zo staat er in het 

voorstel er wordt immers niets nieuws in Donkersloot ontwikkeld. Tijdens de commissie vroeg ik de 

wethouder participatie tegen welke knelpunten ondernemers aanlopen, want juist regels met betrekking tot 

de luchtkwaliteit, externe veiligheid, bodem, water en geluid zouden belemmerend werken. Een ambtenaar 

kon slechts één concreet voorbeeld noemen. Participatie is volgens de nieuwe Omgevingswet naar inwoners 

en ondernemers luisteren. Ik ben dan ook benieuwd of de wethouder meer concrete knelpunten van 

ondernemers in Donkersloot kan noemen. Voorzitter ik ga afronden. Echt voor Ridderkerk wil ondernemend 

Ridderkerk graag faciliteren, maatwerk bieden bij de benodigde vergunningen en bestemmingsplannen. Het is 

goed om te zien dat het college die gedachte in de toekomst waar wil gaan maken. Ik ben echter benieuwd of 

de wethouder nu al naar ondernemers een Donkersloot luistert, of er nu al naar alternatieven voor 

windmolens door inwoners wordt geluisterd, of nu al de benodigde vergunningen en 

bestemmingsplanwijzigingen binnen de wettelijke termijn van acht of 26 weken worden verleend, of nu al 

samenhangende besluiten gecoördineerd worden vastgesteld. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Ros, D66/GroenLinks. 

De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. D66/GroenLinks steunt het college om de herziening van dit 

bestemmingsplan direct als pilot te gebruiken voor een nieuw omgevingsplan passend bij de nieuwe 

Omgevingswet. Bij deze startnotitie willen wij een paar korte aandachtspunten meegeven. D66-GroenLinks is 

voorstander om ruimhartig en flexibel omgevingsplan op te stellen. Wanneer je de kaart van Ridderkerk 

bekijkt is Donkersloot eigenlijk het hart van de gemeente, met daaromheen de wijken. Dat is precies 

omgekeerd als je zo verwachten. Sommige delen van het gebied Donkersloot zijn wat verouderd. Daar moeten 

wij op inspelen door zoveel mogelijk functies mogelijk te maken. Transformatie naar bijvoorbeeld 

woonbestemming voor sommige panden ligt voor de hand en zou ook mogelijk moeten zijn in de omgeving. 

Daarnaast moeten we alle opties openhouden. Donkersloot kan zich ook uitstekend lenen voor bijvoorbeeld 

een grotere uitgaansgelegenheid mocht een ondernemer daar brood in zien. Daarnaast vraagt mijn fractie 

aandacht voor de positie van Muzikantencentrum Get Rhythm met nu een soort van gedoogpodium. Wellicht 

kan de status daarvan in dit omgevingsplan direct goed geregeld worden. Graag een reactie van de wethouder 

op deze mogelijke functies. Om in de toekomst flexibel qua bestemming te zijn bij dit bedrijfsterrein is het wel 

belangrijk dat de milieuregels wat betreft geluid en bedrijfscategorie gehandhaafd blijven. Is de wethouder 

voornemens deze te versoepelen binnen dit bedrijventerrein. Als laatste voorzitter zijn wij blij dat de 

duurzaamheid een belangrijke voorwaarde is voor verdere ontwikkeling van dit bedrijfsterrein. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Smit, gaat uw gang. 

De heer Smit: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter in de eerste plaats bespeur ik uit de reacties die ik zojuist 

uiteraard ook heb gehoord dat er een breed draagvlak is om vooruit te lopen op de Omgevingswet om te gaan 

experimenteren met een omgeving. We gaan zoals door sommigen ook is aangegeven aan de slag met een 

omgeving en dat brengt mij dan ook bij het punt dat de heer Rijsdijk concreet aanhoorde van hoe houden we 

de integraliteit ook in de gaten. Ik hoop u op niet al te lange termijn ook nader te gaan informeren over het 

hele implementatietraject rondom de Omgevingswet. Daar is ook een projectorganisatie voor in het leven 

geroepen en de bedoeling is om daar dan ook al die punten die hier spelen, al die verschillende trajecten die 

hier spelen om die daar ook bij elkaar te brengen. Veel van de mensen die met Donkersloot bezig zijn die zijn 

ook betrokken bij de omgevingsvisie, toekomstvisie en die zijn ook betrokken bij het meer in zijn algemeen 
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implementeren van de Omgevingswet. En zo hopen we ook van die verschillende trajecten te leren, niet alleen 

intern. Dat geldt ook voor de raad die daar bij betrokken wordt, dat geldt ook voor het college wat daar bij 

betrokken wordt en als het concreet gaat over deze proef op Donkersloot ook nog extern omdat het een bij 

het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangemelde pilot is, dus ook in VNG-verband, ook rijksambtenaren 

die kijken mee, die helpen mee. Maar het is de bedoeling dat zij ook weer signalen terugkrijgen, waar lopen 

wij nu zo tegen aan. Dat is de achtergrond waarom we gezegd hebben van we gaan graag aan de gang met 

deze pilot, kunnen we inderdaad vooruit lopen, kunnen we zelf wat van leren en anderen ook en daar kunnen 

we ook onze kennis ophalen. Als het gaat over een concreet punt wat ook aangereikt werd, leegstaande 

kantoorpanden dan is dat vooral toch een zaak van de eigenaren van die kantoorpanden dan de zelf, die zullen 

zelf ook met initiatieven dan moeten komen, dat heeft ook alles te maken met het feit dat er best hier en daar 

leegstand is in de gemeente als het gaat over kantoorpanden, maar dat zijn eigenlijk nooit totaal leegstaande 

kantoorpanden. Vaak zijn ze voor een deel ook wel weer bezet en dan zou je een soort herschikking moeten 

gaan toepassen. Komt er een eigenaar die zegt ik zou graag mijn kantoorpand die helemaal leeg staat willen 

gaan transformeren naar een andere bestemming dan zijn wij altijd bereid om daarover in gesprek te gaan en 

te kijken wat de mogelijkheden zijn, afhankelijk ook van de locatie waar zo’n pand staat, want het moet bij 

woonbestemming natuurlijk ook wel weer ergens redelijk in passen. Voorzitter dan gaat het, is ook aangereikt, 

over de verruiming van regels, wat betekent dat nu allemaal. Ik denk niet dat het zozeer gaat over directe 

verruiming van regels, maar volgens mij is het veel meer het zoeken naar andere manieren van de stemmen. 

De Omgevingswet die zegt eigenlijk zou je kunnen zeggen in plaats van het ‘nee tenzij principe’ moet je 

uitgaan van het ‘ja mits’ principe. Concreet is er in de commissievergadering volgens mij ook het voorbeeld 

gebruikt rondom de verschillende bedrijfscategorieën die ook door de VNG gehanteerd worden. Nou, je kan 

zeggen een bedrijf met maximaal die categorie, die mag zich daar vestigen. Je kan ook zeggen elk bedrijf wat 

voldoet aan die en die randvoorwaarden mag zich daar vestigen en dat is een andere manier van de stemmen 

en dat kan zeg maar flexibiliteit geven, voor de ondernemers, flexibiliteit voor de eigenaren, voor de 

gebruikers, maar het hoeft nog niet per se te betekenen dat sprake is van verruiming, want die 

randvoorwaarden moeten er wel voor zorgen dat bijvoorbeeld ik noem maar een thema maar niet 

onbelangrijk, dat de leefbaarheid wel goed blijft, want daar staan wij natuurlijk ook met elkaar voor. En ik 

denk dat dat het zoeken is ook in deze pilot: hoe gaan we dat precies doen, hoe gaan we dat vormgeven, wat 

hebben wij daarvoor nodig en waar staan we. De naam zegt het al het is een startnotitie, ook aan de 

vooravond daarvan, dus dat traject moeten we met elkaar gaan doorlopen. Voorzitter dan zijn er ook een 

aantal, door de heer Ros met name, verschillende bestemmingen benoemd. Donkersloot heeft voornamelijk 

een bedrijfsbestemming, alleen je kan een heleboel bestemmingen door elkaar heen gaan halen, dat is niet 

altijd even verstandig, daar zou je wel met wijsheid mee om moeten gaan want vaak zie je dat de bescherming 

van de ene bestemming dat dat strijdt weer met een andere bestemming. Dus een zekere homogeniteit is ook 

wel van belang anders krijg je allerlei zaken die op elkaar in gaan werken en één van de voorbeelden van een 

gelegenheid die ertoe neigt bijna horeca te zijn dat is daar zo’n voorbeeld van hoe ver kan je daarin gaan en 

wat willen wij wel, wat willen wij niet. Nou dat zijn de dingen waar we het gewoon met elkaar nog eens 

uitgebreid denk ik gaande dit traject met elkaar over moeten gaan hebben, maar die zeker ook wat mij betreft 

allemaal kunnen en moeten komen. Voorzitter volgens mij was dit het voor de eerste termijn.  

De voorzitter: Dank u wel. Tweede termijn? De heer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Ja dank u wel, voorzitter. Ik kan het eigenlijk wel kort houden. Ik wil nog wel aangeven dat ik 

het pleidooi van de heer Ros, te onderzoeken of die situatie daar op Donkersloot eventueel gelegaliseerd zou 

kunnen worden, dat wij dat van harte steunen. Ik denk in mogelijkheden en plaats van in onmogelijkheden. 

Dank u wel. 
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De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kayadoe nog? Mijnheer Franzen?  

De heer Franzen: Ja dank u. De gedachte van de Omgevingswet spreekt Echt voor Ridderkerk erg aan. Echter 

goede dienstverlening betekent ook dat vergunningen binnen de wettelijke termijn of binnen een redelijke 

termijn moeten worden verleend. Enige tijd geleden meldde ons, nou ja alle fracties eigenlijk, een 

ondernemer die wilde starterswoningen realiseren. Nou een prachtig initiatief en het duurde toch best wel 

lang voordat hij een principe uitspraak kreeg om verder te kunnen en het was een mooi idee, leegstand van 

kantoren werd door een marktpartij voor de gemeente kosteloos opgelost. Uiteindelijk, na bezoeken aan alle 

fracties, heeft het college medewerking verleend en dat roept bij mij wel de vraag op of de termijnen nu wel 

worden gehaald, want goede dienstverlening dat betekent ook dat vergunningen op tijd worden afgegeven, 

en ja het voorliggende experiment wat ook erg mooi is brengt wel met zich mee dat ja je hebt ambtenaren, 

maar die moeten alles doen, dus als wij iets extra’s aan die ambtenaren vragen kan dat ten koste gaan van 

dienstverlening met betrekking tot vergunningen die mogelijk nu al niet helemaal soepel verloopt en dat wil ik 

wel graag helder hebben dat de huidige wettelijke termijnen voor vergunningen dat die allemaal binnen de 

daarvoor bestaande termijn worden verleend en dan ja zou ik bijna niet anders kunnen dan instemmen met 

het voorliggende voorstel. Tot slot de relatie tussen de windmolens op Donkersloot en dit omgevingsplan daar 

heb ik nog vrij weinig over gehoord van de wethouder en daar zou ik toch een iets uitgebreidere toelichting op 

willen hebben. 

De voorzitter: Mijnheer Ros nog?  

De heer Ros: Heel kort voorzitter, dank u wel. De wethouder die had het over een vermenging van functies. Ik 

denk dat juist een horecagelegenheid of een gelegenheid die daar naar neigt juist een hele erge verrijking kan 

zijn van een bedrijfsterrein, dat die juist een uitstekende functiemix kan opleveren voor het gebruik van een 

bedrijfsterrein. En ik ben het met de heer Rijsdijk eens wanneer hij zegt we moeten juist kijken naar kansen en 

wat de mogelijkheid is en volgens mij is dat ook in de geest van de Omgevingswet om te kijken wat er wel 

mogelijk is en niet wat er niet mogelijk is. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Anderen nog? Mijnheer Kardol, SGP. 

De heer Kardol: Dank u wel, voorzitter. Ook de SGP wil het college nog meegeven dat ze proactief heeft 

gehandeld door het bedrijventerrein Donkersloot als pilot omgevingsplan aan te melden bij het ministerie, 

want de expertise die ons ter beschikking wordt gesteld kan alleen maar voordelen opleveren en ook de 

geplande inzet om met partijen als DCMR te streven naar meer flexibiliteit kunnen wij en zullen ondernemers 

waarderen. Het mag duidelijk zijn wij stemmen ook in met de startnotitie. Dank u wel. 

De voorzitter: Anderen nog? Wethouder Smit. 

De heer Smit: Voorzitter als het gaat over het handhaven, het naleven van de termijnen voor vergunningen 

dan zal het duidelijk zijn dat wij dat ook doen. Dat neemt niet weg dat natuurlijk ook bij vergunningverlening 

soms verlengingen aangevraagd kunnen worden, maar dat is gewoon de wettelijke systematiek en dan wordt 

het ook altijd meegedeeld. Iets heel anders is wat u zegt over het vragen van een principe verzoek, dat is 

eigenlijk het verzoek van een initiatiefnemer die aan de gemeente vraagt of u iets ziet in een bepaald plan, 

wenst u daar aan mee te werken en dat soort vragen, dat gaat eigenlijk nog ver vooraf aan 

vergunningverlening, dat zijn eigenlijk bijna de eerste contacten van, wij hebben bepaalde ideeën over een 

gebied of over een bepaalde, nou in dit geval een kantoor, hoe kijkt u daar tegenaan, wat zou wel kunnen, wat 

zou niet kunnen. Nou die gesprekken kunnen gevoerd worden en dan wordt vaak ook al wel wat gekeken naar 
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wat betekent dat nou voor bepaalde zaken als parkeren, wat betekent dat voor lucht en voor geluid en dat 

soort zaken. Als daar wat meer zicht op is dan komt er een besluit van het college in de trant van, wij willen 

daar wel aan mee aan werken aan die ontwikkeling of wij willen daar niet aan mee gaan werken en pas daarna 

komt er een heel ruimtelijk proces, dat ruimtelijk proces kan betekenen dat er een bestemmingsplan 

aangepast moet worden, kan ook betekenen dat er een vergunning verleend moet gaan worden en dat 

gebeurt allemaal netjes binnen de termijnen. Dus die zaken moeten we wel goed van elkaar onderscheiden 

wat mij betreft, dat is niet één en hetzelfde. Voorzitter ik ga 

De voorzitter: Mijnheer Franzen. 

De heer Franzen: Ja dank u voorzitter, niet in slaap vallen. Het klinkt wel mooi in de oren maar blijf vooral 

scherp. Wat is, een vraag voor de wethouder, bij zo’n principe verzoek wat is de gemiddelde termijn tot een 

initiatiefnemer antwoord krijgt op of het college meewerkt ja of nee, want misschien zitten we langs elkaar 

heen te praten. 

De heer Smit: Voorzitter, daar kan ik geen gemiddelde termijn van geven, want dat is heel erg afhankelijk van 

de aard van het verzoek, de aard van de locatie, waar moet er allemaal naar gekeken worden en waar moet er 

niet naar gekeken worden. Past het binnen de bestaande beleidskaders, past het daar niet binnen, zijn er 

wellicht provinciale belemmeringen of zijn die er niet, dat zijn allemaal aspecten die dan wel een rol spelen. 

Hoe kijkt de omgeving ertegen aan, kan soms ook van belang zijn, dat kan heel erg verschillen van het project 

tot project zeg maar. 

De voorzitter: Mijnheer Franzen. 

De heer Franzen: Ja ik hoop dat de wethouder via het college toch de boodschap kan overbrengen van ga 

vooral in die Omgevingswet denken en ga actief meedenken, en actief meedenken betekent ook het ijzer 

smeden als het heet is. 

De heer Smit: Voorzitter, het laatste is waar maar we willen natuurlijk ook wel zorgvuldig handelen, ook goed 

kijken wat betekent nu iets, wat een verzoek precies voor een strekking heeft. Voor wat betreft de 

windmolens voorzitter, op Donkersloot is er geen enkele verandering in standpunt van het college zoals de 

raad dat ook weet en andermaal ook maar één en ander met de raad is gecommuniceerd. Voor wat betreft de 

verschillende bestemmingen, natuurlijk kan het soms een verrijking zijn om dingen met elkaar wat meer te 

vermengen, maar we moeten niet de ogen sluiten dat sommige bestemmingen gewoon ook conflicterend zijn 

met elkaar. Dus daar moeten we ook elke keer met open ogen naar kijken en blijven kijken. En voor wat 

betreft, voordat er misverstanden bestaan, gaan ontstaan, bij mijn weten is er geen sprake van wat voor 

illegaliteit dan ook op Donkersloot, maar misschien wel van wensen om iets anders te willen dan wat nu 

mogelijk is, maar nogmaals ik dacht dat de heer Rijsdijk even sprak over het woord legaliseren en dat zou een 

verkeerde suggestie kunnen wekken ten opzichte van de huidige situatie. Voorzitter hier wil ik het bij laten in 

de tweede termijn. 

De voorzitter: Dank u wel. Aan de orde is het besluit startnotitie omgevingsplan Donkersloot inclusief de nota 

van uitgangspunten vast te stellen. Zijn er stemverklaringen? Mijnheer Franzen. 

De heer Franzen: Wij stemmen in met de voorliggende startnotitie, maar zullen de windmolens nauwgezet 

blijven volgen. 
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De voorzitter: Anderen nog stemverklaringen? Zijn er tegenstemmers? Dat is niet het geval, het voorstel is 

vastgesteld. 

6. Participatieverordening sociaal domein Ridderkerk 2016 

De voorzitter: Agendapunt 6, de participatieverordening sociaal domein Ridderkerk 2016. Wij hebben 

afgesproken een debat van 45 minuten met een eerste termijn van ten hoogste 3 minuten. Er zijn 

amendementen ingediend die u aantreft op uw desk. Die zijn ingediend door de Partij van de Arbeid in ieder 

geval als indiener, die krijgt dan ook als eerste het woord, mevrouw Ripmeester neem ik aan hè. Anderen nog 

die het woord willen voeren? Mijnheer Romeijn, mevrouw Fräser, mijnheer Kooijman. Mevrouw Ripmeester 

drie minuten. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Gisterenavond spraken wij op een politiek café over participatie. 

Wijk overleggen, wijk-ideeteams, platforms zij allen spraken mee. Wat vonden zij belangrijk: dat zij serieus 

werden genomen, door alle partijen, door de ambtenaren, de wijkregisseurs, de wethouders en raadsleden. 

Waardering voor de uren die zij vrijmaken en de kennis die zij hebben om degelijke adviezen op te stellen, dat 

zij tijd krijgen om een advies op te stellen en dat zij een net zo degelijke reactie terug ontvangen op hun advies 

en dat dit gebeurt binnen een redelijke termijn. Adviezen van de platforms zouden door de platforms ter 

kennisname doorgestuurd mogen worden naar de gemeenteraad. De heer Japenga sprak positief in de 

commissie over het mogen doorsturen van de adviezen door de platforms, over het eigenaarschap van de 

adviezen door de platforms, er werd helder over gesproken, en het is tegelijkertijd niet duidelijk geregeld in de 

verordening. Vandaar een amendement samen met Echt voor Ridderkerk en D66-GroenLinks. In de nieuwe 

verordening wordt vooruitlopend op de uitkomsten van de participatie discussie c.q. aanjaaggroep een 

koerswijziging voorgesteld. In de verordening van 2013 stond nog dat in die verordeningen afspraken zijn 

vastgelegd over de advisering en communicatie tussen het platform en het gemeentebestuur. Er stond bij een 

ander artikel dat de taken van het platform zijn om het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd te 

inspireren, te informeren, te adviseren en waar nodig te ondersteunen. In die verordening is het platform 

ingevuld door het gemeentebestuur, dus college en gemeenteraad. In de nieuwe verordening worden de 

afspraken over reactie termijnen aan de besluitvorming door de raad wellicht ook aan het oog van de raad 

onttrokken. In de nieuwe verordening bepaalt het college dat het platform alleen van het college is en dat is 

weer een stap terug. Wij verwachten dat de nadere regels voor samenwerking tussen college en platform 

zoals besproken in artikel vijf in samenspraak worden vastgesteld en ter kennisname naar de gemeenteraad 

komen met daarin heldere afspraken over de termijnen waarin verwacht mag worden dat platforms reageren 

en waarin verwacht mag worden dat het gemeentebestuur reageert. De Partij van de Arbeid is dus van mening 

dat de adviezen van de platforms zeer waardevol zijn, dat deze adviezen ook ter lering aan de raad zouden 

moeten worden gesteld, openbaarheid als norm en vertrouwelijk waar nodig en dat wij ook als 

gemeentebestuur van hen kunnen leren en dat dit niet alleen des colleges is. Deze stap terug willen wij graag 

herstellen en daar is het tweede amendement voor opgesteld samen met Echt voor Ridderkerk. Dank u wel, 

voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Romeijn, Echt voor Ridderkerk. 

De heer Romeijn: Dank u, voorzitter. Vanavond ligt voor ons de Participatieverordening sociaal domein 

Ridderkerk 2016 wat de cliëntenparticipatie ingevolge artikel zeven lid één van de participatiewet moet 

waarborgen. Met het intrekken van de verordening Wmo participatie Ridderkerk 2013 lijkt het alsof wij als 

gemeenteraad buitenspel gezet worden. In de nieuwe participatieverordening sociaal domein wordt er vanuit 

gegaan dat dit adviesorgaan door het college wordt ingesteld en ook alleen het college adviseert. Dit is voor 
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de fractie van Echt voor Ridderkerk net een stap te ver. Wij vinden dat zo belangrijke platforms die moeten 

adviseren over alle zaken die het sociaal domein betreffen door het gemeentebestuur dienen te worden 

ingesteld. Het zou zomaar eens kunnen dat het college bij tegenstrijdige adviezen het platform weg kan sturen 

zonder dat de raad hierin gekend hoe hoeft te worden. Ondanks de toezeggingen van de wethouder tijdens de 

commissievergadering dat de platforms er vrij in zijn om de door hen uitgebrachte adviezen ook ter 

kennisname aan de raad te mogen zenden willen wij dit opgenomen hebben in de nu voorliggende 

participatieverordening zodat hierover geen onduidelijkheid kan bestaan. Ook hebben wij kennisgenomen van 

de toezegging van de wethouder dat het het platform vrij staat, indien zij dat wensen, zonder tussenkomst van 

het college gebruik te kunnen maken van het inspreekrecht tijdens de commissievergadering als er een 

onderwerp waar een advies voorzien is aan de orde komt. Tot slot voorzitter zal mijn fractie beide 

amendementen mede indienen. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Fräser D66-GroenLinks. 

Mevrouw Fräser: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een hele korte eerste termijn en met name vragen omtrent het 

amendement van met als eerste indiener Echt voor Ridderkerk, of nee sorry ik zie staan mevrouw Ripmeester 

van de Partij van de Arbeid en de heer Romeijn van Echt voor Ridderkerk, en het is amendement… er staat ook 

geen nummer bij, dus het gaat over het schrappen van artikelen en de term collegebestuur vervangen of het 

college te vervangen door gemeentebestuur, dat is 

De voorzitter: Dat is amendement 2. 

Mevrouw Fräser: Is dat, oké. Amendement twee van vanavond ja. Ik snap de beredenatie en de denkrichting 

en hetgeen ik denk dat u wil bereiken, ik snap alleen niet waarom u zo ver gaat in uw amendement. Het gaat 

vrij ver om als raad de platforms in te stellen, het gaat ook vrij ver om al die artikelen die u nu opsomt om daar 

het college te vervangen door gemeentebestuur. Mijn vraag aan u is dan ook wat is de kern en de essentie van 

wat u nu precies wil bereiken met dit amendement en is het dan misschien mogelijk om die kern die u 

misschien wel wilt bereiken op een andere manier te bereiken. Een iets minder verregaand amendement want 

ik snap denk ik in de basis wel waar u naar toe wilt, maar nogmaals kunt u dat nog eens toelichten zodat wij 

zeker weten dat we op dezelfde lijn zitten en in tweede instantie waarom al die artikelen, waarom niet een 

aantal van die artikelen die de kern echt raken die niet zo algemeen en zo breed zijn waardoor we toch tot de 

misschien wel een iets breder gedragen amendement zouden kunnen komen want ook ik onderschrijf de 

noodzaak in deze verordening om de relatie college en in ieder geval gemeentebestuur en platforms te 

verstevigen. Dus dat is eigenlijk mijn enige opmerking met betrekking tot de participatieverordening. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Kooijman, ChristenUnie. 

De heer Kooijman: Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie hecht grote waarde aan de adviezen van zowel 

maatschappelijk burgerplatform als platform voor de minima. Gevraagd en ongevraagd brengen zij advies uit 

over de onderwerpen die de platforms betreffen. Wij zijn het eens met de keuze van het college om deze 

adviezen in eerste instantie te richten aan het college, immers zij zijn als dagelijks bestuur verantwoordelijk 

voor het reilen en zeilen in Ridderkerk. Uiteraard willen wij als raad ook graag weten welke adviezen worden 

gegeven door de platforms, maar nog interessanter is het of de adviezen ook worden opgevolgd of de reden 

waarom er negatief wordt gereageerd op adviezen. Hoe zorgen wij dat wij als raad een integraal beeld krijgen 

van zowel voorstel, advies als reactie. Dat zou er wat ons betreft voor pleiten om de adviezen via het college 

naar de raad te sturen. De vraag is dus wat ons betreft op welke manier zowel de raad, college, als ook beide 

platforms het meest gediend zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van de adviezen van de platforms. De 
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voorliggende amendementen neigen een andere kant op te gaan. Wij horen graag een reactie van de 

wethouder, die zullen op basis daarvan kiezen voor de meest optimale. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Japenga. 

De heer Japenga: Ja dank u wel, voorzitter. Nou ik denk dat in de bijdragen vanuit de raad wel doorklinkt hoe 

belangrijk de inbreng van onze georganiseerde inwoners is in deze platforms, maar ook op andere manieren. 

Dat is ook heel belangrijk en in de eerste bijdrage van mevrouw Ripmeester werd het al gezegd wat mensen 

belangrijk vinden is dat je het serieus neemt en dat je ook waardering hebt voor dat werk. En ik kan in ieder 

geval beginnen om aan te geven dat wij zeer veel waardering hebben voor onze platforms en dan heb ik het 

over minimaplatform en maatschappelijk burgerplatform, maar ook over al onze andere platforms zoals 

wijkoverleggen in alle wijken van Ridderkerk, maar ook over platform voor natuur, natuur en duurzaamheid en 

het jongerenplatform en het ondernemersplatform om er nog maar eens een aantal te noemen. Wij hebben 

daar zeer veel waardering voor en ja waar zijn wij op uit, waar zijn wij naar toe aan het werken. Dat is naar een 

goede werkrelatie waarbij uiteindelijk goede voorstellen naar de raad komen. Dat is eigenlijk ons enig doel zou 

ik zeggen en in die zin is dat geen stap achteruit wat wij nu voor ons hebben liggen, maar een stap vooruit en 

ook nog een verheldering van wat wij hadden. In eerdere verordeningen werden termen wel door elkaar 

gebruikt, gemeentebestuur, college en dat gaf niet altijd even grote helderheid. Dus wij hebben hier in goed 

overleg en veel overleg met de platforms over deze verordening gesproken. Hoe gaan wij het met elkaar 

regelen, helder, kort en krachtig. Wij hebben niks aan dikke pakken papier hebben wij tegen elkaar gezegd, wij 

hebben belang bij een aantal basisafspraken en daarna, op basis van vertrouwen met elkaar aan de slag. Dus 

het is ook niet aan de orde dat de raad op achterstand wordt gezet op of buitenspel. Onze insteek is juist om 

te zorgen dat helder is wie er aan zet is. Goed, er werd nog wat gevraagd of met betrekking tot inspreken, nou 

inspreken kan altijd, men kan de commissie altijd benaderen in te spreken. Ik wil aan de hand van de 

amendementen toch even ingaan op dat 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Inspreken kan altijd en dat werd ook zo benoemd in de vorige 

verordening waarvan dit dan een volgende van zou zijn. In deze wordt het weggelaten, in deze wordt heel 

expliciet steeds aangegeven dat alleen het college geïnformeerd wordt en er wordt, lijkt het wel dat de weg 

naar de gemeenteraad waaronder dus het inspreken in commissies wordt onmogelijk gemaakt. Zo lijkt het te 

staan in de verordening. U gaf in de commissie al aan nee dat blijft mogelijk, maar u gaf aan tegelijkertijd we 

wilden verhelderen en ik heb nu het idee dat u dit dus niet verhelderend werkt voor de rol en de werkwijze 

van de platforms, maar dat dit dezelfde ruis geeft en dezelfde onduidelijkheden geeft die u nou daarvoor zei 

weg te willen nemen. Dus mijn voorstel zou zijn geef dan die bevoegdheden die u de platforms geeft, geef die 

dan ook duidelijk aan in die verordening en die staan er nu niet in. 

De heer Japenga: Voorzitter, als ik het heb over gevraagd advies en ik raak dan ook even aan de 

amendementen, amendement 1, en dan ga ik in op uw stelling. Het gevraagd advies dat gaat sowieso naar de 

gemeenteraad en daarvan hebben we gezegd dat vinden we, dat is in een helder traject met een begin en een 

eind en een kop en een staart en het advies van de platforms is voorzien van beantwoording van het college. 

Er komt een raadsvoorstel, en er zitten adviezen bij en er wordt uitgelegd op welke wijze aan adviezen wordt 

gehoor gegeven en hoe of niet, en waarom. Dus gevraagd gaat sowieso naar de raad. Als ik dan naar 

amendement één kijk dan blijkt dat bij punt drie staat al dat het recht ook bestaat en dat de raad daarvan ook 

op de hoogte is. Dus ook om die reden, ik zou zeggen is het overbodig om dit amendement in te dienen. Het is 

overbodig omdat het gevraagde advies regelt al heel helder hoe dat gaat. Uit punt 3 blijkt dat het ook al 
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bekend is hoe het werkt en het is ook zo dat ongevraagde adviezen die kan iedereen ook meteen doorsturen 

naar de raad, daar hoef je zelfs ook geen platform voor te zijn, iedereen kan een ongevraagd advies 

doorsturen naar de raad. Onlangs hebt u nog het advies op eigen initiatief zoals we dat dan noemen gehad 

over de functie van de knelpuntencoach en zo komt dat naar de raad in heel veel gevallen. Maar wij hebben 

heel veel onderwerpen en wij hebben ook heel veel platforms en wij willen dat juist wat stroomlijnen en 

daarvoor is deze verordening maar die verordening dat zijn de basisafspraken want we zijn zeg maar ver heen 

met het convenant tussen de platforms waarin gewoon wordt verdere afspraken worden geregeld. Dit 

amendement is ongewenst ook, het is ook overbodig zei ik en het is ook ongewenst want zeg maar in het 

tweede deel van wat u voorstelt daar staat de gemeenteraad neemt kennis van de adviezen bij het 

agendapunt overige stukken in de commissievergadering en het vaststellen van de lijst van ingekomen 

stukken, nu lees ik uit amendement één onder dat puntje zes, onder voorstel punt 6 en volgens het college is 

het zo dat het maken van afspraken over de wijze waarop ingekomen stukken voor de raad worden behandeld 

dat hoort niet thuis in deze verordening, dus daarom ook ongewenst. In die zin ontraden wij dit amendement 

en als ik dan ga naar amendement twee. Ik heb daar al iets over gezegd. Wij vinden belangrijk dat duidelijk is 

door wie het advies wordt gevraagd en wie ook dat advies, college in dit geval, wie dat advies ook verder 

vormgeeft en uitvoert. En de verordening regelt dit. Ik zei al eerder met de platforms hebben wij deze 

verordening goed doorgesproken, een traject van participatie zogezegd waarin over en weer gezegd is ja dit is 

het wel. Hierbij blijft impliciet, als je het niet beter regelt en als je dit amendement aanneemt, wie nou precies 

wat doet. Als je zegt het gemeentebestuur dan is nog niet helder wie wat doet, want tenslotte bestaat het 

gemeentebestuur uit drie bestuursorganen. En dat is de burgemeester, de gemeenteraad en het college van B 

en W. Dus als je dat niet helder regelt dan zullen wij in de komende maanden daar vooral last van hebben als 

wij dat niet zo doen, dus vandaar ook het ontraden van dit amendement. Tot zover even voorzitter. 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Het college ontraadt het amendement omdat ze van mening is dat dat mogelijk 

verwarring geeft. Tegelijkertijd zegt u van nee de gemeenteraad wordt voldoende geadviseerd. Wij hebben in 

de vorige verordening gesteld dat het gemeentebestuur ook door de platforms geadviseerd kunnen worden, 

of in ieder geval adviezen kunnen krijgen. In deze verordening wordt dat terug gedraaid. Kunt u nu aangeven 

op welke wijze het de gemeenteraad op de hoogte gebracht wordt van de gevraagde en ongevraagde 

adviezen en op welke termijn. 

De heer Japenga: De gevraagde adviezen die gaan gewoon het normale reguliere traject in waarbij 

raadsvoorstel komt en klaargemaakt wordt en wat naar de raad gaat. En zo gauw als het in het college is 

behandeld dan is het 2,3 weken later bij de raad en dan wordt het behandeld in de commissie en vervolgens in 

de gemeenteraad. Dat heeft zijn eigen snelheid. Dat er aan voorafgaand een heel traject zit moge duidelijk 

zijn. Bij ongevraagde adviezen ligt het er maar aan wat ook het platform wil. Want het heeft natuurlijk niet 

zoveel zin dat wij als college alle adviezen die wij binnenkrijgen als een soort stemcommissie doorsturen naar 

de raad, maar wij vinden het ook belangrijk wat de platforms daarvan vinden. Dus die kunnen stellen van stuur 

het door naar de raad of college geeft advies en stuurt het dan door naar de raad en afhankelijk daarvan 

maakt het ook uit hoe snel het bij de raad ligt. En het kan zelfs voorkomen dat ze zeggen nou wij willen niet 

dat het naar de raad gaat, zou kunnen, dus dat laten wij ook aan de platforms over, ik denk dat het ook netjes 

is dat je ook de platforms op dat punt in hun waarde laat. 

De voorzitter: Ik denk dat wij aan de tweede termijn beginnen. Mevrouw Ripmeester. 
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Mevrouw Ripmeester: Dank u wel. Het amendement is inderdaad ingericht om de platforms in hun waarde te 

laten en helderheid te geven over wat ze wel of niet mogen met hun adviezen, dat het helder is dat zij de 

gevraagde adviezen mogen doorsturen, dat zij dat mogen, dat het eigenaarschap bij hen ligt, dat zij ook de 

ongevraagde adviezen mogen doorsturen. Dat wordt nu niet duidelijk geregeld in de verordening en daar is 

het op gestoeld. Dus diegene die bepaalt wat wordt doorgestuurd dat is wat ons betreft dus de platforms, te 

allen tijde en het is niet dan aan het college om dingen wel of niet door te sturen, zoals er nu wel een 

beperking op komt te zien. Wat ons betreft is ook openbaarheid van de adviezen de norm, vertrouwelijk waar 

nodig. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Ja dank u wel, voorzitter. Ja ik hoor het nu mevrouw Ripmeester de hele tijd zeggen dat zij 

graag verduidelijking wil, maar ik krijg af en toe het idee dat door hetgeen er kennelijk dus volgens haar niet in 

staat dat het automatisch betekent dat iets onmogelijk wordt gemaakt, dus ja als wij het dan hebben over ruis 

dan lijkt het mij juist dat dat soort opmerkingen zorgen voor ruis op de lijn. Als iets niet in de verordening staat 

wil niet zeggen dat het per definitie dat het dan ook onmogelijk is. 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Het gaat erom dat in het ene expliciet benoemd, meer expliciet wordt benoemd dat het 

wel mogelijk is en in het ander dat je moet zoeken of het mogelijk is en dat is denk ik het grote verschil. Op dit 

moment wordt er alleen maar gezegd: alleen het college, en wordt de gemeenteraad wat dat betreft niet 

benoemd en krijgt daarin geen positie. Dat is anders dan in de vorige verordening toen de gemeenteraad wel 

een positie had. Ik moet nog iets reageren op D66-GroenLinks over de vragen van waarom is het in eh …, 

waarom is dit zo vergaand. Ja dat is dan wat vind je vergaand zeg maar, de enige waarvan ik denk, als ik 

gewoon kijken naar artikel drie daar staan er van de vijf punten geloof ik staan daar drie in, daar gaat het 

gewoon over de communicatie tussen de platforms en het gemeentebestuur of het college en dat is de keuze 

die gemaakt is, ja dat zijn drie punten in een artikel. Als je het ene…, als je het bij artikel 3.1 wijzigt dan moet je 

dat ook bij 3.2 en ook bij 3.3 wijzigen. Daar valt op zich niet zoveel aan te veranderen, de enige die je weg zou 

kunnen laten is artikel 2.1 en dat kan uiteraard en de andere zijn denk ik de logische voortvloeisels. Je kunt 

niet ergens eentje dan wijzigen, want dan past het niet meer bij elkaar. Dus het is niet vergaand, het is 

gewoon een principieel verschil wat op deze manier is doorgevoerd en ik snap dan ook niet precies hoe je het 

anders zou moeten invullen. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter ik heb aan mevrouw Ripmeester een 

vraagje want kijk wij hechten ook wel aan een stukje duidelijkheid in die verordening en creëert u nu niet door 

dit te doen juist in enorme onduidelijkheid. In uw amendement geeft u op een heel aantal punten aan dat er 

een gemeente bestuur moet komen te staan, gemeentebestuur is college en/of raad, dus dan kan het college 

zijn, het kan de raad zijn, het kan het college en de raad zijn. Als ik dan kijk naar het college stelt de 

gemeenteraad in 4.1 of bij vijf het college kan ter uitvoering, gaat u daar dan het gemeentebestuur van 

maken, dan gaat het gemeentebestuur nadere verordeningen geven en het gemeentebestuur is dan het 

college of de raad of het college en de raad samen, het wordt toch een rommeltje door en het begrip 

gemeentebestuur wat heel breed is, ik bedoel ik denk nu op dit punt is het heel helder dat de eerste relatie 

met de platforms liggen bij het college, het college is daarin ook penvoerder, het college geeft alle gevraagde 

adviezen door aan deze raad, dus wij komen niks blijft verborgen, het blijft allemaal deze kant op, 
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ongevraagde adviezen ik bedoel en ik denk dat het ook wel een stukje wantrouwen is wat u nu uitspreekt, ik 

bedoel u zegt het kan niet meer, het staat er niet, maar er staat ook niet dat het niet kan, ik bedoel de 

platforms zijn eigendom van hun adviezen, zeker de ongevraagde adviezen, die kunnen ze altijd naar deze 

raad te sturen. En dan zegt u het staat er niet meer in dus het mag niet meer, ja dat is niet de toonzetting uit 

dit stuk. Dus ik denk dat u met tweede amendement echt, ongetwijfeld ongewenst, maar heel veel 

onduidelijkheid creëert in deze verordening en dat is ook de reden dat wij hem natuurlijk niet zullen steunen. 

De voorzitter: Nee dat was al helder. Mevrouw Fräser. Mevrouw Ripmeester nog. 

Mevrouw Ripmeester: De bedoeling is om helderheid te geven en de bedoeling is om de gemeenteraad een 

positie te geven en die komt op dit moment niet duidelijk in die verordening naar voren. Daar is de tweede op 

gedoeld. De eerste is gedoeld om de ferme uitspraken van de wethouder uit de commissie vast te leggen in de 

verordening. Het zou heel raar zijn als deze ferme uitspraak niet op de een of andere manier ook landt in een 

verordening. De uitspraak was zo ferm dat ik mij al afvroeg waarom die niet in de verordening was 

opgenomen, maar ik kan mij niet voorstellen dat die tweede is om de gemeenteraad een positie te geven. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Ja dank u wel, voorzitter. Ook daar wil ik dan toch graag nog even op 

reageren richting mevrouw Ripmeester. Ik denk dat die uitspraak zo ferm is omdat het een, ja, normaal iets is 

dat dat kan. Ik bedoel die platforms zijn bevoegd, ik bedoel die sturen dan ongevraagd een advies. Iedereen 

die wat naar een college stuurt heeft ook die bevoegdheid, om dat, naar iedere inwoner van Ridderkerk, naar 

de raad, weet ik niet naar wie te sturen, dus dit is zo natuurlijk dat ik ook die hele stellige uitspraak van de 

wethouder wel begrijp en ja nogmaals het is een beetje flauw om te gaan halen wat, maar u geeft zelf ook aan 

het is er al, dus ja ik begrijp de redenatie van de wethouder en zijn stellige uitspraak en ook het aangeven dat 

dit feitelijk overbodig is, ja dat begrijp ik heel goed en ik kan hem daar ook wel in volgen dat hij daar in heel 

stellig is geweest. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Als dit amendement overbodig was geweest had ik hem niet ingediend. Dit is ook een 

steuntje in de rug van de platforms die diezelfde helder, oh sorry. Het is voor de platforms niet helder dat zij 

dit allemaal gevraagd en ongevraagd mogen doorsturen, dit is ook een steuntje in hun rug. Ik vind het heel 

belangrijk dat wat wij hebben gezegd dat dat mag, dat dat ook terecht komt in die verordening en dat dat niet 

nu blijft bij deze discussie in de raad en vervolgens op papier een ander leven gaat leiden, daarvoor is de 

verordening. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Ja voorzitter, dank u wel. Ja ik mag hopen dat dit niet het enige is wat wij als 

gemeentebestuur of als college afspreken met de burgerplatforms, er zijn nog convenanten waarvan de 

wethouder al aangaf dat die in vergevorderd stadium waren, daar zijn ook allerlei werkafspraken gemaakt, 

daar worden verdere afspraken gemaakt over wat mogelijk is, hoe vaak en de frequentie, locatie et cetera, dus 

het wil niet zeggen dat als het niet in deze verordening staat dat dat dan ook onmogelijk wordt gemaakt. 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 
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Mevrouw Ripmeester: Het convenant kwam de vorige keer in grote lijnen werd het opgenomen in de 

verordening, ook het convenant wordt nu buiten de verordening geplaatst zodat wij als raad geen zicht 

hebben over bijvoorbeeld de termijnen waarop advies wordt gevraagd en waarop geantwoord wordt. Dat is 

een keuze die ook het college heeft gemaakt en daarvoor was ook mijn oproep in de eerste termijn dat ik 

verwacht dat wij deze ook ter kennisname toegestuurd krijgen, zodat wij daar ook iets van kunnen zien en ik 

hoop ook dat het in samenspraak is en niet dat het alleen door het college wordt vastgesteld zoals in de 

verordening staat, maar dat is net hoe je het wilt en kunt lezen. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Mijnheer Romeijn.  

De heer Romeijn: Ja dank u wel, voorzitter. Ja, de fractie van Echt voor Ridderkerk vindt het toch heel 

belangrijk dat een platform die moet adviseren over het totale sociale domein dat dat niet een platform is wat 

door de gemeenteraad ingesteld wordt. Het is nu een platform wat door het college ingesteld wordt, het 

college adviseert en dus ook zeg maar zomaar door het college naar huis gestuurd zou kunnen worden. Dat is 

voor ons een essentieel punt, wij zouden, essentieel is voor ons dat deze platforms die zo breed moeten 

adviseren dat die ingesteld worden door de gemeenteraad.  

De voorzitter: Mevrouw Fräser. 

Mevrouw Fräser: Voorzitter, ja het gaat bijna op een stemverklaring lijken. Het debat horende vinden wij de 

motie of het amendement nummer 2 iets te ver gaan in het doel of er voorbij, het lijkt het doel voorbij te 

schieten. Dat was eigenlijk de enige opmerking die ik er nog over wil maken. Dank u. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Ja voorzitter. Wij danken de wethouder voor de heldere uitspraken en nou dat heeft ons er 

toe geleid dat wij de amendementen niet zullen steunen. 

De voorzitter: Mijnheer  Van der Spoel, VVD. 

De heer Van der Spoel: Ja voorzitter, als tweede termijn. Wij zullen het amendement nummer 1 wel steunen. 

Wij hebben gemerkt bij de platforms dat als er een gevraagd advies is men eigenlijk de indruk heeft dat het 

advies vooral niet naar de raad mag omdat er eerst door het college wat van gevonden moet worden en 

daarin voelen ze zich soms belemmerd, dat hebben we ook nog een keer geconstateerd onlangs bij de 

jongerenraad en als we 1 steunen dan achten wij 2 ook overbodig, dus zo zullen wij dus ook de 

amendementen beoordelen. Dank u wel. 

De voorzitter: Mevrouw Berkhout, CDA. 

Mevrouw Berkhout: Amendement 2 dat geeft uiteindelijk toch verwarring, dan denk ik van het is met de 

platforms afgesproken en zoals mijnheer Romeijn zegt van stel je voor ze worden naar huis gestuurd, dan 

kunnen ze dat melden ook bij ons, dus dan denk ik van, dus 2 steunen we niet en amendement 1 een 

proactieve houding van de platforms, kijk zij bepalen of ze het doorgeven ja of nee naar de gemeenteraad en 

dan denk ik uiteindelijk van als zij zelf proactief zijn en de platforms bepalen dat, dan kunnen zij dat ook zelf 

bepalen en ze hoeven daar geen drempel voor te hebben. Dus niet steunen, nee. 

De voorzitter: Mevrouw Parren, Leefbaar Ridderkerk. 
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Mevrouw Parren: Onze fractie zou graag straks na het antwoord van de wethouder een korte schorsing willen. 

De voorzitter: Het woord is aan de wethouder. 

De heer Japenga: Ja voorzitter wij hebben in de afgelopen maanden kan ik wel zeggen zeer regelmatig met de 

platforms rond de tafel gezeten en verordening zoals die daar nu en hier nu ligt is daar ook het resultaat van, 

van dat overleg. En ik zei al het gaat om een korte tekst wat wij wilden is met elkaar onderweg gaan om 

mekaar zo goed mogelijk te bedienen en op zoek te gaan naar de kennis en kunde van deze mensen om ons 

beleid, gemeentelijk beleid zo goed mogelijk mee te maken. En daarin staat de raad voorop en daarin wordt 

de raad zo goed mogelijk bediend door een helder traject waarin we ook duidelijk afspreken hoe we dat gaan 

doen. De verordening is één, het convenant komt er aan en daar vindt nu gesprek over plaats en dat gebeurt 

op basis van vertrouwen en waar we mekaar kunnen versterken doen we dat. En dat is het belangrijkste en 

daarom is het belangrijk dat het in samenwerking is opgesteld dat kan ik niet genoeg benadrukken. Dank u 

wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Parren, hoe lang denkt u nodig te hebben? Twee minuutjes, nou dan ga ik 

vast zitten tellen. Ik schors de vergadering voor tien minuten. 

Schorsing 

De voorzitter: Mevrouw Parren, mijnheer Ipskamp. 

De heer Ipskamp: Dank u wel, voorzitter. Het amendement 1 dat kunnen wij steunen, daar gaan wij in mee. 

Maar wat betreft amendement 2 daar kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat de Partij van de 

Arbeid de indruk oproept dat er een stukje democratie verloren gaat met deze verordening en daar willen wij 

ver van buiten blijven, dus amendement 2 steunen wij niet. 

De voorzitter: Goed, helder. Tweede termijn is geweest. Dus we gaan over tot stemming over de 

amendementen. Stemverklaringen zijn mogelijk. Wilt u een stemverklaring uitbrengen. Graag eerst even 

vertellen waar het over gaat, of wilt u wat anders zeggen. Gaat uw gang. 

Mevrouw Ripmeester: Ik wilde voorstellen dat wij amendement 2 intrekken.  

De voorzitter: Dat mag natuurlijk altijd. Amendement 2 is daarmee ingetrokken. Dan gaat het alleen nog over 

amendement 1. En amendement 1 gaat over de bevoegdheid te geven aan platformadviezen ook rechtstreeks 

aan de raad te sturen. Stemverklaringen? Geen stemverklaringen. Wij hebben opgeschreven dat voor het 

amendement zijn Partij van de Arbeid, VVD, Echt voor Ridderkerk en D66-GroenLinks en Leefbaar Ridderkerk. 

En daar tegen ChristenUnie, SGP en CDA. Mijnheer Van Os. 

De heer Van Os: Partij 18PLUS stemt niet in met het amendement. Dank u wel. 

De voorzitter: Tegen. Daarmee is het amendement desalniettemin aangenomen. Gaan we naar het voorstel 

zelf, participatieverordening sociaal domein Ridderkerk 2016 en gelijktijdig de verordening Wmo-participatie 

Ridderkerk 2013 en de verordening klantenparticipatie sociale zaken gemeente Ridderkerk 2009 in te trekken. 

Stemverklaringen? Tegenstemmers? Verordening is vastgesteld. Even de administratie doen.  
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7. Nota Grondbeleid 2016-2019 

De voorzitter: We gaan naar agendapunt 7, nota grondbeleid. Ter vaststelling. Stemverklaringen? Mijnheer 

Los, Echt voor Ridderkerk. 

De heer Los: Ja voorzitter, wij kunnen het voorstel steunen, maar voor de verslaglegging toch nog even het 

omslagfonds van de stadsregio bestaat niet meer, dus geen cent daar toe, want je weet het maar nooit. In 

Amsterdam maakten ze ook wel eens een miljoen over ofzo. Dus wij willen dat dus niet.  

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk, Partij van de Arbeid. 

De heer Rijsdijk: Ja dank u wel, voorzitter. Wij stemmen in met de nota grondbeleid. Maar waar in de nota 

wordt ingegaan op de rolverdeling tussen de gemeente en woonvisie bij de herstructureringen willen wij 

geacht worden om tegen gestemd te hebben. Wij vinden dat gelet op de druk op de sociale woningmarkt 

voldoende betaalbare huisvesting voor de lagere inkomens veel meer prioriteit zou moeten hebben. Dank u 

wel.  

De voorzitter: Dank u wel. Nog meer stemverklaringen? Zijn er tegenstemmers? Dat is niet het geval zodat de 

nota is vastgesteld.  

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

De voorzitter: Agendapunt 8, afdoening motie 2015-55 Handhaving verkeers- en geluidsoverlast op en nabij de 

Rijksstraatweg. Dat is ter debat, alleen over het feit of de motie is afgedaan. Wie van u wenst daarover het 

woord. Mijnheer Piena, gaat uw gang, mijnheer Kardol ook, mijnheer Kardol ook. 

De heer Piena: Dank u wel, voorzitter. De VVD beschouwt deze motie nog niet als afgedaan. De VVD is van 

mening dat voor afdoening van de motie de evaluatie afgewacht dient te worden. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Mijnheer Kardol. 

De heer Kardol: Dank u wel, voorzitter. De SGP kan eigenlijk alleen maar concluderen op basis van 

afdoeningsbrief dat het college de handschoen heeft opgepakt en heeft er vertrouwen in dat de inzet op zo’n 

niveau wordt gehouden dat positieve effecten kunnen worden vastgehouden en doel wordt bereikt, namelijk 

het indammen van geluids- en verkeersoverlast. Dank u wel. En de motie is wat ons betreft dus afgedaan. 

De voorzitter: Anderen nog? Moeten wij daarover stemmen? Ik begrijp dat de VVD vindt dat de motie niet is 

afgedaan. Zijn er nog meer partijen die dat vinden? D66-GroenLinks ook, Partij van de Arbeid ook. Daarmee is 

vastgesteld dat de motie is afgedaan.  

9. Motie 2016 – 73 Uitvoering VN-verdrag inzake rechten van mensen met een handicap 

De voorzitter: Motie van het CDA. Inzake de uitvoering van de Verenigde Naties, verdrag inzake rechten van 

de mens met een handicap. Mevrouw Berkhout gaat uw gang. 

Mevrouw Berkhout: Dank u, voorzitter. Op 21 januari jongstleden stemde de Tweede Kamer in met het 

invoeren van het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een handicap. Op grond van dit verdrag mogen 

mensen met een handicap per 1 januari 2017 vragen om voorzieningen en diensten om voor hen toegankelijk 



 

20 
 

te maken. Het CDA verzoekt mede met de indieners ChristenUnie, Partij van de Arbeid, Leefbaar Ridderkerk, 

D66/GroenLinks het college voorbereidingen te treffen voor het opstellen van een lokale inclusief-agenda te 

inventariseren in hoeverre bestaand gemeentelijk beleid en regelgeving al dan niet voldoet aan het verdrag. 

En met mensen en/of vertegenwoordigers met een handicap, zij zijn de ervaringsdeskundigen, het 

maatschappelijk burgerplatform en de ondernemersplatform hierbij te betrekken. De mogelijke knelpunten 

die hieruit kunnen komen, wettelijke plichten, financiële kaders en middelen te inventariseren. Resultaten 

hiervan mede te delen aan de raad voor 1 juli 2016 waarbij wordt aangegeven wat de afzonderlijke kosten zijn 

om aan dit verdrag te voldoen en dit te verwerken in een voorstel voor de lokale inclusief-agenda. Op deze 

manier kunnen wij een beter beeld krijgen betreffende dit onderwerp van wat er speelt in onze gemeente en 

kan de raad daarna beoordelen welke te ondernemen acties kunnen worden opgenomen in de kadernota voor 

de begroting 2017. Met het instemmen van deze motie, als dat lukt, zo ziet het er wel naar uit, hopen wij dat 

het transformatie en het bewustwordingsproces naar een inclusieve samenleving wordt versneld zodat 

iedereen volwaardig mee kan doen aan de samenleving en iedereen welkom is. Voorzitter dit is mijn eerste 

ingediende motie, de griffie wil ik hartelijk bedanken voor hun medewerking. Ondanks de nodige ziekte bij de 

griffie hebben zij mij vakkundig advies gegeven en ik wil dan ook de zieke medewerkers van de afdeling griffie 

van harte beterschap wensen.  

De voorzitter: Ik weet niet of ze luisteren. Wie van u wenst hierover het woord. Mijnheer Van der Duijn 

Schouten, mijnheer Van der Spoel, mijnheer Kooijman, mevrouw Ripmeester, mijnheer Los. Mijnheer Van der 

Duijn Schouten, SGP gaat uw gang. 

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter dat personen met een handicap of een 

beperking volwaardig mee moeten doen dat is ons uit het hart gegrepen en dat is ook zeker van belang en 

daar mag ook niets aan afgedaan worden. Dat gezegd hebbende moet ik wel concluderen dat wij met deze 

motie op dit moment niet in kunnen stemmen en de reden daarvoor is gelegen in het feit dat, zoals mevrouw 

Berkhout al aangaf, de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen maar in de Tweede Kamer heeft 

men ook wel gezien dat aan de uitvoering ervan best nog wel wat haken en ogen zitten en dat het complex 

kan zijn. Daarom heeft diezelfde Tweede Kamer een amendement van CDA en SGP aangenomen waarin 

middels een AMVB de komende tijd zal worden uitgewerkt wat nou precies vanaf 1 januari 2017 geregeld 

moet gaan worden. Daarin worden ook zeg maar een geleidelijke invoering, omdat het ook ondernemers 

betreft en die willen ze niet in één keer voor hele grote ontwikkelingen stellen, en nu wil het feit dat het 

AMVB nog uitgewerkt moet worden. Wat mevrouw Berkhout nu vraagt in haar motie is om vast te 

inventariseren wat er moet gebeuren, alleen dat kan nog niet omdat de AMVB nog niet is uitgewerkt. Dat 

betekent ook dat nu aan het college vragen om voor 1 juni met een terugkoppeling te komen technisch dus 

gewoon niet gaat omdat het college straks niet weet wat ze moet gaan onderzoeken omdat die AMVB er nog 

niet ligt. Dat gegeven hebbende heb ik enorm veel bewondering voor de inzet en de energie die mevrouw 

Berkhout in deze motie heeft gestoken, maar kunnen wij hem om die technische reden niet steunen. Daarbij 

komt nog een ander, iets wat principiëler, puntje dat een motie vreemd aan de orde van dag wat ons betreft 

suggereert dat er ergens een acute noodzaak is en ook die zien wij op dit moment nog niet. Maar de reden van 

ons niet instemmen met deze motie is met name gelegen in het eerste deel, het technische deel wat ik net 

heb getracht onder woorden te brengen.  

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Spoel, VVD. 

De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. De VVD heeft meerdere malen aangegeven dat iedereen er toe 

doet en iedereen doet mee, dus ook mensen met een handicap en wat dat betreft vinden wij die term in de 
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motie niet handig gekozen, willen wij liever spreken over mensen met een beperking. Ja de heer Van der Duijn 

Schouten heeft net aangegeven dat deze motie eigenlijk, zoals ik hem vertaal, te vroeg komt, want er zijn nog 

de nodige haken en ogen, zeker ook voor ondernemers en wij vinden deze motie dus te vroeg komen en 

zouden hem daarom willen adviseren om hem in te trekken en de volgende keer in te dienen en bovendien 

hebben wij onze twijfels wat de participatie meer op gaat brengen dan hetgeen we net met de 

participatieverordeningen vastgesteld hebben. Daar wordt denk ik al in voorzien dus wij vinden hem te vroeg 

en om die reden zullen wij hem niet steunen. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Kooijman, ChristenUnie. 

De heer Kooijman: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter op 21 januari jongstleden was het feest. Een feest van 

inclusie omdat de Tweede Kamer op die dag eindelijk instemde met de ratificatie gehandicaptenverdrag. Ons 

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber sprak hierover de volgende woorden: dit is een dag om te vieren, samen met 

de mensen die een beperking hebben en nu de erkenning krijgen dat zij volwaardig meedoen in onze 

samenleving. De ChristenUnie is ontzettend blij dat toegankelijkheid de nieuwe norm wordt en dat die norm 

uiterlijk op 1 januari 2017 zal ingaan. De wet is mooi, maar de werkelijkheid doet er toe. Praktische en 

financiële bezwaren staan al gauw in de weg, maar dat laat de ChristenUnie niet gebeuren, ook niet in 

Ridderkerk. Daarom houden wij de vinger aan de pols en zullen wij vanaf nu met nog meer energie inzetten 

voor de inclusieve samenleving. Met de motie van het CDA die wij graag mede indienen geven wij het startsein 

om door middel van een lokale inclusie agenda als gemeente de eigen verantwoordelijkheid te nemen en 

partners en ondernemers te stimuleren om te komen tot een inclusieve samenleving in Ridderkerk.  

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Ripmeester, Partij van de Arbeid. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Ook de Partij van de Arbeid steunt van harte deze motie. We 

zijn heel blij dat sinds het in januari de motie van Otwin van Dijk is aangenomen, ook de toegankelijkheid van 

openbare gebouwen ineens weer een soort van trending is geworden en iedereen zich er weer van bewust is. 

Wij kunnen dan ook niet anders dan daar ook lokaal snel mee aan de slag en dat zal inderdaad zal er een 

tijdspad moeten zijn, want inderdaad moet die Algemene Maatregel van Bestuur nog worden uitgewerkt. 

Maar ik kan mij voorstellen dat wij wel nu al stappen kunnen zetten. Dan zijn we niet te vroeg, dan lopen we 

eigenlijk een beetje achter de feiten aan. We zijn, we kunnen nu gebruik maken van het moment, nu is 

iedereen zich ervan bewust. Waren er in december nog mensen die tegen stemden voor het toegankelijk 

maken van speeltuintjes, inmiddels is daar ook het licht gaan branden en hebben wij nu een motie om 

toegankelijkheid de norm te maken. Wij kunnen dus ook niet anders dan dit van harte ondersteunen. Dank u 

wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Los, Echt voor Ridderkerk. 

De heer Los: Voorzitter, wij hebben het net gehad dat er vooruitlopend op de Omgevingswet een aantal zaken 

in gang werden gezet om ervaring op te doen. Het zou misschien best wel kunnen dat het op deze manier met 

de nieuwe wet die eraan komt ook zo kan werken. Maar het is ook best wel mogelijk dat het college zegt van 

joh het is eigenlijk overbodig want daar hebben we al over nagedacht, daar ga ik eigenlijk van uit hè bij wijze 

van spreken kan je zeggen je hoeft een aap geen klimmen te leren, maar trek u de vergelijking niet aan. Maar 

ik zou zeggen ik denk dat het college zometeen ook wel met een reactie komt en daar hangt een beetje van af 

of we het gaan steunen ja dan nee, want het is natuurlijk een sympathieke zaak om dit te doen, maar het 

moet praktisch ook kunnen. Dus wij wachten even de reactie van college af. Dank u wel. 
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De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Keuzenkamp, gaat uw gang. 

Mevrouw Keuzenkamp: Ja wethouder, dank u wel. Ik ben helemaal onder de indruk van de woorden van de 

heer Los en ik vind het ook een sympathieke motie. Heel veel gehandicapten hebben hier heel lang op 

gewacht. Nederland is één van de weinige landen die hier nu mee aan de slag gaat en dat is eigenlijk wel heel 

erg bijzonder. Ik heb het gevoel dat wij in Ridderkerk de gehandicapten wel op de goede plek hebben staan en 

dat al heel veel voorzieningen getroffen zijn. Maar wij hebben geen beleid, we doen dingen zo goed mogelijk 

en het zou best interessant kunnen zijn om te weten waar we nog missers hebben, dus in die zin zou ik een 

onderzoek daar naar best op prijs stellen. Natuurlijk is het zo, inderdaad, dat de Eerste Kamer er nog mee 

instemmen moet, er moet nog een Maatregel van Bestuur gemaakt worden waarin dingen nader 

gespecificeerd zijn en de motie vraagt ook nogal wat hè. Het opstellen van een lokale inclusie agenda, die 

voorbereidingen te treffen, nou het wordt straks verplicht dus helemaal prima. Dat onderzoek waarvan ik, 

waar u om vraagt dat is belangrijk dat kun je ook nu al wel doen, het verdrag bestaat al heel erg lang, dus het 

zou sowieso goed zijn om dat na te gaan. Alleen 1 juni is best wel snel, ik heb vandaag met organisaties daar 

overlegd van hoe zou je dat dan moeten doen, heb je eigenlijk niet eens drie maanden en wat ik ook wel heel 

belangrijk vindis  om een partij te vragen die daar ook verstand van heeft en die het verdrag ook heel goed 

kent, dus ja een sympathieke motie, alleen ik kan moeilijk toezeggen dat het lukt voor 1 juni. Misschien wel 

een onderzoek en een advies, maar of we ook informatie voor u hebben waarin maatregelen staan dat kan ik 

heel moeilijk inschatten. Maar goed, een sympathieke motie en of het helemaal uitgevoerd kan worden zoals 

het hier staat, maar daar is het ook een motie voor, willen wij proberen niet over toe zeggen. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Ja ik had, ik wilde toch de wethouder vragen wat doet u vermoeden dat de 

participatieverordening die wij net vastgesteld hebben niet datgeen op gaat leveren waarvan gezegd wordt 

dat zou uit het onderzoek moeten blijken, dat zou toch uit die participatie, in die participatieverordening en 

het gesprek met het Wmo-platform ook opgehaald kunnen worden. 

De voorzitter: Mevrouw Berkhout. 

Mevrouw Berkhout: Kan de wethouder dan aangeven wanneer ze het wel verwacht dat het onderzoek klaar 

zou zijn zeg maar. Want als 1 juni dan echt het probleem zou zijn, dan is het wel zeker mogelijk dat het dan 

voor de kadernota dat die gegevens er zijn, dat wij dat mee kunnen nemen in onze financiële beoordeling en 

plannen? 

De voorzitter: De wethouder. 

Mevrouw Keuzenkamp: Nou goed zoals ik aangeef is het voor een belangrijk deel afhankelijk van de externe 

partij. Of we dat aan onze adviesorganen moeten vragen dat wil ik doen, maar ik weet niet of zij dat 

voldoende in kunnen vullen want het houdt nogal wat in. De wet- en regelgeving en ik weet niet hoeveel tijd 

ze daarvoor nodig hebben en ik weet niet of er andere adviesorganen zijn die hen daarbij kunnen helpen, 

want dat zou ook een mogelijkheid zijn. En ja 1 juni is heel erg snel, maar goed we hebben ook niet meer tijd 

als u zegt we willen het meenemen bij de kadernota en daar geld voor reserveren dan is elke datum eigenlijk 

lastig en dan ga je eerder denk ik richting 1 januari 2017 als je nou goed en dan kun je ook meer rekening 

houden met die AMVB als die dan vastgesteld is, want dat is natuurlijk ook nog de vraag. Maar goed ik denk 

het meest haalbaar is wel om het onderzoek te doen en dan niet gericht op die AMVB maar meer op van hoe 

staan wij in Ridderkerk er nou voor. We hebben nu een VN-verdrag hè, want die AMVB is natuurlijk daarna 
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gekomen, dat gaat over de invoering en de geleidelijkheid en ook wat andere partijen moeten doen, maar we 

kunnen natuurlijk wel gaan kijken wat zegt het VN-verdrag nou en wat hebben wij in Ridderkerk nou geregeld 

en waar zit de discrepantie tussen en dan kunt u op basis daarvan kijken hoe je daar mee omgaat. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Ja dank u wel, voorzitter. Ja even in aanvulling op de vraag die mevrouw Berkhout stelde. Ik 

hoor nu de termijn van 1 januari, dat zou misschien een mooie termijn zijn, maar volgens mij gaf mevrouw 

Berkhout aan dat 1 juni wat ons betreft een wens was zodat we die financiële consequenties of in ieder geval 

alvast een richtlijn konden inschatten zodat dat met de begroting in november mee zou kunnen. Is het 

mogelijk om daar ergens daar tussen te zitten zodat we wel bij de begrotingsbehandeling al wat meer zicht 

hebben in plaats van januari.  

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Ja voorzitter, graag even voor de duidelijkheid. Als de wethouder praat over 

een onderzoek, betreft het dan een onderzoek van de gemeentelijke gebouwen en voorzieningen of betreft 

dat dan alle gebouwen voorzieningen en whatsoever in Ridderkerk, dus ook die waar de gemeente niet 

verantwoordelijk voor is.  

De voorzitter: De wethouder. 

Mevrouw Keuzenkamp: Het betreft het onderzoek wat u vraagt, dat gaat over gemeentelijke regelingen en 

bepalingen. Dus we gaan niet de hele wereld onderzoeken, maar u vraagt hier duidelijk te inventariseren in 

hoeverre bestaand gemeentelijk beleid en gemeentelijke regelgeving al dan niet reeds voldoet aan het 

verdrag. Dus ja dat is helder en belangrijk is dat de partijen die in Ridderkerk aan de orde zijn daar in mee 

praten.  

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten 

De heer Van der Duijn Schouten: Maar voorzitter ik had het niet over beleid of regelingen, maar ik had het 

over de fysieke toegankelijkheid en kijk het verdrag gaat natuurlijk verder dan alleen de gemeentelijke 

gebouwen, ik bedoel het verdrag betreft de algehele toegankelijkheid en dat is natuurlijk in Ridderkerk is het 

gemeentelijke deel is daar maar een heel klein beetje van. En dat is ook waardoor ik zeg en ik hoor eigenlijk 

het de wethouder ook zeggen, ja u zit eigenlijk te wachten op wat meer uitwerking zodat we er wat concreter 

mee aan de slag kunnen. Nogmaals ik begrijp van de anderen ook wel de noodzaak of de urgentie om daar in 

de kadernota, aan de andere kant denk ik, ik mag toch hopen dat de gemeentelijke gebouwen ook zonder dit 

verdrag al en andere faciliteiten toegankelijk waren en dat zeg maar, het zou mij toch hoogst verbazen als 

straks blijkt dat naar aanleiding van het onderzoek we tot de conclusie moeten komen dat allerlei 

gemeentelijke gebouwen in het verleden niet toegankelijk zijn geweest, want dat kan toch niet de bedoeling 

zijn geweest. 

De voorzitter: De wethouder. 

Mevrouw Keuzenkamp: Het verdrag gaat over meer dingen dan toegankelijkheid van gebouwen. Als dat het 

punt was dan kunnen we denk ik heel snel onderzoek doen en dat kunnen we dat ook aan de mensen vragen 

en is dat helder. Maar het verdrag gaat verder en het gaat ook over wat ook in de kamer duidelijk gezegd is 
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een denkmanier, hoe zorg je ervoor dat het gewoon in al je denken en doen zit, dus betekent ook dat je op die 

manier naar regelgeving moet kijken. Is dat voldoende vormgegeven, hebben we daar voldoende over 

nagedacht. Dus ik denk dat het te eenvoudig is om te denken dat het alleen over stoepen en dingen gaat en 

over toegankelijkheid van gebouwen, want daar hebben we wel redelijk beeld over, dat kun je ook snel 

onderzoeken, maar het verdrag gaat echt veel verder.  

De voorzitter: Mevrouw Berkhout. Of zullen we gewoon een tweede termijn doen, is dat misschien slimmer. 

Mevrouw Berkhout gaat uw gang. 

Mevrouw Berkhout: Aansluitend daarop is het juist heel belangrijk om met mensen met een handicap te 

spreken. Dus niet over de mensen, maar met de mensen. Want zij kunnen heel goed uitleggen. In de 

gesprekken die ik gehad heb kunnen ze ook heel goed uitleggen waar de minnen nog in zitten, want er zit al 

heel veel in Ridderkerk goed geregeld, dat heb ik ook gehoord, maar er zijn ook nog zaken die niet goed 

geregeld zijn en dat is juist heel belangrijk dat dat boven water komt.  

De voorzitter: Kunt u als indiener nog iets zeggen over de datum van 1 juni.  

Mevrouw Berkhout: Als de wethouder iets langer nodig heeft, maar het zou heel fijn zijn zeg maar en 

misschien valt het wel samen, het zou heel fijn zijn als we wel met de kadernota zeg maar al zoveel informatie 

hebben dat we daar uit onze plannen kunnen trekken. Dus haalt ze het niet op 1 juni en het wordt dan 1 

oktober laten we het zo zeggen, als er maar aan gewerkt wordt, daar gaat het om. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. Tweede termijn, het is niet verplicht. U kijkt mij aan of u 

water ziet branden. 

De heer Van der Duijn Schouten: Nou ik had hem wel kunnen verwachten natuurlijk, ik zat, nou ja voorzitter ik 

heb in eerste termijn denk ik aangegeven en maar goed, dat u mij de kans geeft is misschien op zich wel goed, 

want ik wil nogmaals benadrukken dat dat voor mensen met een handicap er alles aan gedaan moet worden 

dat ze mee kunnen doen. Ik bedoel dat is ook niet wat wij nu betwijfelen of wat we ter discussie willen stellen. 

Het is puur de techniek in deze motie waarbij ik ook eigenlijk de wethouder wel hoor zeggen dat het qua 

termijnen feitelijk niet haalbaar is, dus wat ons betreft, goed de gemeente had toch wel de wettelijke taak 

gekregen vanaf 1 januari 2017, dan was er in de tussentijd ook wat meer duidelijkheid geschapen en dat had 

wat ons betreft een beter traject geweest als nu deze motie. Vandaar dat wij hem niet zullen steunen, maar 

nogmaals dat is nou goed ik ga in herhaling vallen dat lijkt mij niet nodig. 

De voorzitter: Ik denk dat uw standpunt helder is. Mijnheer Van der Spoel.  

De heer Van der Spoel: Ons standpunt is niet gewijzigd voorzitter en ik zou toch nogmaals iedereen 

nadrukkelijk op willen roepen om te spreken van mensen met een beperking. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Ja dank u wel, voorzitter. Ja ik ben het gedeeltelijk met de heer Van der Spoel eens dat je 

het misschien zou kunnen hebben over mensen met een beperking, alleen het VN-verdrag dat gaat over 

mensen met een handicap, dus ja ik ben van mij niet bij machte om dat VN-verdrag aan te passen.  

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. Mijnheer Van der Spoel wil daar op reageren. 
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De heer Van der Spoel: Maar juist om dat we als ontwikkeld land al een stapje voor liggen en dat stapje voor 

willen blijven, zullen we juist misschien wel eens resultante van onze inspanning een reden te meer om te 

spreken van mensen met een beperking. Laten wij vooral dat consequent en als voorbeeld doen. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Ja en als wij dan zo graag voorop willen lopen dan is het zeker zaak om nu keihard aan de 

slag te gaan want we zijn één van de laatste landen die dit verdrag nu ratificeren, dus vandaar dat we, mijn 

oproep om dit zeker wat te steunen. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 

Mijnheer Van der Spoel: Ja voorzitter de Tweede Kamer heeft ook geconstateerd dat er haken en ogen zijn en 

u zegt de haken en ogen die zien we later dan wel, laten we vast beginnen. Dat lijkt mij de omgekeerde 

volgorde en ik heb dus ook niet gezegd dat we het niet moeten doen, maar ik heb gezegd dat die te vroeg 

komt en dat u hem beter later in zou kunnen dienen en je moet iets wel goed verwoorden. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Ja ik denk dat ik nu even verder ga met mijn eigen punten. Misschien is het wel een goed 

moment dat de wethouder nog even, tenminste ik zou nog graag antwoord willen hebben op mijn vraag over 

de mogelijkheid die 1 januari nog net iets meer naar voren te halen, ik ben eigenlijk benieuwd of dat mogelijk 

is. 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Ja dank u wel, voorzitter. Ja als je volwaardig meetelt moet je dus ook volwaardig mee 

kunnen doen en wat dat betreft is het terecht dat wij er nu verder over praten. Nederland is inderdaad een 

van de laatste landen die het verdrag moeten ratificeren, dus het werd ook wel een beetje tijd. Ik denk 

inderdaad dat we de eerste stappen nu kunnen zetten in afwachting van die Algemene Maatregel van Bestuur. 

Wel eerder hebben we al eerste stappen gezet nog voordat er dingen bepaalt zijn in de Eerste Kamer, ik weet 

niet hoe dat zat toen met die Omgevingswet, maar die was ook nog, alles was ook nog niet altijd duidelijk, dus 

het lijkt mij heel goed dat we nu eerste stappen zetten en het is natuurlijk niet zo dat we geen adviezen 

hebben in Ridderkerk. Er was een commissie toegankelijkheid bij Woonvisie, die schreef dikke rapporten. Wij 

hebben de gehandicaptenraad gehad, die al 100 jaar hier in Ridderkerk punten heeft aangebracht ter 

verbetering, dus wat dat betreft hebben we al een heleboel hele zinvolle en goede adviezen ergens in een la 

liggen, dus laten we die ook om te beginnen opduiken en eens kijken hoe we dat nu, die woorden om kunnen 

zetten in daden. Dus ik hoop echt van harte dat wij hier stappen gaan zetten. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Mijnheer Los. 

De heer Los: Ja voorzitter, ik heb daar net al iets over gezegd, erg sympathiek natuurlijk, maar de wethouder, 

het antwoord van de wethouder was ook wel het is er zitten haken en ogen aan en eigenlijk het moet een 

onderzoek zijn wat deugt, waar je echt iets aan hebt. Een onderzoek Light daar heb je niks aan, daar kom je 

niet verder mee. Dus eigenlijk te VVD heeft gezegd het is te vroeg, dat denken wij ook en daarom denk ik niet 

dat wij het gaan steunen deze keer. 
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De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Ja een vraag aan de heer Los. Die heeft haken en ogen gehoord, voor mij hoorde ik een 

haak of oog of net hoe je het zegt, dat was met name de datum van 1 juni die wat te vroeg was, maar voor de 

rest had ik het idee dat de wethouder aangaf dat het een zeer sympathieke motie was. 

De voorzitter: Mijnheer Los. 

De heer Los: Dan heeft u denk ik niet goed geluisterd want de wethouder heeft gezegd dat het veel meer 

inhoudt als gebouwen, er zit heel veel aan vast en we hebben nog geen Algemene Maatregel van Bestuur, we 

weten nog niet waar het naartoe moet. In de kamer is dat ook erkend en ik denk een onderzoek waar je niks 

aan hebt dat moet je niet doen. Dus daarom zeg ik in navolging van de VVD het is te vroeg, laten wij er nu nog 

niet aan beginnen. Als we meer weten dan kan het altijd nog. 

De voorzitter: Mijnheer Van Os, partij 18PLUS. 

De heer Van Os: Ja dank u wel, voorzitter. Partij 18PLUS vind het een sympathieke motie, maar ik onderschrijf 

te worden van de heer Van der Spoel en van de heer Van der Duijn Schouten. Ik zou toch de indieners willen 

verzoeken om de motie in te trekken en indien toch de motie ingediend blijft, zal partij 18PLUS hem niet 

steunen. Dank u wel. 

De voorzitter: Mevrouw Parren. 

Mevrouw Parren: Graag geeft Leefbaar Ridderkerk als mede-indiener samen met het CDA en de andere 

partijen het startsein aan de wethouder voorbereidingen te gaan treffen voor het opstellen van een lokale 

inclusie agenda. We willen alleen graag nog wat duidelijkheid over de datum. 

De voorzitter: Wethouder nog iets toe te voegen? 

Mevrouw Keuzenkamp: Ja voorzitter dank u wel. Ik lees de motie echt als voorbereiding op het opstellen van 

een lokale inclusie agenda en dat is de strekking. Die agenda die moet volgend jaar gemaakt worden en dat is 

gewoon een verplichting, gaan wij doen. Dit is niet een uitvoering voor die agenda. Dus ik wil de motie, veel 

partijen steunen hem, wil ik echt graag op die manier lezen. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Voorzitter als u dit, als de wethouder zegt dit heeft geen betrekking op de 

uitvoering, hoe interpreteert dan de wethouder het verzoek om middelen, geld en al dat soort zaken 

inzichtelijk te maken, ik bedoel dat heeft toch allemaal betrekking op uitvoering. 

De voorzitter: De wethouder. 

Mevrouw Keuzenkamp: Dat was precies, dus u helpt mij, het volgende punt. De feiten om voor 1 juni dat 

allemaal inzichtelijk te hebben zodat we het in de kadernota mee kunnen nemen heb ik net ook aangegeven 

dat zijn wel haken en ogen die de heer Los aangeeft, die zijn heel moeilijk. Ik kan moeilijk inschatten hoeveel 

tijd er voor nodig is, maar ik zou me wel willen inspannen om ruim voor de begroting zo’n onderzoek te 

hebben gehad waar u dan in ieder geval kunt zien waar we mogelijke tekortkomingen hebben en bij de 

begroting zou je dan misschien daar uitspraak over kunnen doen wat u van het college verwacht, waar 
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misschien prioriteiten komen te liggen. En dan gaat het meer over zo’n inclusie agenda waar je dan een 

prioritering in zou kunnen geven. Ik heb net ook duidelijk aangegeven dat het heel erg lastig zal worden om 

maatregelen snel te definiëren en ook de kosten daaraan te verbinden. Maar een onderzoek om te kijken, het 

VN-verdrag ligt er gewoon, dat ligt er al jaren, we hebben heel veel partijen die daar al heel lang naar gekeken 

hebben, we kunnen daar een onderzoek naar doen van hoe is onze wet- en regelgeving in het kader van dat 

VN-verdrag en als ik zo de motie lezen dan zou ik wij willen inspannen om in ieder geval voor 1 oktober daar 

een onderzoek naar gedaan te hebben en daar een eerste conclusie aan te verbinden. 

De voorzitter: Ik kijk nog even naar de indiener. 

Mevrouw Berkhout: Daar ga ik mee akkoord. 

De voorzitter: Volgens mij hebben wij 2 termijnen gehad en heeft iedereen zijn zegje daarover kunnen doen. 

Zijn er nog stemverklaringen? Dan meen ik begrepen te hebben dat, let u even mee op, voor de motie 

uitgesproken het CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, Leefbaar Ridderkerk, D66-GroenLinks, en daar tegen 

de SGP, VVD, Echt voor Ridderkerk en Partij 18PLUS zodat daarvoor zijn 14 voor en …. oeh wat weten wij het 

spannend te maken.  

10. Sluiting 

De voorzitter: Op uw agenda staat er onder in rood dat wij nu de komende vijf kwartier met elkaar gaan 

borrelen. Ik hoop dat u niet al te hard gaat rellen. Onze griffier was al enigszins aan het ziek worden denk ik. 

Vijf kwartier hebben we afgesproken met de exploitant en voor de rest wens ik u allen wel thuis. 

 

 

 

 


