BESLUITENLIJST
GEMEENTERAAD RIDDERKERK
13 OKTOBER 2016

Aanwezig
Voorzitter

burgemeester mevrouw A. Attema

Raadsleden

de heer T.A. Alkema (ChristenUnie)
mevrouw E.C. Berkhout - Emond (CDA)
de heer D. Breeman (CDA) vanaf punt 3
de heer C.A. van der Duijn Schouten (SGP)
de heer A. van Eijsden (SGP)
de heer L.J. Franzen
(Echt voor Ridderkerk)
mevrouw F. Fräser (D66/GroenLinks)
mevrouw K.K.M. van der Geest
(Leefbaar Ridderkerk)
de heer S. de Graaff (Leefbaar Ridderkerk)
de heer J. Ipskamp (Leefbaar Ridderkerk)
de heer J.D. Kardol (SGP)
mevrouw K.J. Kayadoe
(Leefbaar Ridderkerk)
de heer R.M. Kooijman (ChristenUnie)
de heer P. Kranendonk (SGP)
de heer L. Kruithof (CDA)
de heer P.W.J. Meij (CDA) tot punt 3

de heer A. van Nes (ChristenUnie)
de heer G.J. van Nes
(Leefbaar Ridderkerk)
mevrouw P.J. van Nes-de Man
(Echt voor Ridderkerk)
de heer H. van Os (Partij 18PLUS)
mevrouw I. Parren-Leutscher
(Leefbaar Ridderkerk)
de heer E.M. Piena (VVD)
mevrouw A.P.S. Ripmeester (PvdA)
de heer B.A. Ros (D66/GroenLinks)
de heer A.J. Rottier (SGP)
de heer J. Rijsdijk (PvdA)
de heer L. van der Spoel (VVD)
mevrouw C. van Vliet
(Echt voor Ridderkerk)

Wethouders

de heer H. Dokter
de heer V.A. Smit

mevrouw T. Keuzenkamp – van Emmerik
de heer M. Japenga

Griffier

de heer M. Slingerland

Afwezig

de heer A. Los (Echt voor Ridderkerk)

de heer F. Romeijn (Echt voor
Ridderkerk)

1. Opening en vaststelling van de agenda
Na de opening staat de raad stil bij het overlijden van het voormalige raadslid Peter van den BergPosthumus (VVD).
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Afscheid van het raadslid de heer P.W. J. Meij
Met toespraken van burgemeester mevrouw A. Attema, de fractievoorzitter van het CDA, de heer
L. Kruithof en de heer P.W.J. Meij is afscheid genomen van het raadslid de heer P.W.J. Meij.
Aan de heer P.W.J. Meij zijn uitgereikt de versierselen die behoren tot de koninklijke
onderscheiding Lid in de orde van Oranje Nassau.
3. Toelating als raadslid en beëdiging van de heer D. Breeman
De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven brengt het advies uit om de heer
D. Breeman, als benoemd raadslid, toe te laten tot de raad. Nadat de raad daartoe besloten heeft,
legt de heer Breeman de eed af.

4. Vragenuur voor raadsleden (art. 41 Reglement van Orde)
Beantwoord zijn de vragen gesteld door:
1. Dhr. L. van der Spoel, VVD, over ophalen oud papier door verenigingen.
2. Mw. P.J. van Nes – de Man, Echt voor Ridderkerk, over rubber valdempingstegels en
rubbersnippers in openbare speltuintjes.
3. Dhr. J. Rijsdijk, PvdA, over verkeersveiligheid school De Klinker.
4. Mw. A.P.S. Ripmeester, PvdA, over opschorten tijdelijke huisvesting van vergunninghouders
Prunusplantsoen.
5. Dhr. R. Kooijman, ChristenUnie, over mantelzorgwaardering.
5. Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 8 september 2016
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
6. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven
schriftelijke beantwoording (artikel 40 Reglement van orde) en stemming over eventueel
ingekomen verzoeken om een interpellatie
Met de voorgestelde procedure voor behandeling van de ingekomen stukken is ingestemd.
7. Zienswijze Regionaal Investeringsprogramma Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Amendement 2016 - 43 is verworpen.
Tegen 21 (SGP, ChristenUnie, Echt voor Ridderkerk, Leefbaar Ridderkerk, Partij 18PLUS, CDA).
Voor 6 (VVD, D66/GroenLinks, PvdA).
Na discussie is de zienswijze vastgesteld met in achtneming van het advies van de commissie
Samen leven en Samen wonen: “op pagina 2, achter de zin ‘Van de variant die momenteel bekend
staat als voorkeursoplossing, is bekend dat deze wél een negatief effect heeft op de leefbaarheid’,
toe te voegen de zin ‘Wat onze raad betreft is deze voorkeursoplossing dan ook onbespreekbaar,
zoals blijkt uit de unaniem door ons op 20 april 2011 aangenomen motie nr. 2011-53, inzake de
oeververbinding Krimpenerwaard Ridderkerk’.” De genoemde motie wordt met de brief mee
verstuurd.
Echt voor Ridderkerk is tegen.
8. Zienswijze Treasurystatuut Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Zonder discussie is de zienswijze vastgesteld. Echt voor Ridderkerk is tegen.
9. Verzoek in te stemmen met opheffing Gemeenschappelijke Regeling Koepelschap
Buitenstedelijk Groen
Zonder discussie is het voorstel met algemene stemmen aangenomen.
10. Verantwoording fractiebijdragen 2015
Zonder discussie is het voorstel met algemene stemmen aangenomen.
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.40 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2016,
de griffier,

de voorzitter,

mr. J.G. van Straalen

mw. A. Attema
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