
 

  

 

 
BESLUITENLIJST 

GEMEENTERAAD RIDDERKERK  
24 NOVEMBER 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)  
de heer C.A. van der Duijn Schouten (SGP)  
de heer A. van Eijsden (SGP) 
de heer L.J. Franzen 
(Echt voor Ridderkerk) 
mevrouw F. Fräser (D66/GroenLinks) 
de heer S. de Graaff (Leefbaar Ridderkerk) 
de heer J. Ipskamp (Leefbaar Ridderkerk) 
de heer J.D. Kardol (SGP) 
mevrouw K.J. Kayadoe 
(Leefbaar Ridderkerk) 
de heer R.M. Kooijman (ChristenUnie) 
de heer P. Kranendonk (SGP) 
de heer L. Kruithof (CDA)  
de heer W. van der Linden (Echt voor 
Ridderkerk) 
  

de heer A. Los (Echt voor Ridderkerk)  
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) 
 

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

de heer M. Japenga. 
   
Griffier de heer mr. J.G. van Straalen  
   
Afwezig de heer H. Dokter  

mevrouw C. van Vliet (Echt voor Ridderkerk) 
mevrouw K.K.M. van der Geest 
(Leefbaar Ridderkerk) 
 

 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Vragenuur voor raadsleden  

 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
 
1. De heer J. Rijsdijk, PvdA, over het informeren van cliënten over premie van de collectieve 

zorgverzekering. 
2. De heer J. Rijsdijk, PvdA, over het vernielen van het bushokje aan de Erasmuslaan. 
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3. 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. 
 

4.  Verordening Starterslening Ridderkerk 2017 

 
Zonder discussie en na een stemverklaring van Partij 18PLUS is de verordening vastgesteld.  
De VVD is tegen. Conform het advies van de commissie Samen wonen is het derde lid van artikel 
4 uit de verordening geschrapt en zijn de overige leden van dit artikel vernummerd. 
 

5.  Verordening Blijverslening Ridderkerk 2017 

 
Zonder discussie en met algemene stemmen is de verordening vastgesteld. 
 

6.  Verordening Stimuleringslening duurzaamheid Ridderkerk 2017  

 
Zonder discussie is de verordening vastgesteld. De VVD is tegen. 
  

7.    Vaststellen Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ridderkerk 2016 

 
Zonder discussie en met algemene stemmen is de verordening vastgesteld. 
 

8.  Reactie op toezicht door de Provincie Zuid-Holland op gemeenterekening 2015 

 
Zonder discussie en met algemene stemmen is ingestemd met de te verzenden reactie. 
 

9.  Wensen en bedenkingen op voorgenomen splitsing Eneco 

 
Er zijn geen wensen en bedenkingen tegen het voorgenomen besluit van het college. 
 

10.  Afdoening raadstoezeggingen 2e Tussenrapportage 2016 Ridderkerk 

 
Zonder discussie en met algemene stemmen zijn de raadstoezeggingen afgedaan. 
 

11.  Benoeming tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter 

 
Zonder discussie en met algemene stemmen is de heer J. Ipskamp benoemd tot tweede 
plaatsvervangend raadsvoorzitter 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 20.20 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 januari 2017, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen    mw. A. Attema 


