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TRANSCRIPT VAN DE RAADSVERGADERING VAN GEMEENTE RIDDERKERK  

d.d. 24 november 2016 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter: Goedenavond, dames en heren bij deze raadsvergadering. Het is druk op de weg. Er staan een 

aantal mensen in de file. Er zijn ook wat mensen ziek. O, de heer Van Nes is er al. Dus die hoef ik niet af te 

melden. Ik heb zelf ook een anderhalf uur over gedaan om uit Rotterdam te rijden. Van harte welkom, mensen 

op de publieke tribune. En de volgers via internet thuis, collegeleden, met uitzondering van de heer Dokter die 

geniet van een welverdiende vakantie. Bericht van verhindering: Mevrouw Van Vliet van Echt voor Ridderkerk, 

mevrouw Ripmeester van de Partij van de Arbeid. De heer Rottier komt iets later van de SGP. En mevrouw Van 

der Geest komt iets later van Leefbaar Ridderkerk. Zo hebben we alles afgemeld wat er af te melden valt. En 

de heer Van Nes komt ook iets later, want die staat in de file, maar dat viel toch nog mee. Welkom. Dit was de 

opening. Kunnen we de agenda vaststellen zoals die voor ons ligt? Dat is het geval. Dan is de agenda 

vastgesteld. 

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

De voorzitter: Vragenuur voor raadsleden. Eerste vraag, de heer Rijsdijk van de Partij van de Arbeid over 

zorgverzekeringen. Mijnheer Rijsdijk, gaat uw gang. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. Binnenkort kan er weer overgestapt worden tussen 

zorgverzekeringen. Minima kunnen gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering bij CZ of DSW. Een van 

de zorgverzekeraars heeft bestaande klanten al een brief gestuurd waarin staat wat de premie is en dat de 

premie door de gemeente naar beneden kan worden bijgesteld. De collectieve premie is nog niet bekend bij 

cliënten. Op welke termijn en op welke wijze informeert u nieuwe en bestaande cliënten over de hoogte van 

de korting op het termijnbedrag? Dank u wel. 

De voorzitter: Wethouder mevrouw Keuzenkamp. 

Mevrouw Keuzenkamp: Ja, voorzitter, dank u wel. Er wordt druk gewerkt aan de folder en de brief. En zo 

spoedig mogelijk zal deze informatie naar de cliënten gaan. 

De voorzitter: De heer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat er gekozen wordt voor een persoonlijke aanpak zodat de 

doelgroep ook echt bereikt wordt. Dank u wel. 

De voorzitter: Anderen nog over dit onderwerp? Wethouder nog daar op reageren? Ik geloof het niet, hè? 

Nee, het was niet meer echt een vraag. Gaan we naar de heer Rijsdijk van de Partij van de Arbeid en dan gaat 

het over het bushokje op de Erasmuslaan. De heer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. De laatste tijd is het steeds raak. Het bushokje aan de Erasmuslaan 

wordt in de donkere uren gesloopt. Wij vragen ons af hoe vaak is het bushokje dit jaar gesloopt? Wat zijn de 

kosten voor het repareren van een bushokje? Wat kan er aan gedaan worden? En wat gaat er concreet gedaan 

worden aan het bushokje bij de Erasmuslaan? Dank u wel. 
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De voorzitter: Ja, u heeft gelijk. Dat is heel vervelend. Dat bushokje is doelwit de afgelopen weken. Veel te 

vaak. Het afgelopen jaar is er acht keer schade aangebracht aan de bushokjes, abri’s zeggen we in deftig. En de 

laatste vijf weken is het wel bal en wij worden dat ook ontzettend zat. Kost een hoop geld en op heterdaden 

zijn er niet bij en visitekaartjes worden ook niet achtergelaten. We surveilleren zoveel als we kunnen. We 

reageren op signalen. Iedere maandagochtend hebben we het erover. Dat is wat we eraan doen. Kosten 

bedragen gemiddeld € 500 per keer. Lasten worden gedragen doordat het reclamebureau die reclameposters 

in die bushokjes hangt. Daarmee is het verhaal natuurlijk niet af. Als de schade te verhalen valt dan werken we 

daaraan mee, maar dat valt niet mee zoals ik al uitlegde. En we zijn het zo ontzettend zat dat we aan het 

afwegen zijn of we daar niet een mobiele camera unit een poosje gaan neerzetten om het einde smiezen te 

houden. De heer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat het de volle aandacht heeft het. Goed dat u het ook zegt 

dat u het zat bent en dat er extra maatregelen worden overwogen. Dank u wel. 

De voorzitter: Anderen nog? Is niet het geval.  

3. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke 

beantwoording (art. 40 RvO) en stemming over eventueel ingekomen verzoeken om een interpellatie 

De voorzitter: Gaan we naar agendapunt 3; lijst van ingekomen stukken. Iemand over de lijst van ingekomen 

stukken? Is niet het geval? Vastgesteld. 

4. Verordening Starterslening Ridderkerk 2017 

De voorzitter: Agendapunt 4, verordening Starterslening Ridderkerk 2017 De commissie Samen wonen 

adviseert de Raad te besluiten artikel vier derde lid uit de voorgestelde verordening te schrappen en de 

overige leden van artikel vier te vernummeren zodat de hele boekhouding weer klopt. We hebben 

afgesproken met elkaar 30 minuten en eerste termijn van maximaal twee minuten. Wie van u wenst u 

hierover het woord? De heer Ros. De heer Rijsdijk. De heer Ros, D66/GroenLinks, gaat uw gang. 

De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. De fractie van D66/GroenLinks is een groot voorstander van het 

stimuleren van starters op de Ridderkerkse woningmarkt. Bouwen in betaalbare koop- en huursector 

bijvoorbeeld. Klein en kwalitatief en goede energiezuinige woningen. Bij startersleningen willen wij de 

kanttekening maken dat het jongeren en jonge gezinnen juist stimuleert om meer te lenen terwijl de landelijke 

trend is om de enorme hypotheekschuld in Nederland omlaag te krijgen. Het budget voor deze regeling is al bij 

de kadernota vastgesteld en het gaat om een beperkt aantal van twaalf leningen per jaar. Daarom stemmen 

wij in met deze vordering. Dank u wel. 

De voorzitter: De heer Rijsdijk, Partij van de Arbeid. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. De woningmarkt trekt aan alle kanten aan, maar voor starters wordt 

het steeds lastiger om een huis te kopen. De stijgende huizenprijzen zorgen er in combinatie met strenge 

hypotheeknormen voor dat jongeren steeds meer eigen geld nodig hebben om een huis te kunnen kopen. Niet 

iedereen heeft het geluk om op kapitaalkrachtige ouders te kunnen terugvallen. Huren is voor veel jongeren 

geen optie. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang, in Ridderkerk gemiddeld vier jaar. En vrije 

sector woningen zijn zeker voor wie net begint met werken vaak onbetaalbaar. De Partij van de Arbeid 

Ridderkerk heeft zich als enige partij al in haar verkiezingsprogramma uitgesproken voor een terugkeer van de 
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starterslening. Na de verkiezingen hebben we de onderhandelaars voor het nieuwe college in een open brief 

in de combinatie opgeroepen om dit punt mee te nemen in het coalitieakkoord. 

De voorzitter: Ogenblikje. De heer Kardol, SGP. 

De heer Kardol: Dank u wel, voorzitter. De heer Rijsdijk van de PvdA doet met zijn opmerking over het 

verkiezingsprogramma van de PvdA voorkomen dat zij zelfs enige patent hebben op het weer terug invoeren 

van de starterslening. Ik wil toch opgemerkt hebben dat de SGP bij, ja ik denk meer als 20.000 woningen, de 

flyer op de mat heeft laten bezorgen waarin ook wij wel degelijk hebben gepleit voor invoering van de 

starterslening. Dank u wel. 

De voorzitter: En ik denk de heer Van Os ook. De heer Van Os, Partij 18PLUS.  

De heer Van Os: Dat klopt, voorzitter. Ik wil graag ook ons verkiezingscampagne nog even naar voren halen, 

dat dat ook een van onze speerpunten was. Dank u wel.  

De voorzitter: De heer Breeman, CDA. 

De heer Breeman: Dank u wel, voorzitter. Ook bij ons stond het beschreven dus wij zijn ook voor.  

De voorzitter: Nog meer mensen even campagnevoeren? De heer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Nou, voorzitter, ik heb de verkiezingsprogramma’s daarop nagelezen, ook op het woord 

starterslening naar gekeken. Ik ben het daar niet in tegen gekomen. Misschien stond het anders omschreven. 

Na de verkiezingen hebben de onderhandelaars voor het nieuwe college in een open brief in de combinatie 

opgeroepen om dit punt mee te nemen in het coalitieakkoord. Dat is gebeurd. Drie jaar later ligt het voorstel 

voor. Leefbaar en SGP zijn daarmee teruggekomen op een ongelukkig besluit uit de vorige raadsperiode. 

Ridderkerk vergrijst en ontgroend meer dan omliggende gemeenten. Het opnieuw invoeren van de 

starterslening is daarom een goede stap, maar is in onze ogen niet voldoende. Wij vinden dat ook nadrukkelijk 

moet worden ingezet op de bouw van starterswoningen en of transformatie van kantoorpanden tot 

starterswoningen. Dank u wel. 

De voorzitter: Nog spijtoptanten? Had zomaar gekund. Wethouder Smit. 

De heer Smit: Ja, dank u wel, voorzitter. Dank in de eerste plaats voor de positieve woorden die gewijd zijn aan 

de startersleningen en ook het hele grote draagvlak wat daar blijkt te zijn en al langer blijkt geweest te zijn 

daarvoor. Misschien toch een paar opmerkingen over de punten die met name de heer Rijsdijk benoemd als 

het gaat over het steeds moeilijker lenen. Dan denk ik, natuurlijk zijn de hypotheekeisen aangescherpt, aan de 

andere kant als we kijken naar de rentepercentages zoals die er nu zijn. En als we juist kijken ook naar de 

doelgroep waar we nu naar kijken, de appartementen zeg maar, tot die €140.000, €150.000, zie ik daar nog 

niet echt de grootste waardestijging en in voorkomen. In die zin denk ik dat er nog niet zoveel veranderd is 

sinds een paar jaar geleden. En ook als het gaat over de inschrijfduur van vier jaar. Dat kan lang duren en 

natuurlijk, wachten duurt altijd lang, maar laten we niet vergeten dat we in Ridderkerk nog altijd in de 

luxepositie zitten dat dekortste inschrijfduur zo’n beetje is in de regio en dat starters -nou, misschien niet veel 

eerder, maar ik dacht dat het cijfer nog wel zo lag - nog iets eerder dan doorstromers kans maken op een 

huurwoning. Dus wat dat betreft wil ik die beelden wel wat bijstellen. En als het gaat over het bouwen van 

starterswoningen dan moeten we ook weer niet vergeten wat er in het zand gebeurt waar ook genoeg 
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woningen gebouwd zijn, genoeg starters die daar begonnen zijn. Het zijn inderdaad duurdere woningen, maar 

er is wel heel nadrukkelijk gebouwd voor de doelgroep die daar dus kennelijk ook de middelen voor had en die 

daar zijn komen wonen en het zijn ook heel veel starters. En tenslotte kantoren, hoor ik ook wel vaker, daar 

hebben we ook aan meegewerkt. Maar dan moeten de kantoren natuurlijk ook wel leegstaan, dan moeten 

daar ook wel initiatieven zijn. We kunnen niet zomaar zeggen van: u moet uit uw kantoor, want we gaan daar 

woningen van maken. Dus dat zijn wel een paar, denk ik, kanttekeningen die we daarbij plaatsen. En richting 

de heer Ros ben ik het uiteraard met hem eens dat je ook mensen niet met onverantwoorde risico’s moet 

opzadelen, om maar eens even Hollands te zeggen en dat je daar ook voor moet uitkijken. Maar ik denk juist 

dat we die balans gevonden hebben door het een klein steuntje in de rug te laten zijn van die maximale  

€ 20.000 en dat is volgens mij overzienbaar en verantwoord. Hier wil ik het bij laten, voorzitter. 

De voorzitter: Behoefte aan een tweede termijn? Niet? Stemverklaringen? De heer Van Os. 

De heer Van Os: Dank u wel. Partij 18PLUS is verheugd dat een van onze speerpunten realiteit wordt. Daarom 

stemmen wij in met het voorstel. 

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Zijn er partijen die geacht worden tegen te zijn? Met de tegenstem 

van de VVD is het voorstel desalniettemin aangenomen. Vastgesteld. 

5. Verordening Blijverslening Ridderkerk 2017 

De voorzitter: Agendapunt 5, verordening Blijverslening Ridderkerk 2017. We hebben afgesproken bij het 

debat 30 minuten maximaal en in eerste termijn maximaal twee minuten. Wie van u over de blijverslening? De 

heer Rijsdijk, gaat uw gang. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. Steeds meer ouderen willen graag in hun eigen huis blijven wonen, 

maar omdat hun fysieke mogelijkheden afnemen moet de woning dan wel worden aangepast. In de praktijk 

blijkt het lastig om hiervoor geld te lenen. De Partij van de Arbeid Ridderkerk heeft daarom eerder dit jaar 

samen met het CDA gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken om de blijversleningen in Ridderkerk in te 

voeren. Wij willen het college een compliment geven voor de voortvarendheid waarmee het dit onderzoek 

heeft opgepakt. Vanavond wordt al gesproken over de invoering van dit instrument. De blijverslening is in zijn 

huidige vorm alleen beschikbaar voor woningeneigenaren. Inmiddels is er echter ook een blijverslening voor 

huurders in de maak. Het stimuleringsfonds Volkshuisvesting SVN verwacht dat hierover in 2017 weer 

duidelijkheid zal komen. Dat is goed nieuws. Uit onderzoek van de ouderenbond blijkt dat 40% van de 

huurders bereid is om vermogen te besteden aan noodzakelijke woningaanpassingen. Van de huurders zegt 

echter maar 12% voldoende besteedbaar vermogen te hebben om woningaanpassingen mogelijk te maken. 

De blijverslening is dan een welkom instrument. Blij zijn wij dan ook met de in de commissie gedane 

toezegging dat de ontwikkelingen rond de blijverslening voor huurders in de gaten gehouden zullen worden. 

Wij gaan er vanuit dat als de blijverslening voor huurders beschikbaar komt, het college met een voorstel zal 

komen om deze in Ridderkerk in te voeren. Wij vinden het belangrijk dat ook huurders oud kunnen worden in 

de woning waarin zij zich prettig voelen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder mevrouw Keuzekamp? 

Mevrouw Keuzekamp: Nee, dank u. 

De voorzitter: Tweede termijn? Stemverklaringen? Tegenstemmers? Het is vastgesteld. 
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6. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid Ridderkerk 2017 

De voorzitter: Wij gaan naar agendapunt 6, verordening Stimuleringslening duurzaamheid Ridderkerk 2017. 

We hebben afgesproken met elkaar per debat dertig minuten. Eerste termijn max twee minuten. Wie van u? 

Verordening Stimuleringsregeling duurzaamheid. De heer Ros. De heer Rijsdijk. De heer Ros, D66/GroenLinks. 

Gaat uw gang. 

De heer Ros: Dank u wel, ik vind het wel exclusief zo met zijn tweeën. Maar natuurlijk vindt D66/GroenLinks 

het een goed idee om duurzaamheid te stimuleren. Wie kan daar nu tegen zijn? Maar wat ons betreft zouden 

we duurzaamheid bij verenigingen op vele manieren moeten stimuleren bijvoorbeeld op een manier dat 

verenigingen eigenlijk een dief van hun eigen portemonnee worden wanneer ze nog op fossiele energie 

stoken. Of wanneer verenigingen haar leden inzet om gezamenlijk zonnepanelen op het dak te realiseren. Het 

zijn zomaar twee voorbeeldjes waar de gemeenten actievere rol in zou kunnen spelen. Ondanks deze extra 

suggesties kan een fondsje als dit wel weer een extra stimulans zijn voor duurzaamheid. Dus steunen we deze 

van harte. Dank u wel. 

De voorzitter: De heer Rijsdijk, Partij van de Arbeid. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. Duurzaamheid is een onderwerp dat de Partij van de Arbeid 

Ridderkerk nauw aan het hart ligt. Zeker daar waar verduurzaming kan bijdragen aan het verlagen van 

energielasten voor huishoudens, scholen en verenigingen. Op gezamenlijk initiatief van ons en 

D66/GroenLinks is een motie aangenomen waarin we het college hebben gevraagd om in samenwerking met 

Woonvisie een pilot te starten met nul-op-de-meterwoningen. In 2017 zal met de uitvoering daarvan worden 

gestart. In een andere motie hebben we het college gevraagd om samen met Sport en Welzijn en de 

sportverenigingen de mogelijkheden tot verduurzaming van de Ridderkerkse sportaccommodaties te 

onderzoeken. Later hebben we samen met de ChristenUnie motie ingediend om versneld een 

duurzaamheidfonds voor sportverenigingen in te stellen en de doelgroep voor dit fonds uit te breiden met 

andere verenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties. Beide moties werden door het college 

ontraden, maar vanavond wordt voorgesteld om hetgeen waar wij ons voor inzetten in beleid om te zetten. 

Daar zijn we blij mee. De duurzaamheidslening is ook beschikbaar voor woningeigenaren en huurders. In de 

commissie is aangegeven dat de duurzaamheidslening in Ridderkerk vooralsnog niet beschikbaar komt voor 

deze doelgroepen, omdat er volgens u alternatieve regelingen zijn. In het programma duurzaamheid is de 

doelstelling neergelegd om van Ridderkerk een duurzame gemeente te maken. Door het energiezuiniger 

maken van het woningbestand kan een flinke stap vooruit worden gezet. Wij willen u daarom vragen om bij 

een succesvolle evaluatie van deze regeling te kijken of deze ook beschikbaar kan worden gesteld voor 

woningeigenaren en huurders zodat gericht verder gewerkt kan worden aan een duurzaam Ridderkerk. Dank u 

wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Japenga. 

De heer Japenga: Ja, voorzitter, dank u wel. De heer Ros geeft aan dat er niet alleen een duurzaamheidslening 

voor sportverenigingen beschikbaar zou moeten zijn, maar dat er nog meer gedaan zou moeten worden. En 

dat gebeurt ook, ook in ons duurzaamheidprogramma hebben we daar afspraken over gemaakt, maar op dit 

moment loopt er ook een activiteit waarbij met een bepaalde systematiek van SOFTS twaalf verenigingen zijn 

benaderd om met een bepaalde methodiek de verenigingen binnen vijf jaar energieneutraal te maken. Dus 

daar zijn we op dit moment mee gestart. Er zijn bijeenkomsten gehouden en bedrijven worden daar ook bij 

betrokken. En dat is ook een aspect. Ook in regionaal verband wordt aandacht gegeven aan 
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sportverenigingen. De heer Rijsdijk geeft aan dat de energielasten naar beneden kunnen. Ik kan zeggen dat 

met name in het segment huurders, achtduizend woningen bijna van Woonvisie, dat Woonvisie nadrukkelijk 

bezig is met verduurzaming met de energielabels te verbeteren, maar ook om zonnepanelen aan te bieden 

aan huurders. Daar wordt aan gewerkt op dit moment en wellicht zijn ze al aangeboden. Dus Woonvisie is ook 

op allerlei manieren bezig om te verduurzamen, om de woningen beter te isoleren, maar ook om op een 

andere manier energie op te wekken. Daarnaast is er voor iedereen in Ridderkerk natuurlijk ook de 

WoonWijzerWinkel om informatie te krijgen om de woning te isoleren en minder energie te gebruiken. En u 

geeft aan en vraagt om als de evaluatie gunstig is, waar nodig het segment uit te breiden. Natuurlijk, we kijken 

ook de komende twee jaar goed wat er gebeurt, hoe dit segment bedient wordt en wat het voor effecten het 

heeft en wat we daarna verder ook nog nodig vinden om te doen of waar wij Ridderkerkers vragen om aan te 

geven wat zij nodig hebben. Dus daar willen we zeker ook inspringen. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Tweede termijn. Niemand. Stemverklaringen? Tegenstemmers? Met de tegenstem van de VVD 

is de verordening vastgesteld. 

7. Vaststellen Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ridderkerk 2016 

De voorzitter: Agendapunt 7; vaststellen van de algemene verordening ondergrondse infrastructuren 

Ridderkerk 2016.De AVOI voor kennis. Ter vaststelling, stemverklaringen? Tegenstemmers? Stemverklaring de 

heer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Ja, voorzitter, we zullen ermee instemmen, maar wel met een nadrukkelijke opmerking dat er 

gewoon veel meer aandacht moet zijn voor juridische kwaliteitszorg. Dank u wel. 

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Tegenstemmers? Vastgesteld. 

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

De voorzitter: Agendapunt 8; reactie op toezicht door de Provincie Zuid-Holland op de gemeenterekening 

2015. Ter vaststelling, stemverklaringen? De heer Van Os. 

De heer Van Os: Dank u wel. Partij18PLUS stemt in met het voorstel, maar zal de splitsing en de bijbehorende 

aandelenwaarden nauwlettend in de gaten houden. Dank u wel. 

De voorzitter: Ik denk dat u nog sneller gaat dan ik. 

De heer Van Os: Ik wil graag naar huis, voorzitter, maar dan weet u vast mijn volgende stemverklaring.  

De voorzitter: Feyenoord kijken,hè? Maar eerst dan toch maar bij agendapunt 8 een reactie op de provincie 

ter vaststelling, nog meer stemverklaringen? Tegenstemmers? Vastgesteld. 

9. Wensen en bedenkingen op voorgenomen splitsing Eneco 

De voorzitter: Dat brengt ons bij agendapunt 9. Dat gaat over wensen en bedenkingen op voorgenomen 

splitsing Eneco. Er wordt geen besluit genomen en ik hoef dus ook geen stemverklaringen. De raad is de 

mogelijkheid de gegevens wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voornemen van het college 

om in te stemmen met de splitsing. En u kunt er uit afleiden dat er geen wensen of bedenkingen zijn. Dus ook 
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geen stemverklaringen, zelfs helemaal geen stemming. Het is een vaststelling dat er geen wensen en 

bedenkingen zijn. Allemaal voor iedereen is het gesneden koek. Staat vastgesteld.  

10. Afdoening raadstoezeggingen 2e Tussenrapportage 2016 Ridderkerk 

De voorzitter: Agendapunt 10; afdoening raadstoezeggingen tweede Tussenrapportage 2016 Ridderkerk. Ook 

ter vaststelling, stemverklaringen? Tegenstemmers? Vastgesteld. 

11. Benoeming tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter 

De voorzitter: Punt 11; benoeming tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter, omdat de heer Meij ons heeft 

verlaten. En dat is ter vaststelling. Stemverklaringen? Tegenstemmers? Van harte gefeliciteerd de heer 

Ipskamp. Nou, dit was het laatste agendapunt. Ik geloof dat we een recordje hebben gevestigd met zijn allen. 

Ergens is er misschien nog wel een borrel en een hapje te vinden. Ik weet niet of het al klaar staat. Nou, 

succes. Wel thuis.  


