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BESLUITENLIJST 

GEMEENTERAAD RIDDERKERK  
20 APRIL 2017 

 

 
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) 
mevrouw K.K.M. van der Geest 
(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) (tot 22.11 uur) 
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 mr. J.G. van Straalen  
   
Afwezig de heer S. de Graaff (Leefbaar Ridderkerk) 

de heer J. Ipskamp (Leefbaar Ridderkerk) 
 

 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van agendapunt 10. Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder  
T. Keuzenkamp – van Emmerik, wordt ingesproken door de heer M. Vink, namens Ridderkerks 
Belang. 
 

2. Vragenuur voor raadsleden  

 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 

1. Mw. A.P.S. Ripmeester, PvdA, over het stopzetten van de realisatie tijdelijke huisvesting 
voor vergunninghouders. 

2. Dhr. J. Rijsdijk, PvdA, over de derde ontsluitingsweg in Nieuw Reijerwaard. 
3. Dhr. T.A. Alkema, ChristenUnie, over de lozing door het bedrijf Chemours en de veiligheid 

van het drinkwater. 
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4. Mw. C. van Vliet, Echt voor Ridderkerk, over de verkeersveiligheid op de Oostmolendijk. 
 
 

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. Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 februari 2017 

 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 

5.  Zienswijze ontwerp-herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM)  

 
Na bijdragen van de fracties van de PvdA en Echt voor Ridderkerk is de zienswijze vastgesteld. De 
fracties van PvdA en Echt voor Ridderkerk zijn tegen. 
 

6.  Voorstel gebiedsontwikkeling Driehoek Het Zand  

 
Vanwege haar persoonlijk belang heeft mw. I. Parren-Leutscher niet meegedaan aan de 
beraadslagingen en zich onthouden van stemming. 
 
Na discussie en stemverklaringen van D66/GroenLinks, de VVD en de PvdA is het voorstel 
aangenomen. De fracties van D66/GroenLinks, de PvdA en  Partij 18 PLUS zijn tegen. 
 

7.  Toekomstvisie Rouwcentrum Ridderkerk 

 
Amendement 2017 – 57 inzake Toekomstvisie Rouwcentrum Ridderkerk is ingetrokken. 
 
Na discussie is het voorstel aangenomen. De fractie van de VVD is tegen. 
 

8.  Handleiding Verbonden Partijen 2017 - 2020 

 
Na een bijdrage van de PvdA en een stemverklaring van Echt voor Ridderkerk is de handleiding 
vastgesteld. 
 

9.  Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerleden Ridderkerk 2017 

 
Na een stemverklaring van Partij 18PLUS is de verordening vastgesteld. De fractie van Partij 
18PLUS is tegen de inhoudelijke wijziging zoals opgenomen in artikel 5. 
 

10.  Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder T. Keuzenkamp - van Emmerik 

 
Na discussie wordt het voorstel na een hoofdelijke stemming aangenomen.  
Voor 14: A. van Nes, G.J. van Nes, Rottier, Alkema, Berkhout, Breeman, Van der Duijn Schouten, 
Van Eijsden, Van der Geest, Kardol, Kayadoe, Kooijman, Kranendonk, Kruithof. 
Tegen 12: Los, Van Nes–de Man, Van Os, Piena, Ripmeester, Ros, Rijsdijk, Van der Spoel, Van 
Vliet, Franzen, Fräser, Van der Linden.  
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.45 uur. 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 juni 2017, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen    mw. A. Attema 
 
 
 
 
 
 
Inspreekbijdrage van de heer M. Vink, namens RidderkerksBelang 
 
Mijn naam is Marcel Vink, ik ben de lijsttrekker van RidderkerksBelang. Ik sta hier dus als 
vertegenwoordiger van RidderkerksBelang, en wens iedereen op de publieke tribune en iedereen 
die thuis meekijkt een goede avond. En de politici waarvan wij de meesten tot de vijanden van  
de Ridderkerkers rekenen, wens ik veel wijsheid. De meesten zullen het hard nodig hebben. 
Overigens ziet RidderkerksBelang  niemand in zijn of haar persoon als vijand, wel een groot aantal 
in de hoedanigheid van  politicus. 
 
RidderkerksBelang spreekt vanavond over wethouder Keuzenkamp. Die wethouder die 
immigranten/statushouders in Ridderkerk wil stoppen. Maar zelf in Capelle aan den IJssel wil 
blijven wonen. RidderkerksBelang verzet zich hier tegen. 
RidderkerksBelang vindt dat je niet van 2 walletjes kan eten. En dus dat ook de wethouder moet 
kiezen, tussen: 
1.  In Ridderkerk komen wonen, en dan het liefst tussen de veelal islamitische 
immigranten/statushouders die zij zo graag in ons Ridderkerk wil hebben, of:  
2.  Ontslag nemen als wethouder. 
Dat laatste heeft RidderkerksBelang het liefst.  Ook voor de wethouder zal moeten gelden: 
aanpassen of opkrassen. 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op  
www.ridderkerksbelang.nl<http://www.ridderkerksbelang.nl 
Meer woorden hebben wij niet nodig. 
Ik dank u voor uw aandacht. 
 
 


