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BESLUITENLIJST 

GEMEENTERAAD RIDDERKERK  
18 MEI 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 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 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) 
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 mevrouw F. Fräser (D66/GroenLinks) 

 
 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
Agendapunt 13 wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van maandag 22 mei a.s. De 
agenda is voor het overige ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Vragenuur voor raadsleden  

 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 

1. mw. A.P.S. Ripmeester, PvdA, over de wachtlijsten bij ‘Veilig Thuis’ 
2. dhr. H. van Os, Partij 18PLUS, over misstanden in zwembad De Fakkel, naar aanleiding 

van artikelen in Trouw 
3. dhr. L. Kruithof, CDA, over de aanleg van een oplaadpaal aan de Kerkweg 
4. mw. A.P.S. Ripmeester, namens PvdA, D66/GroenLinks en Partij 18PLUS, over het niet 

doorgaan van een evenement op het Koningsplein 
5. mw E.C.  Berkhout, CDA, over het onderhoud van zebrapaden 
6. dhr. D. Breeman, CDA, over de werkzaamheden rond De Schans 
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7. dhr. A. Los, Echt voor Ridderkerk, over het parkeren op het bedrijventerrein Verenambacht 

 
 

3. Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 maart 2017 

 
De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. 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. 
 

5.  Toekomstvisie Accommodaties Bolnes 

 
Na discussie, stemverklaringen van de PvdA en Partij 18PLUS, is, na een hoofdelijke stemming, het 
voorstel aangenomen.  
Voor 17: Alkema, Berkhout, Breeman, Van der Duijn Schouten, Van Eijsden, Van der Geest, De 
Graaff, Ipskamp, Kardol, Kayadoe, Kooijman, Kranendonk, Kruithof, A. van Nes, G.J. van Nes, 
Parren, Rottier.  
Tegen 11: Rijsdijk, Van der Spoel, Van Vliet, Franzen, Van der Linden, Los, Van Nes–de Man, Van 
Os, Piena, Ripmeester, Ros. 
  

6.  Vaststelling bestemmingsplan herstructurering woningen Rijsoord 

 
Na discussie en een stemverklaring van de SGP is het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. 
De fractie van Echt voor Ridderkerk is tegen. 
  

7. MRDH Agenda Detailhandel 

 
Zonder discussie en na een stemverklaring van de PvdA is het voorstel aangenomen. De fractie 
van Echt voor Ridderkerk is tegen. 
 

8. Herziening financiële verordening 

 
Zonder discussie en met de door het college voorgestelde wijziging van het derde lid van artikel 6, 
is de verordening met algemene stemmen vastgesteld. 
 

9. Nieuw Reijerwaard zienswijze begroting 2018 

 
Zonder discussie en na stemverklaringen van Echt voor Ridderkerk en de PvdA is de zienswijze 
vastgesteld. De fracties van Echt voor Ridderkerk, de PvdA en Partij 18PLUS zijn tegen. 
 

10. 1e wijziging programmabegroting 2017 en begroting 2018 Veiligheidsregio  
Rotterdam-Rijnmond 

 
Zonder discussie en met algemene stemmen is de zienswijze vastgesteld. 
 

11. Zienswijze ontwerpbegroting 2018 DCMR 

 
Zonder discussie en met algemene stemmen is de zienswijze vastgesteld. 
 
 
 



 
 

  
 

    
 

3 

 
 

12. Zienswijze MRDH Ontwerp begroting 2018 en Ontwerp beleidsnota reserves, 
voorzieningen en fondsen 

 
Zonder discussie en met een stemverklaring van de PvdA is de zienswijze vastgesteld. De fractie 
van Echt voor Ridderkerk is tegen. Overgenomen is het advies van de commissie Samen leven om 
in de vierde alinea, het woord ‘zouden’, te wijzigen in ‘willen’. 
 

13. Zienswijze concept jaarstukken 2016 en concept begroting 2018 GR BAR-organisatie. 

 
Wordt behandeld in de raad van 22 mei 2017. 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.08 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 september 2017, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen    mw. A. Attema 


