
 

  

 

 
BESLUITENLIJST 

GEMEENTERAAD RIDDERKERK  
23 NOVEMBER 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) (na 20.29 
uur) 
de heer L.J. Franzen Echt voor Ridderkerk) 
mevrouw F. Fräser (D66/GroenLinks) 
mevrouw K.K.M. van der Geest (na 20.25 
uur) (Leefbaar Ridderkerk) 
de heer J. Ipskamp (Groep Ipskamp) 
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 (Groep 
Ipskamp)  
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 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 H. Dokter, wethouder  
de heer V.A. Smit, wethouder 

 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
Na de opening staat de raad stil bij het overlijden van de voormalige waarnemend burgemeester 
de heer Boel van Wouwe (1 maart – 16 september 2004). 
 
Onder toevoeging van agendapunt 11. Motie inzake continuering  buslijn 601 is de agenda 
gewijzigd vastgesteld. 
 

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

 
Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
 
1. Mw. A.P.S. Ripmeester, PvdA, over de jeugdoverlast bij de Vier jaargetijden. 
2. Dhr. J. Rijsdijk, PvdA, over de actie Donkere dagen offensief en vuurwerkoverlast 
3. Dhr. H. van Os, Partij 18PLUS, over het te houden referendum over de Wet op de inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten. 
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3. Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 september 2017 

 
De besluitenlijst is 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. Vaststelling bestemmingsplan Bezoekerscentrum Waalbos 

 
Na discussie en een stemverklaring van Partij 18Plus is het bestemmingsplan gewijzigd 
vastgesteld. Tegen is de fractie Partij 18PLUS en de Groep Ipskamp. 
 
Motie 2017 – 149  inzake parkeren bij het Bezoekerscentrum Waalbos is aangenomen.  
Voor 22 (Echt voor Ridderkerk, VVD, SGP, PvdA, D66/GroenLinks, Leefbaar Ridderkerk, CDA) 
Tegen 6 (ChristenUnie, Partij 18PLUS, Groep Ipskamp) 
 

6.  NRIJ - Hoofdlijnenovereenkomst uittreding gemeente Rotterdam en nieuwe 

gemeenschappelijke regeling NRIJ 

 
Zonder discussie is het voorstel met algemene stemmen aangenomen. 
  

7. Zienswijze concept 2e tussenrapportage 2017 GR BAR-organisatie 

 
Amendement 2017 – 69  inzake overschrijding personele lasten Sociaal Domein is verworpen.  
Tegen 24 (VVD, Groep Ipskamp, SGP, Leefbaar, CDA, ChristenUnie, D66/GroenLinks, Partij 
18PLUS). 
Voor 4 (PvdA, D66/GroenLinks) 
 
Na discussie en een stemverklaring van Echt voor Ridderkerk is de zienswijze vastgesteld, met  
inachtneming van het advies van de commissie Samen leven. De laatste zin van de zienswijze is 
gewijzigd in: Echter omdat de onderschrijding structurele vormen aangenomen heeft, wordt het tijd 
om fundamenteler te kijken naar het investeringsprogramma in hoeverre deze bijstelling behoeft. 
De fracties van Partij 18PLUS, PvdA en Echt voor Ridderkerk zijn tegen. 
 

8. MRDH zienswijze PvE Parkshuttle 

 
Zonder discussie is de zienswijze met algemene stemmen vastgesteld. 
 

9. Zienswijze Evaluatie MRDH 

 
Na discussie en een stemverklaring van Echt voor Ridderkerk is de zienswijze vastgesteld. De 
fractie van Echt voor Ridderkerk is tegen. 
 

10. Afdoening raadstoezeggingen 2
e
 Tussenrapportage 2017 

 
Zonder discussie is met algemene stemmen besloten dat de raadstoezeggingen zijn afgedaan. 



 
 

  
 

    
 

3 

 

11. Motie 2017 – 150 inzake continuering buslijn 601 

 
Na discussie is de motie aangenomen. 
Voor 24 (Echt voor Ridderkerk, PvdA, Leefbaar Ridderkerk, Groep Ipskamp, D66/GroenLinks, 
VVD, SGP, CDA). Tegen 3 (ChristenUnie) 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.20 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 januari 2017, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
mr. J.G. van Straalen    mw. A. Attema 


