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TRANSCRIPT VAN DE RAADSVERGADERING VAN GEMEENTE RIDDERKERK 

d.d. 29 maart 2018 

 

1. Beëdiging van de raadsleden  

De voorzitter: Dames en heren, ik open deze vergadering en als eerste is aan de orde de beëdiging van de 

raadsleden en daartoe ga ik achter het spreekgestoelte staan. Volle bak. Mooi. Vandaag worden in de 

gemeente, in alle gemeenten in Nederland, de benoemde en tot de raad toegelaten raadsleden beëdigd. Dat 

is een plechtig moment. Voordat u uit uw, voordat u uw functie als raadslid kunt uitoefenen, moet u in de 

raadsvergadering in handen van de voorzitter, de eed of de verklaring en belofte afleggen. Dat is wettelijk zo 

geregeld. En ook de tekst van de eed of de verklaring en belofte is wettelijk vastgelegd. Met het in het 

openbaar uitspreken van de eed of verklaring en belofte, zegt u iets over uw persoonlijk handelen. Uw 

handelen voordat u raadslid werd, maar zeer zeker ook over uw handelen tijdens uw raadslidmaatschap. In 

een tijd waarin het integer handelen van sommige politici en overheidsdienaren ter discussie staat, is het 

goed stil te staan bij de betekenis van de eed en de verklaring en belofte en u erop te wijzen, dat u met het 

afleggen daarvan een verplichting aangaat. Met uzelf, met uw collega’s in de raad, met uw kiezers, met al 

onze inwoners. U belooft of zweert daarmee dat u niets gedaan of gelaten heeft om tot lid van de 

gemeenteraad te worden benoemd. U belooft trouw aan de Grondwet en dat u de wetten trouw zult 

nakomen. U belooft dat u uw plichten als lid van de raad naar eer en geweten zult vervullen. Dat is even in 

gewone mensentaal, het klinkt straks allemaal nog net iets plechtiger. Maar dat is wel de betekenis ervan. 

Na het voorlezen zo meteen van de eed – die ga ik dus voorlezen – van de eed en verklaring en belofte, 

noem ik uw namen in alfabetische volgorde. Als u de eed wilt afleggen, en gewoonlijk doen gelovige mensen 

dat, dan steekt u wijs- en middelvinger van uw rechterhand aaneengesloten op. Tegen elkaar aan. En u zegt 

dan: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. Als u de belofte wilt afleggen, hoeft u uw vingers niet omhoog te 

steken, maar zegt u eenvoudig: dat verklaar en beloof ik. U heeft de tekst ook op uw desk gevonden, zodat 

daarover geen enkel misverstand kan bestaan. Dan mag ik u allemaal verzoeken op te staan van uw zetels. 

Dan ga ik nu de eed voorlezen: Ik zweer of ik verklaar, dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, 

rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of 

beloofd. Ik zweer of ik verklaar en beloof, dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch 

middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer, ik beloof, dat ik 

getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad 

naar eer en geweten zal vervullen. Ik noem uw naam in alfabetische volgorde en met uw voornaam erbij. 

Mijnheer Dick Breeman. 

De heer Breeman: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.  

De voorzitter: Mijnheer Kees van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

De voorzitter: Mijnheer Laurens Franzen. 

De heer Franzen: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

De voorzitter: Mevrouw Farahnaz Fräser. 
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Mevrouw Fräser: Dat verklaar en beloof ik.  

De voorzitter: Mijnheer Daan Kardol. 

De heer Kardol: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

De voorzitter: Mevrouw Karin Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Dat verklaar en beloof ik.  

De voorzitter: Mijnheer Robert Kooijman. 

De heer Kooijman: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.  

De voorzitter: Mijnheer Peter Kranendonk. 

De heer Kranendonk: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.  

De voorzitter: Mijnheer Wim van der Linden. 

De heer Van der Linden: Dat verklaar en beloof ik.  

De voorzitter: Mijnheer Ad Los. 

De heer Los: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

De voorzitter: Mijnheer Victor Mijnders. 

De heer Mijnders: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

De voorzitter: Mevrouw Petra van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

De voorzitter: Mijnheer Jeroen van Neuren. 

De heer Van Neuren: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: Mijnheer Arjan Nugteren. 

De heer Nugteren: Dat verklaar en beloof ik.  

De voorzitter: Mijnheer Henk van Os. 

De heer Van Os: Dat verklaar en beloof ik.  

De voorzitter: Mijnheer Michel Ouwens.  

De heer Ouwens: Dat verklaar en beloof ik.  
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De voorzitter: Mijnheer Ton Overheid. 

De heer Overheid: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

De voorzitter: Mijnheer Edward Piena.  

De heer Piena: Dat verklaar en beloof ik.  

De voorzitter: Mijnheer Jeroen Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Dat verklaar en beloof ik.  

De voorzitter: Mevrouw Arianne Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.  

De voorzitter: Mijnheer Bjorn Ros. 

De heer Ros: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: Mijnheer Jilles Soffree. 

De heer Soffree: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: Mijnheer Louis van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

De voorzitter: Mijnheer John Stip. 

De heer Stip: Dat verklaar en beloof ik.  

De voorzitter: Mevrouw Barbara Vlasblom. 

Mevrouw Vlasblom-Liezenga: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: Mevrouw Cora van Vliet. 

Mevrouw Van Vliet: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

De voorzitter: Mijnheer Lucien Westbroek. 

De heer Westbroek: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: Mevrouw Erna de Wolff-ter Beek. 

Mevrouw De Wolff-ter Beek: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
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De voorzitter: Dan verzoek ik u uw plaatsen weer in te nemen. Ik verzoek u nog even op te staan. Mijn 

voorganger maakte ook zo’n blunder. Soort van traditie. Mijnheer Anton Rottier.  

De heer Rottier: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.  

De voorzitter: Dank u wel. Dan verzoek ik u weer uw plaatsen in te nemen. Het beste paard van de stal. U 

ziet de bloemen staan. Die is u van gemeentewege geschonken. Ik ga er straks nog wat over zeggen.  

2. Vaststelling van de agenda  

De voorzitter: de vaststelling van de agenda. Daarvoor kijken wij altijd de raad aan. Is de, kan deze agenda 

uw goedkeuring wegdragen? Is dat vastgesteld.  

3. Voorstel tot het vaststellen van het Reglement van orde van de raad 2018 

De voorzitter: Agendapunt 3. Het voorstel tot het voorstellen van het Reglement van orde van de raad 2018. 

Wil iemand hierover het woord voeren? Wil iemand een stemverklaring afleggen? Zijn er fracties tegen dit 

voorstel? Dat is niet het geval, zodat het Reglement van orde is vastgesteld.  

4. Voorstel tot benoeming van de leden van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven 

De voorzitter: 4. Voorstel tot benoeming van de leden van de commissie voor het onderzoek van de 

geloofsbrieven. Die heeft u allemaal ontvangen? Wil iemand hierover het woord? Stemverklaringen? 

Tegenstemmen? Dan is de commissie vastgesteld. En benoemd. 

5. Installatierede raadsvoorzitter 

De voorzitter: Gaan we naar agendapunt 5. Het gaat allemaal heel snel. En dat is de installatierede van de 

raadsvoorzitter en dat ben ik. En daarvoor ga ik weer naar het spreekgestoelte. Blijft toch een beetje knagen, 

hoor, mijnheer Rottier. Ik deed het niet expres. U stond wel op het lijstje.  

De heer Rottier: Het is allemaal goed gekomen, voorzitter.  

De voorzitter: Gelukkig. Dan begin ik met een schoon geweten aan deze installatierede. Leden van de raad, 

dames en heren. Dit is de eerste vergadering van de gemeenteraad in zijn nieuwe samenstelling. Ik wil u, 

mede namens de griffier, van harte feliciteren met uw installatie tot lid van de gemeenteraad van 

Ridderkerk. Afgelopen maandag hebben we afscheid genomen van de oude gemeenteraad en daarmee ook 

van tien raadsleden die in deze nieuwe raad niet zijn teruggekeerd. Het is nog mogelijk dat er nog meer 

nieuwe leden zullen toetreden. Dat kan als er leden van deze raad door u worden benoemd in een nieuw 

college. De onderhandelingen om te komen tot een nieuw college zijn nog gaande en die zijn eigenlijk net 

gestart, dus daar kunnen we nog niet op vooruitlopen. De verregaande versplintering in de raad, 11 fracties 

die 29 zetels verdelen, dat zal er niet gemakkelijker op maken. Vanzelfsprekend wens ik alle betrokkenen alle 

wijsheid om te komen tot een stabiel en sterk college op basis van een programma dat het belang van alle 

Ridderkerkers zal dienen. En gelukkig hebben de partijen uitgesproken plezierig en met respect met elkaar 

samen te willen werken. Dus dat belooft veel goeds. In Ridderkerk zijn de verkiezingen vlekkeloos verlopen. 

Heel veel dank aan al die mensen die het mogelijk hebben gemaakt dat er in vrijheid en in veiligheid 

gestemd kon worden en dat niemand hoeft te twijfelen aan de uitkomst. Wij hoefden hier in Ridderkerk ook 

niets na te tellen. Zodat de raad afgelopen maandag kon besluiten dat de verkiezingen rechtmatig zijn 
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verlopen. Leden van de raad, dames en heren, het is goed om bij deze start van een nieuwe raad nog eens 

met elkaar stil te staan bij het belang en de functie van zo’n gemeenteraad, want: waar gaat het ook alweer 

om? De raad heeft drie belangrijke functies. Ten eerste: ten eerste vertegenwoordigt u de inwoners van 

Ridderkerk. U bent de volksvertegenwoordiging van onze gemeente. U signaleert problemen, onderhoudt 

contacten met de Ridderkerkers en met maatschappelijke organisaties en ondernemingen. Aan u de taak, 

datgene wat speelt in de gemeente, hier in deze raad op de agenda te zetten. Ten tweede. Ten tweede geeft 

u de kaders aan van het gemeentelijk beleid. U stelt op hoofdlijnen vast wat er moet gebeuren. En ten 

derde, en zeker niet de minst belangrijke: U controleert het college van burgemeester en wethouders bij de 

uitvoering van het beleid. Het is uw taak, erop toe te zien dat het college binnen de aangegeven kaders 

opereert. De raad moet erop toezien of de beoogde doelen worden bereikt en of de aanpak effectief is. Dat 

is het eigenlijk. Volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur van het college. Om het u gemakkelijk te 

maken, heeft u een boek op uw desk gevonden. Daar staat alles in. Het is uitgegeven door Binnenlands 

Bestuur, dus dat is heel betrouwbaar. Mankeert helemaal niets aan. Het is wel een dik boek, met heel veel 

letters. Maar om het u nóg gemakkelijker te maken, zullen de griffier en ik u inwijden in de geheimen van 

het raadslidmaatschap. Wij hebben daarvoor al twee avonden met elkaar afgesproken en dat is ook goed, 

zeg ik er nog maar een keertje bij, voor de ervaren leden. Al zou het alleen al voor het groepsproces zijn. Dus 

kom alsjeblieft allemaal. Ook hebben we in september een tweedaagse raadsconferentie en daar kijken we 

altijd zeer naar uit. Daar zult u ook van gaan genieten. In september. Als we allemaal op vakantie zijn 

geweest. De start van een nieuwe raadsperiode is plechtig, maar ook feestelijk. Plechtig, omdat de beëdiging 

niet zomaar iets is. Zoals gezegd: het is een belofte aan Ridderkerk. Aan uw collega’s, maar vooral ook aan 

uzelf. Het is heel fijn dat er ook zoveel familie hier aanwezig is, en vrienden. Dat zorgt voor een extra 

feestelijk tintje. Maar dat niet alleen. Uw thuisfront, uw partner, uw familie, uw vrienden, zijn misschien wel 

het allerbelangrijkste in uw leven. Het raadswerk verlangt van u veel evenwichtskunst. Heel veel raadsleden 

lopen daar tegenaan. Bij het afscheid van afgelopen maandag kwam dat ook wel naar voren. De komende 

vier jaar wordt het een hele toer om het evenwicht, de balans te vinden in de aandacht voor uw werk als 

gemeenteraadslid, in heel veel gevallen naast een gewone baan, en de aandacht voor uw partner, uw gezin, 

uw dierbaren. Dat vraagt echt extra aandacht. Want hun steun voor uw werk is onontbeerlijk. U kunt uw 

werk als raadslid eigenlijk niet doen zonder stabiel thuisfront. Wees daar zuinig op, op uw geliefden, u heeft 

dat nodig. Leden van de raad, dames en heren. U wilt de komende vier jaar wat bereiken. U heeft idealen die 

u langs de democratische weg wilt realiseren. Ik roep u op om die idealen vast te houden. U krijgt heel veel 

tekst te verwerken. Maar laat daardoor niet ondersneeuwen. Laat u niet opslokken door de procedures en 

processen waarmee het raadswerk nu eenmaal omgeven is. U zult merken dat de verleiding in de 

gemeentepolitiek groot is om veel tijd aan vergaderen en stukken lezen te besteden. Mijn oproep aan u is: 

hou altijd goeie contacten in de samenleving. En vorm uw mening vanuit verschillende invalshoeken. Zorg 

ervoor dat u in staat blijft om ontwikkelingen in de samenleving te signaleren en deze te vertalen in die 

zaken die u geregeld wilt hebben, vanuit uw idealen en vanuit uw maatschappijvisie. Hou vooral uw eigen 

agenda onder controle. In het licht van uw volksvertegenwoordigende rol in de samenleving. U weet wat u 

belangrijk vindt. Daar zet u uw accenten. Leden van de raad, dames en heren, de raadsperiode 2018-2022 is 

vanavond begonnen. En u allen wacht een mooie taak, vol verantwoordelijkheden. De Ridderkerkers hebben 

ú gekozen om hen de komende vier jaar te vertegenwoordigen. U doet dat vanwege uw betrokkenheid bij 

deze gemeente. Vanuit uw passie voor het lokale bestuur. Aan ons de opdracht elkaar te vinden, met 

respect voor elkaars opvattingen. En weet, ik zei het al bij onze informele kennismaking, weet dat mijn deur 

altijd voor u openstaat. Voor u allemaal. En ik nodig de nieuwe leden uit, zoals ik ook de oude heb gedaan, 

met mij een rondje Ridderkerk te maken. Ik vraag u dan om mij te laten zien wat u belangrijk vindt in onze 

mooie gemeente. En ik heb gemerkt dat dat heel inspirerend is voor mij, maar ook voor u. Het is bovendien 

een heel plezierige manier om kennis te maken met elkaar. Tot slot. Ik wens u veel inspiratie en wijsheid, 
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maar ook heel veel plezier toe, in het besef dat u de komende vier jaar een unieke plek in onze gemeente 

inneemt. Ik wens u allemaal heel veel succes in het belang van Ridderkerk. Dank u wel.  

6. Sluiting 

De voorzitter: Het is een… changé. Dat was het laatste agendapunt. Er staan bloemen. Er zijn ook nog 

bloemstukken bezorgd. En dat is om het allemaal heel feestelijk te maken. Dat is het natuurlijk ook. En ik heb 

er echt zin in, de komende vier jaar en ik zie aan uw gezichten dat u er ook veel zin in heeft. Nu stop ik 

ermee. We gaan lekker een borrel erop drinken. Dan bent u ook allemaal in de gelegenheid om de 

raadsleden te feliciteren en daar gaan we ook van genieten. Ik sluit deze vergadering.  


