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Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op 
donderdag 19 februari 2009 5 

 
 
Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter  
De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van Dam 
De wethouders: mevrouw H.R. van den Berg, de heren Th.C.M. Blesgraaf, E.M. den Boef en 10 
P.J.H.M 
De raadsleden: de heren T.J. Alderliesten (SGP), J.C. van Andel (CDA), mevrouw T. 
Duman-Sirin (PvdA), de heer M.A. Hitzert (PvdA), mevrouw A.B. van Houwelingen-Saugerud 
(PvdA), de heren H.C.M. van Houcke (D66/GL), M. Japenga (CU), W. van der Linden 
(PvdA), J. Lagendijk (SGP), A. Los (LR), C.J. Louter (CU), P.W.J. Meij (CDA), B. 15 
Neuschwander (LR), W.P. Onderdelinden (CDA), ing. A. den Ouden (SGP), R.C. van Pelt 
(SGP), R.P. Pors (CU), mevrouw A.P.S. Ripmeester (PvdA), de heren C.A. Roodenburg 
(SGP), V.A. Smit (SGP), L. van der Spoel (VVD), M.A. Vroegindeweij (LR) 
 
Griffier: De heer mr. J.G. van Straalen 20 
 
Afwezig: De raadsleden: de heren A.H.M.M. van Abeelen, P. van den Berg (VVD), P. 
Boertje (VVD), M. Dijkhuizen (RB), mevrouw M. van Gink (PvdA), de heer H.J.A. Koppes 
(LR), mevrouw W.N. Nooijen (Lokaal Sociaal)  
 25 
Notulist: Mevrouw I.J.H. Lit  
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter: Dames en heren, goedenavond, hartelijk welkom bij de raadsvergadering van 30 
Ridderkerk.  
Ik heb bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Nooijen (LS), mevrouw Van Gink 
(PvdA), de heer Van Abeelen (PvdA), de heer Boertje (VVD), de heer Van den Berg (VVD), 
de heer Koppes (LR) en de heer Dijkhuizen (Ridderkerks Belang).  
Er zijn zojuist twee kaarten rond gegaan voor de zieken onder ons. Dank u wel voor dit 35 
initiatief.  
 
Ik stel voor om als agendapunt 16 het afscheidsmoment van onze gemeentesecretaris toe te 
voegen. Ik hoop dat u daarmee akkoord gaat. Dat is het geval? Dank u zeer. 
 40 

2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde) 
 
De voorzitter: Voor dit agendapunt zijn diverse vragen binnengekomen. Als eerste de heer 
Hitzert van de PvdA. 
 45 
De heer Hitzert: Dank u wel, voorzitter. De benoeming van de nieuwe gemeentesecretaris 
kwam bij ons onverwacht, maar wel positief binnen. We hebben alle vertrouwen in haar en 
zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. 
Wat ons stoorde is het volgende. De Combinatie die afgelopen donderdag rond 12.00 uur ‘s 
middags bij ons binnenkwam, bevatte de aankondiging van de nieuwe gemeentesecretaris. 50 
Op diezelfde middag rond 15.30 uur kwam bij mij een e-mail binnen met nagenoeg dezelfde 
tekst. 
Onze vraag is nu of het nieuw beleid van het college is om via De Combinatie met ons te 
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communiceren. Zo ja, mag de vergadering van de raad dan weer terug naar de 
maandagavond zodat we in elk geval op donderdag kunnen lezen wat we op maandag 
hebben besproken. Dat was mijn vraag. 
 
De voorzitter: Dank u zeer, mijnheer Hitzert. Het is natuurlijk niet de bedoeling om via De 5 
Combinatie met uw raad te communiceren. Ik denk dat het goed was geweest om u over 
deze belangrijke benoeming een collegebrief toe te sturen. Dat hebben we volgens mij niet 
gedaan.  
We zullen nagaan waar de verzending van dit persbericht niet goed is gegaan. Onze 
communicatieafdeling heeft het persbericht wel doorgestuurd naar de griffie. Het lijkt me 10 
goed om de route nog even na te gaan. Als ergens iets is blijven liggen, bieden wij daarvoor 
onze excuses aan. Ik ben blij van u te horen dat u verheugd bent met deze benoeming. 
 
Dan is het woord aan de heer Van Houcke. 
 15 
De heer Van Houcke: Dank u, voorzitter. Veel mensen maken zich zorgen over de risico's 
van de opslag van C02 in de lege gasvelden onder Barendrecht. Vorige week was hierover 
een discussie in het televisieprogramma Buitenhof, in de media verschijnen publicaties 
hierover en deze week, gisteren, is in Barendrecht een grote informatiebijeenkomst belegd 
waar deskundigen met verschillende achtergronden het debat aangingen. 20 
Maar deze lege of bijna lege gasvelden liggen niet alleen onder Barendrecht. 
 
Mensen maken zich zorgen dat bij onvoorziene calamiteiten ontsnappend C02, gezien de 
locatie en de aard van dit zware gas, tot veel slachtoffers zou kunnen leiden. Een dergelijke 
calamiteit zou vanwege de heersende windrichting ook gevolgen kunnen hebben voor de 25 
bevolking van Ridderkerk. 
Wij veronderstellen dat ook het college kennis heeft genomen van deze plannen en daarom 
verzoek ik u de volgende vragen te beantwoorden: 
1. Herkent het college zich in de zorgen van veel mensen over het voornemen C02 te 
injecteren in de lege gasvelden onder Barendrecht? 30 
 
2. Is het bekend bij het college dat het gasveld Barendrecht-Ziedewij zich uitstrekt tot onder 
het grondgebied van Ridderkerk? Zo ja, wat betekent dat naar de mening van het college 
voor Ridderkerk? 
 35 
3. Is er overleg geweest met de buurgemeente en/of met andere betrokken partijen over de 
opslag van C02 onder het grondgebied van Ridderkerk en de mogelijke risico's daarvan voor 
Ridderkerkers? 
Zo ja, kunt u kort aangeven wat de inhoud daarvan was? 
Zo neen, bent u van plan op korte termijn met de buurgemeente én met andere betrokken 40 
partijen dat overleg te zoeken? 
 
4. Zijn u plannen bekend voor onderzoek naar de mogelijkheden van opslag van C02 onder 
(een deel van) Ridderkerk? Zo ja, dan vragen wij u dat toe te lichten. 
 45 
5. Is het college met ons van mening dat: 

 het aanbeveling verdient dat ook Ridderkerk zich verdiept in de risico's van 
ondergrondse opslag van C02? 

 de Ridderkerkse bevolking ook wordt geïnformeerd over deze plannen en de 
mogelijke risico's die daaraan verbonden kunnen zijn? 50 

 
6. Kunt u aangeven hoe het college hierin verder zal handelen? Bent u bereid de raad van 
verdere acties op de hoogte te houden? 



19 februari 2009 

 1524  

 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Houcke. Voor een reactie geef ik het woord aan 
wethouder Den Boef. 
 
Wethouder Den Boef: Dank u wel. Ik zal uw vragen kort beantwoorden. U vraagt of het 5 
college hiervan weet. Uiteraard weet het college hiervan en wij hebben er ook begrip voor 
dat de bevolking hier veel vragen over heeft.  
Zeker nu dit onderwerp zo in het nieuws is. Het is bekend dat een deel van de velden die 
gebruikt gaan worden onder Ridderkerk liggen. Het gaat om twee velden: een klein veld en 
een groot veld. Eerst zal het kleine veld gevuld worden en dan zal, na monitoring, het grote 10 
veld over een aantal jaren als alles goed gaat, aan de beurt zijn. Dat grote veld ligt inderdaad 
voor een klein deel onder Ridderkerk. Het ligt voornamelijk onder de boomgaard. CO2 schijnt 
trouwens heel goed voor planten te zijn. 
 
In het bestuurlijk overleg hebben wij over dit onderwerp gesproken. Nog niet in zeer formele 15 
zin maar, het is wel degelijk in het bestuurlijk overleg besproken. Natuurlijk volgen wij wat 
onze collega's allemaal doen. Het is in Barendrecht allemaal veel heftiger en in 
Albrandswaard wordt men ook betrokken, omdat de leidingen door die gemeente lopen.  
Ridderkerk volgt het overleg, zowel ambtelijk als bestuurlijk, en we hebben afgesproken 
betrokken te worden bij alles wat er aan te pas komt. 20 
 
Op uw vraag of er velden zijn in Ridderkerk die hiervoor in aanmerking komen is mijn 
antwoord nee. Voor zover wij weten niet. 
Er is wel een MER-rapportage ontvangen. Als buurgemeente hebben wij enige 
betrokkenheid. Deze rapportage moeten wij nog bestuderen. Het is een lijvig boekwerk dat 25 
vooral gaat over de wettelijke regels die zijn toegepast. Als dat nodig is zullen wij een 
zienswijze daarop indienen. Wij blijven als college alert, we blijven als bestuurders 
overleggen. Ambtelijk zullen wij betrokken zijn bij de toetsingskaders van de gemeente 
Barendrecht. Wij denken die ook in Ridderkerk te gaan toepassen. U kunt de 
toetsingskaders op de website van Barendrecht bekijken. Het zijn er nogal wat. Er zijn 30 
voorwaarden waar we aan moeten voldoen als CO2 wordt geïnjecteerd. We zullen voor de 
communicatie gebruik maken van De Combinatie. 
Er is overigens sprake van een bijzondere situatie. CO2 is een van de problemen waar we 
vaker over gesproken hebben. Dit is één manier om CO2 te verminderen. CO2 wordt in grote 
hoeveelheden geproduceerd in het Botlekgebied. Daar moet je wat mee. We hebben een 35 
CO2 probleem. Dit is een oplossing. Maar ook daarover wordt gediscussieerd. 
 
De heer van Houcke: Voorzitter, ik ben de wethouder dankbaar voor zijn antwoorden. Ik 
ben blij dat er in ieder geval bestuurlijk overleg is. Ik heb nog geen antwoord gehoord op mijn 
vraag of de raad op de hoogte gehouden wordt van verdere ontwikkelingen. Dat is niet alleen 40 
voor de raad interessant, maar voor alle burgers in Ridderkerk. 
 
Wethouder Den Boef: Op mijn antwoordlijstje stond dat ik u zeker zal informeren als daar 
aanleiding toe is. 
 45 
De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Het woord is aan de heer Los. 
 
De heer Los: Dank u wel, voorzitter. De kwaliteit van de openbare ruimte wordt in 
toenemende mate ondermijnd door zwerfvuil. Aan de wandelaar en fietser dringt zich de 
ernst van de toestand ergerlijk op. 50 
Vooral routes, die gebruikt worden door de middelbare schooljeugd, zijn ontoelaatbaar 
vervuild. Zo kan men in de grasberm langs de Kievitsweg tussen Slikkerveer en Bolnes 
werkelijk enige honderden (!) limonade- en bierblikjes zien liggen, nog ruimschoots 
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aangevuld met de achteloos weggeworpen verpakkingen van bijbehorende snacks. Dit geldt 
bijvoorbeeld ook voor het fietspad aan de andere zijde van de Rotterdamseweg, de 
groenstroken langs de Juliana van Stolbergstraat, de Industrieweg en vele andere locaties. 
Kortom de aanblik van een gemeente, die nog onlangs de pretentie had te willen meedingen 
naar het predicaat 'schoonste gemeente van Nederland' onwaardig! 5 
 
Onze vragen: 
Is het college met ons van mening:  

 dat deze situatie dringend aanpak behoeft? 
 dat in samenwerking met de scholen de jeugd in educatieve zin kan worden 10 

benaderd? 
 dat de politie dient te worden geactiveerd om projectmatig in repressieve zin 

aandacht aan dit verschijnsel te besteden? (voor de aspiranten, die nu bijvoorbeeld 
met zeven man snelheidscontrole houden op plaatsen waar de verkeersveiligheid 
nauwelijks in het geding is, zou dit bovendien een welkome, maar vooral nuttige 15 
variatie kunnen betekenen); 

 dat van gemeentewege op diverse 'strategische' punten langs de schoolroutes 
zogenaamde blikvangers zouden kunnen worden geplaatst (voor de politie maakt dit 
hun optreden gemakkelijker en de jeugd wordt in positieve zin geprikkeld waar het 
ontwikkeling van hun scorend talent betreft);  20 

 dat, vooruitlopend op het gunstig effect van de uitvoering van bovenstaande 
suggesties, op zeer korte termijn een grondige reiniging moet plaatsvinden? 

 
Dat was het, voorzitter. 
 25 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Los. Het woord is aan wethouder Den Boef. 
 
Wethouder Den Boef: Voorzitter, dank u wel. U had kunnen weten dat in de vergadering 
van december toen we over zwerfvuil spraken, ik gezegd heb dat we subsidie gaan 
aanvragen om zwerfvuil aan te pakken. Dat gaan we bij SenterNovum doen. Wij zijn met een 30 
nulmeting begonnen. Ik begrijp dat u ook een nulmeting hebt gedaan. Die ziet er niet goed 
uit. Wat dat betreft zitten we op één lijn. 
We gaan het zwerfvuil aanpakken in combinatie met andere vervuiling, zoals kauwgom. We 
gaan kijken of we extra afvalbakken in het centrum kunnen plaatsen.  
Voor 30 maart gaan we subsidie aanvragen. 35 
Of politie-inzet in deze een goed idee is, betwijfel ik. Maar, ik ga niet over de politie. In een 
gemeente waar we voor fietsen kiezen, moeten we fietsers ook de ruimte geven. 
Natuurlijk helpt elkaar aanspreken. Wat betreft de vangnetten moet ik u meedelen dat het 
college daar niet veel heil in ziet. De meesten onder ons zijn geen korfballers, waardoor het 
heel vaak misgaat. Het wordt een zootje eromheen. Dat is wellicht niet de oplossing. 40 
 
De heer Los: Dank u wel. In ieder geval is dit een antwoord over dat wat u wel en niet wilt. 
Over de blikvangers wil ik u laten weten dat ik ze in Noord-Brabant veel zie staan. Er ligt veel 
in, er ligt ook vaak afval naast. Het is dan wel geconcentreerd, zodat je niet langs de hele 
weg hoeft te lopen om het zwerfafval op te ruimen. Misschien is dit een overweging waard. 45 
 
Wethouder Den Boef: Ik heb nog een aanvulling, als dat mag. In samenwerking met de 
scholen zijn wij van plan om in opvoedkundige zin iets te doen. Dan willen we aansluiten bij 
dat wat het Farel College al doet: de omgeving schoonhouden met leerlingen.  
 50 
De voorzitter: Dank u wel voor deze aanvulling. Het woord is aan de heer Van den Berg. 
Zijn vraag wordt vanwege zijn afwezigheid, verwoord door de heer Van der Spoel. 
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De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. De vraag van de heer Van den Berg gaat 
over het uitgeven van bouwkavels op het voormalige Van Peltterrein. 
Wij hebben zes vragen hierover: 
 
1. Klopt het dat van de meer dan 80 gegadigden voor de 27 kavels op het voormalig Van 5 
Peltterrein er nog maar 3 gegadigden over zijn? 
 
2. Kunt u aangeven waarom de oorspronkelijke afgegeven grondprijs met 11 % gestegen is? 
 
3. Klopt het dat na het afgeven van een nieuwe m2 prijs er van de 12 overgebleven 10 
gegadigden er nog eens 9 afgehaakt hebben? 
 
4. Wat is plan B van het college indien de kavels voor de nieuw afgegeven prijzen 
onverkoopbaar blijken te zijn? 
 15 
5. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de grondexploitatie? Er worden immers investeringen 
gedaan om het terrein voor augustus 2009 bouwrijp te maken. 
 
6. Wat doet het college om te voorkomen dat de 3 overgebleven gegadigden jarenlang in 
een bouwput moeten wonen/leven? 20 
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van der Spoel. Wethouder Den Boef. 
 
Wethouder Den Boef: Voorzitter, wat betreft de kavels kan ik u vertellen dat in deze 
gemeente heel lang vraag naar kavels is geweest. We hebben dat vanaf 1993 geregistreerd 25 
en in 1999 zijn we daarmee gestopt, omdat de lijsten zo lang waren dat het geen zin meer 
had om nog langer te registreren. We hadden op dat moment niet of nauwelijks kavels 
beschikbaar. 
U hebt gelijk. Van het aantal gegadigden dat nog over was, zijn er uiteindelijk drie die een 
optie hebben genomen. Elf gegadigden hebben niet gereageerd, om uiteenlopende redenen. 30 
Prijs maar ook leeftijd heeft daarbij een rol gespeeld. Ook de huidige situatie, de crisis, heeft 
daarmee te maken.  
De prijs: de taxatie dateert van 2005. Het is dan logisch dat in 2008 opnieuw moest worden 
getaxeerd. In de tussentijd was de prijs met 11% gestegen. Dat is een logische prijsstijging, 
die nog steeds marktconform is. 35 
We zijn nu niet met plan B bezig. We zijn met plan A bezig, de voorverkoop. Nu duidelijk is 
dat van het aantal gegadigden drie personen een optie hebben genomen, kunnen we 
daadwerkelijk aan de slag om deze kavels in de markt te zetten, via allerlei vormen van 
communicatie die u ongetwijfeld kent. De verwachting van de opbrengst van deze grond is 
€ 1,4 miljoen. Daar gaan we nog steeds van uit. Als het anders is, zullen wij u dat bij de 40 
rekening melden. Dat deze mensen in een bouwput gaan wonen, gaan we zo veel mogelijk 
voorkomen. Op het moment dat daar gebouwd gaat worden, zal er een bouwstraat liggen. 
We gaan er trouwens van uit dat dit maar korte tijd zal duren. Er is altijd veel vraag naar 
kavels geweest. Ondanks de crisis verwachten wij dat verkoop voorspoedig zal verlopen. 
 45 
De heer van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Ik vind de situatie niet geruststellend dat er 
eerst een hele lange lijst van gegadigden bestond en er uiteindelijk maar drie opties zijn 
genomen. Met name bij die mensen bestaat de angst dat er straks niet meer kavels 
uitgegeven worden waardoor zij straks jarenlang in een bouwput zullen wonen. Ik begrijp dat 
u actie onderneemt. Wij zullen dit belangstellend blijft volgen. Dank u wel, voorzitter. 50 
  
De heer Hitzert: Ik wil hier nu niet diep op ingaan, maar ik wil dit punt graag terugbrengen 
naar de commissie omdat ik hierover vragen wil stellen. De wethouder kent mijn mening over 
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dit onderwerp. Ik wil voorstellen dit punt nog een keer voor informatie-uitwisseling in de 
commissie terug te brengen. 
 
De voorzitter: Het lijkt mij geen punt om hier procedurele afspraken over te maken. Ik kijk 
even naar de wethouder. 5 
 
Wethouder Den Boef: Voorzitter, ik wil hier kort op ingaan. Die invulling ligt vast in een 
bestemmingsplan. Ik ken uw mening. We kunnen in de commissie spreken over hoe we zo 
snel mogelijk deze kavels kunnen verkopen en wat we daarvoor moeten doen. Ik neem aan 
dat u daarop doelt. 10 
 
De heer Hitzert: Niet helemaal. 
 
De voorzitter: Dank u zeer. Nog anderen over dit onderwerp? Dat is niet het geval. 
 15 

3. Mondelinge beantwoording van schriftelijke vragen van raadsleden en nadere 
inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (artikel 40 Reglement van 
Orde) 

 
De voorzitter: Er is een schriftelijke vraag van de heer Van Houcke binnengekomen. Wilt u 20 
uw vraag nog toelichten? 
 
De heer Van Houcke: Voorzitter, de procedure is niet zo dat ik alle vragen nog eens 
voorlees, omdat ze verspreid zijn. Het is misschien voor de mensen op de publieke tribune 
goed om te weten dat wij vorige week bij geruchten vernamen dat de Koningspleinfestijn-25 
voorbereiding op de tocht staat, omdat het festijn wellicht niet door zal gaan. Daar zijn wij 
van geschrokken. 
Het is een belang van de gemeente om dit festijn door te laten gaan. Daarom stellen wij 
vragen daarover om helderheid te krijgen. De actualiteit heeft deze vragen al weer een 
beetje ingehaald. Enkele dagen geleden bereikte ons een brief waarin stond dat het comité 30 
al een besluit had genomen om het festijn niet door te laten gaan. Ik ken de status van die 
brief niet. Ik weet niet of dit onherroepelijk is. Ik ben benieuwd naar de antwoorden van de 
wethouder op de vragen. Wellicht kan de wethouder nog iets meer zeggen over de laatste 
ontwikkelingen daarvan.  
 35 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Houcke. De wethouder die deze vragen gaat 
beantwoorden is wethouder Van den Berg. Zij is portefeuillehouder Centrum, waaronder ook 
het Koningsplein valt en daarmee ook dit festijn.  
 
Wethouder Van den Berg: Dank u wel. Ik wil graag als wijkbestuurder Centrum hier een 40 
reactie op geven. 
We zijn het eens met de aanloop van uw vraag waarin u schrijft dat verschillende elementen 
in Ridderkerk zeer waardevol zijn. Zij worden door heel veel mensen gewaardeerd. 
Ook het college onderschrijft dat. Dit geldt niet alleen voor het Koningspleinfestijn, maar voor 
al die evenementen die georganiseerd worden, vanuit de wijkbudgetten en de verschillende 45 
locaties in Ridderkerk, onder andere ook op verschillende plekken in het centrum. Maar, 
zeker ook voor het Koningsplein. We hebben grote waardering voor de organisatie en de 
vrijwilligers die hier een bijdrage aan leveren. 
Over het Koningspleinfestijn hebben wij al diverse keren in de raad en het college 
gesproken, omdat er gesprekken waren geweest met de organisatie over de financiën. Het 50 
college heeft in de loop van 2008 besloten om de jaarlijkse bijdrage van € 20.000,- voor het 
Koningspleinfestijn te verhogen tot € 25.000,-. Dit budget mag opgespaard worden, 
waardoor we naar een tweejaarlijkse festiviteit gaan, die vanuit de gemeente wordt 
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gesubsidieerd met € 50.000,- in plaats van € 40.000,- met daarbij een garantie van 
€ 10.000,-. Ons uitgangspunt was dat we dit een fantastisch feest vonden dat in elk geval 
doorgang moet vinden. Daarom geven wij daar een fors bedrag aan. Maar daarnaast vindt 
het college ook al die andere evenementen belangrijk. Deze zijn soms wat kleiner in omvang 
maar wel net zo waardevol voor onze inwoners en de gemeente. 5 
 
Wij hebben ons uitgangspunt gedeeld met de initiatiefnemers van het Koningspleinfestijn. Wij 
hebben aangegeven dat wij eraan mee wilden werken om vooral de rol van het lokale 
bedrijfsleven wat forser te maken. De sponsoring vanuit deze hoek was zeer beperkt. We 
hebben met elkaar besproken hoe we eraan kunnen bijdragen om de sponsoring vanuit het 10 
bedrijfsleven te verhogen. Ook in structurele zin. In de afgelopen tijd is dit nog niet zo 
succesvol gebleken. 
In de mondelinge toelichting verwijst u naar de brief die afgelopen dinsdag bij ons is 
binnengekomen. Daarin staat dat de organisatie ermee stopt. Dit is voor het college 
aanleiding geweest om direct gisteren een gesprek te hebben met een van de 15 
initiatiefnemers. De inhoud van die brief verraste ons ook. In het gesprek hebben wij vooral 
gesproken over de beweegredenen om deze brief te schrijven. Wij hebben ook de 
verschillende posities met elkaar gedeeld, zonder direct over oplossingen te praten. 
Het college wil wel nog graag verder praten over dat ene onderdeel dat in de brief genoemd 
wordt, namelijk BTW-compensatie. Dat aspect was voor ons onbekend. De tijd was te kort 20 
om dit al uitgebreid te hebben uitgezocht en of hiervoor een andere constructie kon worden 
gevonden binnen alle juridische en fiscale regels. 
Daar wil ik graag op korte termijn een vervolggesprek met de initiatiefnemers over hebben.  
 
Het is in ieder geval duidelijk dat we behoefte hebben aan een vastgesteld 25 
evenementenbeleid. Daar wachten we al heel lang op. We hopen erop als college hierover in 
maart aanstaande een besluit te nemen, binnen de door u gestelde kaders. Daarmee willen 
wij een aantal aspecten voor het structurele evenementenbeleid vaststellen. 
Het gaat dan om de ambities van de gemeente, maar ook over de rol van de gemeente bij de 
verschillende evenementen. Afhankelijk van die ambitie en inzet willen we ook financiële 30 
kaders bepalen, zodat we aan elk evenement een structureel bedrag kunnen koppelen. 
Uiteraard is het college bereid tot een vervolggesprek over de BTW-compensatie, maar ook 
om te kijken of we qua situering dichter bij elkaar kunnen komen. Qua budget is het kader 
zoals ik net heb gezegd, dat van het college. Tenzij u mij daarover vanavond andere kaders 
meegeeft. Anders is de situatie zoals we die in het afgelopen jaar besproken hebben en 35 
zoals die het college thans nog voorligt. 
 
De voorzitter: Dank u wel, wethouder Van den Berg. Is dit voldoende mijnheer Van 
Houcke? 
 40 
De heer Van Houcke: Dank u wel, mevrouw Van den Berg voor uw antwoord. Er blijven nog 
enkele vragen. Het geeft enerzijds aan, en dat blijkt ook uit de brief, dat er wel regelmatig 
contact is geweest. Maar, ik krijg een beetje de indruk dat dit enigszins ad hoc is gebeurd. 
Het heeft zich in ieder geval over zeer lange tijd uitgestrekt. Dat u verrast was met de brief 
en de inhoud ervan, dat verrast mij weer een beetje. Over zo een belangrijk onderwerp voor 45 
Ridderkerk zou je mogen verwachten dat het college daarbij voortdurend de vinger aan de 
pols houdt. Zeker als er geen jaren komen die een andere kant uitwijzen. Ik krijg een klein 
beetje de indruk alsof de gemeente heeft gezegd ‘take it or leave it’. Ik zeg dit wat scherp, 
om het helder te hebben. Ik vond de uitvoerige brief afgewogen. Er zit ook wel een bittere 
ondertoon in. In het bijzonder richting de gemeente. 50 
In die zin vraag ik mij af of de gemeente er in geslaagd is om adequaat overleg te voeren 
met de mensen die zoveel inzet hebben en met een bloedend hart in de afgelopen week tot 
deze conclusie zijn gekomen. 



19 februari 2009 

 1529  

Als de zaken al zo lang speelden, had het wellicht voor de hand gelegen, als u op enig 
moment de raad had geïnformeerd om wellicht te vragen de kaders te verruimen. 
Hebben de contacten, waarvan ik het overigens zeer positief vindt dat u ze direct hebt 
gezocht, geleid tot ruimte in het overleg, zodanig dat er wellicht nog verandering in kan 
komen? 5 
 
Wethouder Van den Berg: Dank u wel. Uw eerste vraag betrof het moment van contact. 
Dat was medio 2008. Dat was inderdaad het laatste formele moment waarop wij elkaar 
spraken. Verder zijn de gesprekken vooral ambtelijk gevoerd. Die insteek was inderdaad 
heel helder. U noemt het ‘take it or leave it’, maar het budgettair kader was helder. Dat was 10 
namelijk dat bedrag van € 50.000,- met een garantstelling van € 10.000,-. Dit kader hebben 
wij vanuit het college meegegeven voor het Koningspleinfestijn. 
In de loop der jaren zijn er meer evenementen bijgekomen, die allemaal een belangrijke 
bijdrage leveren. Daarom is het ook belangrijk dat het evenementenbeleid wordt vastgesteld. 
Daarin wordt vastgelegd wie welke kosten moet dragen. Dan hoeft dit niet elke keer 15 
gaandeweg tot discussie te leiden. 
 
U merkt terecht op dat de initiatiefnemers deze brief met bloedend hart hebben geschreven. 
Dat was ook te merken in het gesprek van gisteren. Ik vind het wat lastig om nu namens de 
initiatiefnemers te praten. De toon van de brief was helder, de boodschap ook. Gelukkig 20 
vond ik wel enige ruimte in het gesprek maar dat betekent niet dat deze brief daarmee van 
tafel is. Ik heb het gevoel dat we volgende week wel verder kunnen praten. De vraag is 
echter of er veel ruimte is. Die insteek is en blijft zoals ik net heb verwoord, het financiële 
kader. 
 25 
U vraagt wat de rol van de raad is geweest en of ik de raad niet eerder had moeten 
informeren. Ik heb zelf het beeld dat dit onderwerp wel ergens aan de orde is geweest. Ik 
kan mij niet meer precies herinneren wanneer dat is geweest. Ik herinner mij dat er op enig 
moment vragen zijn gesteld, dat was rond de monitor of rond de begroting. Toen zijn vragen 
gesteld over de hoogte van het bedrag. Dit was mede ingegeven omdat de initiatiefnemers al 30 
eerder een brief hebben gestuurd over het bedrag dat toen, het ging toen nog om € 20.000,-, 
onvoldoende was. 
In die zin hebt u de discussie dus kunnen volgen. Wij hebben de discussie in die zin niet 
expliciet gevoerd. De kaders voor het evenementenbeleid zijn vastgesteld en op de 
uitwerking van het beleid zitten wij met smart te wachten. 35 
 
De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Mijnheer Van Houcke. 
 
De heer Van Houcke: Dank u wel. Het is helder. Hebt u niet de behoefte om op korte termijn 
met de raad te overleggen of met nadere voorstellen te komen? Ik begrijp dat u overleg hebt 40 
met de betrokkenen, maar ik kan me voorstellen dat u er toch dicht op wilt zitten en met de 
raad wilt spreken om dit festijn te redden en of de raad u hierbij wil faciliteren. 
 
Wethouder Van den Berg: Eén van de briefschrijvers heeft gisteren aangegeven dat daar 
uiterlijk volgende week helderheid over moet komen. Anders is het festijn niet meer te 45 
organiseren. Ik sta uiteraard open voor een debat met de raad. Dat zal dan aan de hand zijn 
van het evenementenbeleid en het financiële kader dat daaraan vastzit. De vraag is of dit 
een oplossing gaat bieden voor het Koningspleinfestijn 2009. 
 
De heer Onderdelinden: Mag ik daar een vraag over stellen? Ik zou het ook op prijs stellen 50 
om eerder bij dergelijke onderwerpen betrokken te worden. Ik kijk daarbij niet alleen naar het 
college, maar ook naar het comité. Als er problemen zijn, moeten wij dat als raad horen. Ik 
benadruk dat de raad dat eerder moet horen zodat we eerder kunnen meedenken over de 
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het vinden van een oplossing. Nu zijn het harde, afgewogen feiten, waarin misschien al 
stellingen worden ingenomen die zo zwaar zijn dat we daar niet meer zo gemakkelijk 
uitkomen. Ik pleit voor eerder en meer overleg hierover. Ik zou het ook plezierig vinden als 
het comité met een iets aangepast budget, het budget dat er nu is, wel degelijk zou willen 
doorgaan met de activiteiten die we met z'n allen zo onderschrijven. 5 
 
Mevrouw Duman: Zouden we dit onderwerp op de volgende commissievergadering kunnen 
agenderen? 
 
De voorzitter: Daar gaat u zelf over als raad. 10 
 
Mevrouw Duman: Beste raadsleden, is dit mogelijk? 
 
[instemmend geknik] 
 15 
De voorzitter: Ik heb in ieder geval van de wethouder begrepen dat het college volgende 
week verder gaat met de gesprekken. 
 
De heer Van Houcke: Indachtig dat wat de wethouder heeft gezegd, hoop ik dat de 
commissievergadering van 12 maart niet te laat is. 20 
 
De voorzitter: Wethouder, hebt u nog behoefte aan een opmerking? 
 
Wethouder Van den Berg: Ik meen een duidelijk antwoord te hebben gegeven en kijk ook 
even naar de tribune, waar de organisatie zit. 25 
 
De voorzitter: Akkoord. Het college gaat hier volgende week mee verder. 
 

4. Spreekrecht belanghebbende burgers 
 30 
De voorzitter: Hiervoor hebben zich geen burgers aangemeld. 
 

5. Vaststellen notulen van de vergaderingen van 18 december 2008, 22 en 29 
januari 2009 

 35 
Notulen van 18 december 2008 
 
De voorzitter: Hiervoor zijn enkele wijzigingsvoorstellen door u ingebracht. Ik neem aan dat 
u zich daarin kunt vinden. 
 40 
De heer Den Ouden: Ik ga er wel mee akkoord, maar mag ik nog een opmerking maken? 
 
De voorzitter: Tekstueel? 
 
De heer Den Ouden: Naar aanleiding van de notulen. 45 
 
De voorzitter: U kunt alleen nog tekstuele opmerkingen maken. 
 
De heer Den Ouden: Het staat er wel juist, maar om misverstanden te voorkomen, wil ik nog 
een ding verhelderd hebben. 50 
 
De voorzitter: Het is een beetje lastig om nu naar aanleiding van de notulen te spreken. Op 
dit moment is alleen de tekst aan de orde. Voor het bespreken van de inhoud kunt u de 
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commissievergadering gebruiken. 
Als er verder geen tekstuele opmerkingen zijn, zijn deze notulen vastgesteld. 
 
Notulen van 22 januari 2009 
 5 
De voorzitter: Over deze notulen zijn verschillende tekstvoorstellen ingediend. Kunt u 
daarmee instemmen? Dat is het geval. 
Dank u wel. 
 
Notulen van 29 januari 2009 10 
 
De voorzitter: Over deze notulen zijn verschillende tekstvoorstellen ingediend. Kunt u 
daarmee instemmen? Dat is het geval. 
Dank u wel. 
 15 
5a. Koningspleinfestijn (ingelast agendapunt naar aanleiding van de schriftelijke vraag 
van de heer Van Houcke over het Koningspleinfestijn) 
 
De heer Van Houcke: Ik wil een voorstel van orde doen. Het gaat over het vorige 
agendapunt. Het is duidelijk geworden dat op enig moment in deze vergadering behoefte is 20 
aan een schorsing, om dit punt nog even onderling te kunnen bespreken. Wellicht kan dat 
aan het einde van deze vergadering? 
 
De voorzitter: Maar wilt u dan nog een bespreking? Dan is het wellicht goed om nu even vijf 
minuten te schorsen voor overleg. Dan kunnen we alsnog met elkaar besluiten.  25 
 
[Schorsing] 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de aanvrager van de 
schorsing, de heer Van Houcke. 30 
 
De heer Van Houcke: Dank u wel, voorzitter. In de schorsing hebben wij met alle fracties 
gesproken. Wij hebben ook even contact gezocht met de mensen van de organisatie. Ik 
spreek namens alle fracties.  
Wij willen de wethouder oproepen om in de komende week opnieuw met de organisatie te 35 
spreken en alles in het werk te stellen om tot een oplossing te komen om het festijn door te 
laten gaan. Wij hebben een vraag daaraan verbonden, zonder dat wij daarop direct op dit 
moment een antwoord willen hebben. Over facilitering van deze evenementen kun je zeggen 
dat die tot de organisatie gerekend moet worden of tot het normale werk in het kader van 
veiligheid en handhaving. Bij de wielerwedstrijd zien we ook hekken staan. Als Feyenoord 40 
speelt, zien we ook veel mensen die niet worden berekend aan de organisatie. Wij willen u 
dat in elk geval meegeven en vragen u te bekijken waar grenzen en mogelijkheden liggen. 
Wij hebben duidelijk van de organisatie begrepen dat er ruimte is tot 1 maart. Als op die 
datum geen werkbare oplossing is gevonden, dan is het einde verhaal. 
Dan onze laatste opmerking. Mochten we tot een redding van het festijn komen, dan zal 45 
iedereen daar blij mee zijn maar, wij willen wel dat op vrij korte termijn sluitende afspraken 
voor de toekomst worden gemaakt.  
Ik kijk even naar mijn collegae. Als ik iets vergeten ben, verzoek ik één van hen dit aan te 
vullen. 
 50 
De voorzitter: Ik geef de wethouder graag even gelegenheid om te reageren. 
 
Wethouder Van den Berg: Voorzitter, wij zijn uiteraard bereid om zo snel mogelijk een 
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gesprek aan te gaan, zoals ik al eerder aangaf. Ik hoor ruimte om te praten en 
onderhandelen, maar voel niet precies het kader dat de raad mij meegeeft. Ik hoor 
onderhandelingsruimte. 
 
De heer Onderdelinden: Wat ons betreft niet, wethouder. Wij hebben zojuist met elkaar 5 
gesproken en afgesproken dat de bestaande budgetten leidend zijn.  
We hebben ons alleen afgevraagd of het reëel is om 100% van de facilitaire kosten door te 
berekenen. Dat is de vraag. Wij hebben daar wel andere gedachten bij en in dat kader willen 
wij dat u de zaak voor 1 maart heropent. 
 10 
Wethouder Van den Berg: Prima. Het is wel zo dat die zaken die u noemt, geld kosten. 
Maar, het gaat wat u betreft over de toerekening van kosten.  
 
De voorzitter: Nog anderen over dit punt? Dat is niet het geval. Dank u wel.  
 15 

6. Lijst van ingekomen stukken en stemming over eventueel ingekomen 
verzoeken om een interpellatie 

 
De voorzitter van de raad deelt mee, dat de volgende stukken zijn ingekomen, waarbij zij u 
het volgende voorstelt: 20 
 
1. Voor kennisgeving aannemen: 

 
 1. Afschrift van de brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 

18 december 2008, betreffende de motie van de gemeenteraad met betrekking 
tot overschrijdingspercentages ambulances (motie 2008-101). 

 
2. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 19 december 2008, 

betreffende de uitkomsten van het onderzoek naar de toekomst van de Stichting 
Dynamiek. 

 
3. Afschrift van de door de heer R. Stein, d.d. 15 december 2008, ingediende 

klacht bij de kamer van Toezicht notarissen en kandidaat notarissen, tegen het 
handelen van een notaris. 

 
4. Brief van de heer H. Salij te Ridderkerk, d.d. 24 januari 2009, in het kader van de 

Ridderkerkvisie over geluidoverlast trams. 
 
5. Brief van de heer A. Stout, d.d. 9 januari 2009, welke diende als ‘onderlegger’ 

voor zijn inspreekreactie op de Ridderkerkvisie 2020 voor de vergadering van de 
commissie Samen Wonen op 13 januari 2009. 

 
6. Brief van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA), d.d. 

12 december 2008, betreffende aanpassingen CAR-UWO in verband met duur 
ouderschapsverlof en ouderschapsverlofkorting. 

 
7. Brief van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA), d.d. 

17 december 2008, betreffende technische wijzigingen CAR-UWO. 
 
8. Brief van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA), d.d. 

12 januari 2009, betreffende Leeftijdsbewust personeelsbeleid en handreiking 
leeftijds- diensttijdvakantiedagen. 
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9. Motie van de gemeenteraad van Leiderdorp, d.d. 15 december 2008, inzake 
uitbreiding Wmo door AWBZ overheveling. 

 
10. Brief van de gemeenteraad van Heemskerk, d.d. 7 januari 2009, waarin wordt 

meegedeeld, dat de motie van gemeente Dinkelland inzake het verzoek tot 
uitstel van de invoering van het AWBZ maatregelenpakket wordt ondersteund. 

 
11. VNG-ledenbrief d.d.19 december 2008, inzake gemeenteambassadeurs water 

en inspraak waterplannen. 
 
12. VNG-ledenbrief d.d. 19 december 2008, waarbij wordt toegezonden de VNG 

model Parkeerverordening en de modelverordening Parkeerbelastingen. 
 
13. VNG-ledenbrief d.d. 6 januari 2009, met informatie over de Regeling vrijstelling 

geld- en waardetransporten. 
 
14. VNG-ledenbrief d.d. 8 januari 2009, inzake integriteit. 
 
15. VNG-ledenbrief d.d. 9 januari 2009, met betrekking tot regiobijeenkomsten 

Wabo/ uitvoeren omgevingstaken. 
 
16. VNG-ledenbrief d.d. 9 januari 2009, met betrekking tot VNG producten klimaat. 
 
17. VNG-ledenbrief d.d. 14 januari 2009, met betrekking tot Benchmark 

Rioleringszorg 2010. 
 
18. VNG-ledenbrief d.d. 21 januari 2009, waarbij wordt toegezonden de 

Modelverordening percentageregeling beeldende kunst. 
 
19. VNG-ledenbrief d.d. 23 januari 2009, met betrekking tot bewegwijzering. 
 
20. Brief van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. december 2008, waarbij 

wordt toegezonden het vastgestelde Beleidsplan 2008-2012. 
 
21. Brief van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, d.d. 19 januari 2009, 

waarbij wordt toegezonden het Werkplan 2009. 
 
22. VNG-ledenbrief, d.d. 27 januari 2009, met als onderwerp “Economische crisis – 

wat kunnen gemeenten doen?”. 
 

2. Afdoening door B en W: 
 

 1. Brief van de Stadsregio Rotterdam, d.d. 18 december 2008, waarin wordt 
gevraagd een gemeentebestuurder (wethouder of raadslid) aan te wijzen die 
gaat participeren in de bestuurlijke werkgroep in het kader van DIALOOG 2009. 

 
2. Brief van het Centraal Administratie Kantoor (CAK), d.d. 23 december 2008, 

inzake de uurtarieven voor de berekening van de eigen bijdragen Wmo. 
 
3. Brief van de Stichting Stralingsarm Nederland, d.d. 26 december 2008, inzake 

Kerstwens en WOB-verzoek. 
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4. Brief van de Tibet Support Groep, d.d. 22 januari 2009, waarin wordt verzocht op 
10 maart 2009 de vlag van Tibet op het gemeentehuis te laten wapperen. 

 
5. Brief van de heer R. Redering, d.d. 21 januari 2009, inzake groenvoorziening. 
 

3. Preadvies van B en W: 
 

 Geen. 
 

4. Advies van commissie Bezwaarschriften: 
 

 Geen. 
 

5. Betrekken bij latere besluitvorming raad, B en W verstrekken procedurele informatie: 
 

 Geen. 
 

  
Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO):  
 
Geen.  
 
De voorzitter: De eerste categorie. Geen opmerkingen. 5 
Wellicht wilt u wel nummer 1, het afschrift van de brief van het college over de motie 
Ambulancezorg, deels betrekken bij de afhandeling van de moties. Dat is agendapunt 14. Ik 
zie instemmend geknik. 
 
Categorie 2 voor afdoening door B en W. Mijnheer Den Ouden, gaat uw gang. 10 
 
De heer Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag gaat over nummer 1, de brief van de 
stadsregio over DIALOOG 2009. Deze zal worden afgedaan door het college. Dit suggereert 
volgens mij ook dat er nog overleg kan zijn met de raad. Zonder de dialoog met de raad 
daarover aan te gaan, hebt u al iemand aangewezen. Dit lazen wij in een brief waarvan we 15 
een kopie hebben gekregen. Dit vinden wij eigenlijk minder sjiek. 
 
De voorzitter: Ik kan me voorstellen dat u dat gevoel hebt. Het is wel de gevraagde snelheid 
van reactie die deze wijze van handelen heeft ingegeven. Als het gaat over de inhoudelijke 
behandeling van het onderwerp DIALOOG 2009, gaan we uiteraard het gesprek aan. Dat 20 
moeten we ook. 
U hebt een punt dat aan de snelheid van reactie van het college en de gemaakte keuze 
wellicht een punt vooraf had kunnen gaan. 
 
De heer Den Ouden: De huidige media maakt het mogelijk om dagelijks met elkaar in 25 
dialoog te gaan. 
 
De voorzitter: U hebt gelijk. Als u niet met het voorstel instemt, kunnen wij daar op een 
ander moment nog over debatteren.  
Akkoord, mijnheer Den Ouden? Dank u wel. Nog anderen over deze categorie? 30 
 
Dan is de lijst hiermee afgehandeld. De volgende categorieën zijn niet aan de orde. 
 
 
 35 



19 februari 2009 

 1535  

7. Rapport Digitale dienstverlening van de Rekenkamercommissie Ridderkerk 
(raadsvoorstel nr. 225) 

 
De voorzitter: Voor de behandeling van dit onderwerp is een motie ingediend. Ik zal de 
indieners als eerste het woord geven. 5 
 
De heer Pors: Dank u wel, voorzitter. Vanaf deze plaats wil ik ook de Rekenkamer-
commissies bedanken voor dit uitgebreide rapport. Daarbij heeft de Rekenkamercommissies 
aangehaakt bij een Doe Mee onderzoek van De Lokale Rekenkamer. Dat blijkt niet eens zo 
slechte keus te zijn, als we kijken naar de uitkomsten van het onderzoek. 10 
 
Wij vinden het frappant in het hele rapport, dat de wensen van inwoners en bedrijven niet 
bekend zijn. We vinden het ook heel belangrijk dat dat eerst wordt onderzocht, voordat we 
gaan vastleggen hoe in de toekomst om te gaan met digitale dienstverlening. Daarbij laten 
we de keuze graag aan het college. Of we nu een eigen onderzoek binnen Ridderkerk 15 
houden of dat we aansluiten bij een landelijk onderzoek. Dat laatste zou zomaar de voorkeur 
kunnen hebben. Ridderkerkers kunnen uniek zijn, maar zo uniek zijn we nou ook weer niet. 
Om dit enigszins veilig te stellen hebben wij een motie ingediend. Deze is in de tussentijd 
mede ondertekend door de collega’s Vroegindeweij en Van Houcke. De motie voorziet erin 
om eerst de wensen in beeld te brengen voordat we beleid gaan vastleggen. 20 
Wij kunnen ons voorstellen dat de aanbevelingen wel zo spoedig mogelijk worden 
uitgevoerd. Wat betreft punt 4, over een klantgerichte zoekmachine. In de voorbereiding 
hebben we de test, als ik het zo mag noemen, uit de bijlagen voor Ridderkerk gedaan. We 
hebben gezocht op www.ridderkerk.nl naar ‘riool verstopt’ en op ‘uittreksel geboorteregister’. 
Daarbij kwamen we vooral op zeer officiële stukken terecht. We kwamen niet uit bij het 25 
telefoonnummer dat we in een dergelijk geval konden bellen of waar we een uittreksel 
konden aanvragen. Als we dat via Google zouden doen, komen we daar veel sneller terecht. 
Het andere. Dat wat ons betreft zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd is de realistische 
planning voor de invoering van projecten. 
 30 
Van een aantal andere aanbevelingen pleiten wij ervoor om deze juist niet uit te voeren. Het 
gaat daarbij in het bijzonder om de punten 2 en 3. Punt 2 gaat over het rapporteren van 
landelijke normen. Die landelijke normen zijn niet verplichtend. Wat ons betreft hoeven we 
die dan ook niet al te serieus te nemen. En wat nog veel belangrijker is: ze zeggen helemaal 
niets over de wensen en of de tevredenheid van de Ridderkerkse inwoners.  35 
Aanbeveling 3 betreft het actief bijhouden van de landelijke continue monitor. De lijst van 
digitaal geleverde producten, is al in het jaar 2000 opgesteld en slechts op twee punten 
aangepast. Het betreft totaal 22 producten. Het zou best wat ambitieuzer mogen. Om een 
voorbeeld te noemen ontbreekt het hele onderdeel subsidie daarin. Het gaat bovendien om 
willekeurig gekozen producten en deze zijn helemaal niet geënt op de Ridderkerkse wensen. 40 
Dit geeft slechts een vergelijking met andere gemeenten. 
Kortom: als stimulans heeft het destijds misschien goed gewerkt. Maar, laten we eerst onze 
eigen wensen in beeld brengen, daarna prioriteiten bepalen en vervolgens beleid maken en 
evalueren. 
 45 
De aanbevelingen die overblijven, die we ook in de motie hebben genoemd en waarvoor we 
graag een onderzoek willen, betreft: 

 Aanbeveling 1, het SMART formuleren van doelen; 
 Aanbeveling 5, het burgerhandvest met servicenormen. Vertaald naar de Ridderkerkse 

situatie zou dat moeten inhouden dat het kwaliteitshandvest zou moeten worden 50 
uitgebreid of aangepast; 

 Aanbeveling 6, het inzichtelijk maken van de wijze waarop digitale dienstverlening leidt 
tot hogere efficiëntie en het waarborgen daarvan; 
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 Aanbeveling 8, duidelijke afspraken over inbedding in de werkprocessen enzovoort. 
Voor het overige spreekt onze motie denk ik voor zich. Ik ben benieuwd naar de reactie 
daarop van de andere fracties. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Pors. Het woord is aan de heer Vroegindeweij. 5 
 
De heer Vroegindeweij: Dank u wel, voorzitter. Het rapport geeft een duidelijke kijk op de 
stand van zaken in Ridderkerk. Er is veel gedaan en er wordt hard en serieus gewerkt. In het 
rapport van de Rekenkamercommissies worden aanbevelingen gedaan die serieus genomen 
moeten worden. Wij zijn overtuigd van de goede bedoelingen van het college en gunnen het 10 
college de tijd die nodig is om iets met dit rapport te doen. 
De raad heeft echter ook een eigen verantwoordelijkheid. Ook voor de raad geeft dit rapport 
het signaal dat op een aantal punten verbeteringen kunnen en moeten worden aangebracht. 
Met de door ons medeondertekende motie willen wij dit proces van verbetering stimuleren en 
er een planning aan toekennen.  15 
Dank u. 
 
Mevrouw Ripmeester: Voorzitter, wat ons betreft is het duidelijk. De eerste indruk maak je 
geen tweede keer, en moet dus meteen goed zijn. Of het nu post is of een website. 
Er ligt een zeer duidelijk rapport van de Rekenkamercommissie, met zeer duidelijke 20 
aanbevelingen. De enige vraag die nog open staat is of het college zonder dralen de 
aanbevelingen overneemt. Wij zijn allen van mening dat de dienstverlening aan de burger 
waar mogelijk verbeterd moet worden. Kan het college aangeven welke planning voorstaat 
bij de uitvoering van de aanbevelingen? 
 25 
Wij hadden nog een vraag aan de indieners van de motie waarom aanbeveling 2 en 3 niet 
zijn opgenomen, maar deze vraag is inmiddels beantwoord. 
 
Onze fractie heeft drie tips om de website te verbeteren. 

 De eerste tip is het omzetten van de teksten naar begrijpelijke taal.  30 
 De tweede tip is het aanbrengen van een mogelijkheid om teksten te laten voorlezen. 
 De derde tip is het aanbrengen van een mogelijkheid om de letters te vergroten.  

Dank u wel, voorzitter. 
 
De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. De VVD spreekt waardering uit voor het 35 
werk van de Rekenkamercommissie.  
Aanbevelingen 9, het doen van onderzoek naar de wensen van de Ridderkerkse inwoners 
hoeft voor onze fractie niet uitgevoerd te worden. Daar gaat kostbare tijd en geld inzitten. 
Geld waarmee we kunnen zorgen dat zoveel mogelijk diensten op korte termijn ook digitaal 
af te nemen zijn en wel op een klantvriendelijke en gebruiksvriendelijke manier. Daar gaat 40 
het tenslotte om. Het lijkt ons beter om daar energie insteken dan in onderzoeken, waarvan 
de uitkomst niet veel zal afwijken van het landelijke beeld.  
Actualisatie van de gemeentelijke website is dringend gewenst. De site moet voldoen aan de 
wettelijke eisen, zoals gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, ook voor visueel 
gehandicapten. 45 
Digitaliseren is kostbaar, maar levert op lange termijn geld op. Daarom moeten wij ons 
daarop concentreren. Een snelle behandeling en afhandeling van zaken, zeker ook als dit 
digitaal gebeurt, verbetert de relatie tussen inwoners en gemeenten. Daar moeten we fors op 
inzetten. 
Uit mijn bijdrage maakt u op dat wij de motie van de heer Pors niet zullen steunen. 50 
 
De heer Onderdelinden: Op pagina 7 wordt gesproken over de voorhoedepositie die wij 
sinds 2007 zouden innemen. In de zin daarna staat direct dat vernieuwende ideeën zullen 
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leiden tot vertraging. Dat vonden wij bijzonder omdat deze opmerkingen elkaar 
tegenspreken. Dat slaat ook op de opmerking dat wij niet zouden voldoen aan de 65% norm, 
terwijl we wel sinds 2004 een nieuwe voorhoedepositie zouden innemen. Ook dat lijkt met 
elkaar in tegenspraak. 
 5 
Op pagina 38 wordt gesproken over de verwachting dat de digitale dienstverlening een 
hogere efficiëntie zal opleveren. Maar vervolgens wordt de redelijk aanmatigende opmerking 
gemaakt  dat dit ongetwijfeld tot hogere kosten zal leiden en dat het daarom niet aan de orde 
zal zijn. Ik denk dat de raad nog wel een keer uitmaakt of die hogere kosten, als die 
inderdaad gemaakt worden, ook opgebracht kunnen worden. 10 
 
Tenslotte de motie. Wij hebben goed naar u geluisterd, voorzitter, als het gaat om wensen 
die ook gerelateerd kunnen worden aan landelijke normen. Wij vonden u op dat punt redelijk 
overtuigend spreken. Wij zouden ons dan in deze eerste termijn willen aansluiten bij het 
tweede deel van de motie en dan in het bijzonder op het onderdeel dat het college over de 15 
genoemde punten tijdig zal rapporteren. Het betreft dan de uitvoering van de aanbevelingen. 
Dank u wel. 
 
De heer Alderliesten: De Rekenkamercommissie heeft opnieuw een indrukwekkend rapport 
aan de raad aangeboden. En wel op 25 september 2008. Let op de datum. Let op het 20 
digitale tijdperk. De onderzoeksvraag van het ‘Doe Mee’ onderzoek luidt: omvang, kwaliteit 
en inbedding in de organisatie van de digitale dienstverlening in de gemeente Ridderkerk. 
Welke ambitie heeft de raad op dit terrein? Op grond van de resultaten van het onderzoek 
geeft de Rekenkamercommissie de raad een aantal aanbevelingen. Wij horen graag welke 
aanbevelingen het college heeft overgenomen. 25 
Voor onze reactie op de motie van de ChristenUnie, willen wij eerst de reactie van het 
college afwachten. 
 
De heer Van Houcke: Voorzitter, het is voor de fractie van D66/GroenLinks een onverwacht 
genoegen een rapport van de Rekenkamercommissie over digitale dienstverlening te 30 
ontvangen, waarin we al op de eerste bladzijde lezen dat het college indertijd wel 
verschillende beleidsdocumenten en doelstellingen heeft vastgesteld, maar het niet nodig 
vond die aan de raad voor te leggen. Men beschouwt dit als bedrijfsvoering. Duaal? 
 
Het is dan toch wel curieus dat de Rekenkamercommissie voor de raad nu wel met een 35 
rapport komt met daarin negen aanbevelingen. De eerste daarvan luidt dat de doelstellingen 
SMART moeten worden geformuleerd. We vinden het overigens een goede insteek dat het 
college in zijn bestuurlijke reactie aangeeft, daaraan wel in samenspraak met de raad 
constant aandacht te geven. Een duale, lerende organisatie. 
D66/GroenLinks kan zich goed vinden in de rapportage en aanbevelingen van de 40 
Rekenkamercommissie en wij zijn dan ook mede indiener van de motie die de heer Pors 
heeft ingediend. 
 
Het geeft te denken dat in de conclusies letterlijk staat dat de gemeente niet klantgericht lijkt 
te zijn. De vraag wat de burger wil wordt niet gesteld. Ten tweede komt het beeld naar voren 45 
dat er weinig politieke sturing is. Hoewel het college in het bestuurlijk wederhoor een aantal 
zaken weerspreekt, wordt er slechts één conclusie door de Rekenkamercommissie als valide 
beschouwd. Het is dan ook voor de raad belangrijk om te weten of het college onverkort 
instemt met de negen aanbevelingen.  
Het is prima dat het college in het wederhoor zelf aangeeft dat ze het onderzoek over twee 50 
jaar herhaald wil zien. Maar, omdat de Rekenkamer zelf zijn onderzoeken kiest en aan de 
raad rapporteert, rijst de vraag of het college niet beter zelf kan zorgen voor een dergelijk 
herhalingsonderzoek. 
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Over de kwaliteit van de website hebben we in de commissie al van gedachten gewisseld. 
De opmerkingen in het rapport over de onoverzichtelijkheid van de startpagina, sluiten aan 
bij onze eigen indruk en ervaring bij het gebruik van gemeentelijke website. Omdat de 
website steeds meer het indringende visitekaartje van de gemeente wordt, zou hier naar ons 
oordeel een praktische verbeterslag moeten worden gemaakt. Hoewel het hier vooral gaat 5 
over de digitale dienstverlening aan de burger, zou ik de digitale dienstverlening aan de raad 
hieraan willen koppelen. 
D66/GroenLinks heeft meerdere malen aangegeven dat de digitale facillitering van de raad 
onder de maat is. Nog in november zei de wethouder in reactie op mijn opmerkingen 
hierover dat hij nog wel eens met mij van gedachten wil wisselen. Dat is er nog niet van 10 
gekomen, maar wie weet? Inmiddels lijkt de wethouder wel actie te hebben ondernomen 
zoals blijkt uit schriftelijke vragen vorige week van collega Pors. In een vraag refereerde hij 
aan de zinsnede hierover in het coalitieprogramma. Het antwoord van het college was dat 
het raadsnet in ontwerp klaar is. En dat er overleg gaande is met de griffie. Goed nieuws! 
Het laat echter nog wel de nodige vragen open. 15 
Wanneer gaat het in de lucht? Betekent dit dat de raad en griffie in het vervolg kunnen 
rekenen op ICT ondersteuning voor het raadswerk? Betekent dit ook dat voor raadsleden die 
in het gemeentehuis willen werken, faciliteiten beschikbaar komen? Het zijn zomaar een 
paar vragen. 
Ik hoop van harte dat we nu binnenkort een echte stap kunnen maken naar een volwaardig 20 
digitaal raadsdomein en dito ondersteuning. 
Graag uw toelichting hierop. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Met betrekking tot dit laatste wil ik u aangeven dat het wellicht handig is dit 
naar de commissie over te hevelen, want het rapport van de Rekenkamer voorziet daar niet 25 
in. 
 
De heer Van Houcke: Dat vind ik uitstekend, voorzitter. Ik heb hier alleen aan gerefereerd 
omdat het antwoord van het college een vraag van de heer Pors betrof. 
 30 
De voorzitter: Dan is nu het woord aan de wethouder. 
 
Wethouder De Koning: Voorzitter, een aantal fracties heeft vragen gesteld over de 
aanbevelingen. Als in het bestuurlijk hoor en wederhoor iets is gezegd, staat dat al vermeld. 
Ik wil het graag nog even herhalen. 35 
De aanbevelingen zoals ze in het raadsvoorstel worden genoemd, worden grotendeels door 
het college onderschreven. Met uitzondering van die zaken waar het gaat om nog meer 
onderzoek te doen naar dingen die al onderzocht zijn of worden. Je kunt natuurlijk wel blijven 
onderzoeken, maar je kunt beter aan de gang gaan. 
En dat is ook de opmerking van het college over de ingediende motie. Daarin wordt 40 
gevraagd om te gaan onderzoeken wat de wensen van inwoners zijn. Dat gebeurt al. Het is 
natuurlijk niet zo dat we lukraak zomaar dingen in de lucht gooien. Dat we bepaalde dingen 
niet specifiek voor de Ridderkerkse bevolking doen heeft te maken met het feit dat de 
landelijke tendens ook goeddeels voor Ridderkerk geldt. 
Het college kiest ervoor om de landelijke gegevens die we hebben als uitgangspunt te 45 
kiezen. We bedoelen dan niet om deze nog eens te onderzoeken, maar aan de gang te 
gaan.  
Dat houdt ons tegen om met deze motie mee te gaan. Er staat een aantal aanbevelingen in 
genoemd waar eerst een onderzoek naar gedaan moet worden alvorens aan de gang te 
gaan. SMART formuleren van doelen vanuit de optiek van de inwoners, kunnen we al. Het 50 
kwaliteitshandvest is er al. Dat is kakelvers. Waarom zouden we het nu alweer aanpassen? 
Laten we er eerst mee aan de gang gaan. Het inzichtelijk maken hoe digitale dienstverlening 
leidt tot hogere efficiëntie, is een lastige. Daar heeft een van de sprekers juist ook iets over 
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gezegd. In informatieland hebben alle producten een hoge prijs. Voordat we deze efficiëntie 
weer hebben terugverdiend, moet je heel goed nadenken of je dit wel of niet gaat doen. Het 
moet je aan de andere kant ook niet tegenhouden om iets te gaan doen. Het moet dan wel 
bijdragen aan het verlagen van de drempel van dienstverlening. Die afweging maken we ook 
steeds.  5 
Per saldo pakken we de aanbevelingen die in de motie zijn genoemd al op. Die gaan we al 
doen. Er wordt ook onderzocht. De heer Pors sprak over de continue monitor. Hij sprak er 
iets negatiever over dan ik zou willen doen. Dat is een prima graadmeter, die maandelijks 
laat zien hoe de website van de gemeente zich op die 26 punten verhoudt tot andere 
gemeenten. Dat varieert enorm, want alle gemeenten zijn met hun website bezig. Als een 10 
bepaalde gemeente goed scoort op een bepaald punt kijken wij ook die website. 
Benchmarken. Je kunt veel leren van benchmarking. Dat hoeven we niet zelf nog eens te 
onderzoeken. We willen gewoon aan de gang gaan en stappen maken. 
 
De voorhoederol, die waar de heer Onderdelinden over sprak, die wij hadden betrof een 15 
groep vanuit een aantal gemeenten, die een voorsprong hadden gemaakt over 
informatisering in zijn algemeenheid. Niet alleen digitale dienstverlening. U weet net zoals ik 
dat dat voor het innemen van een voorhoedepositie nodig is. Maar, het heeft ook de wet van 
de remmende voorsprong in zich. Daar hebben wij wel degelijk mee te maken gehad. In ons 
weerwoord op het rapport hebben wij gezegd dat het ons enige moeite heeft gekost om 20 
zaken weer op te pakken, dit bracht ons even onder de 65%-norm. We zitten er inmiddels 
weer boven. Op het moment van het onderzoek zaten we daar een beetje onder. Niet 
spectaculair. We blijven daarmee stevig aan de gang. 
 
Voorzitter, volgens mij heb ik de meeste opmerkingen behandeld. Het college ontraadt de 25 
motie. 
 
De voorzitter: Dank u wel, we gaan naar de tweede termijn. 
 
De heer Pors: Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat we iets kunnen corrigeren, en daarmee de 30 
heer Van der Spoel en de heren van de SGP kunnen overtuigen. De wethouder zegt het 
landelijk onderzoek te kennen. Hij borduurt daarop voort en is daarmee aan de slag. Daarbij 
heb ik niet het idee dat we dit hele onderwerp vanavond kunnen overslaan. Officieel kennen 
wij het landelijk onderzoek niet. De overige aanbevelingen, zoals genoemd in een motie, 
kunnen we wel gaan uitvoeren maar we weten niet op basis waarvan.  35 
Als wethouder De Koning zegt dat het onderzoek bekend is en hij daarop kan voortborduren, 
dan zou ik bijna de motie wijzigen, omdat de vragen dateren van voor september 2008. Wij 
vragen de uitkomsten van het onderzoek bekend te maken. Dan laten wij u weten wat we 
met de genoemde aanbevelingen doen. Ik denk dat dit ook het antwoord is op de bijdrage 
van de heer Van der Spoel. Hij geeft aan dat de resultaten van het landelijk onderzoek 40 
gebruikt moeten worden. Dat geven wij in de motie mee: of de uitkomsten van vergelijkbaar 
gedegen onderzoek elders in Nederland als uitgangspunt te nemen. Die uitkomsten zouden 
wij graag vernemen. Dank u wel. 
 
De heer Vroegindeweij: Ik heb de indruk dat we, pratend over deze motie, het met elkaar 45 
eens zijn. Er wordt niet op een onderzoek aangedrongen, er mag ook een onderzoek 
gebruikt worden. De wethouder heeft aangegeven dat dat gebeurt. 
De genoemde aanbevelingen, zijn de aanbevelingen waar het college iets mee gaat doen. 
Dan zou ik haast zeggen dat het college de motie gaat uitvoeren. 
 50 
Mevrouw Ripmeester: Ik heb nog een paar opmerkingen. Er wordt steeds gezegd dat 
onderzoek wordt gedaan en dat wordt geluisterd naar dat wat de burger wil. Maar volgens 
het rapport van de Rekenkamercommissie wordt de vraag wat de burger wil niet gesteld. 
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Er is een opmerking gemaakt over het kakelverse kwaliteitshandvest, dat nog niet rijp is voor 
verbetering. Dat wil ik bestrijden. Verbetering hangt niet samen met de leeftijd van een 
product. Het voorliggende kwaliteitshandvest is gericht op post. We zijn er heel blij mee, 
maar het is altijd voor verbetering vatbaar. 5 
 
Wat ik niet van het college heb gehoord, is op welke termijn een terugrapportage volgt over 
dat wat met de aanbevelingen is gedaan.  
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, de heer Pors heeft ons niet kunnen overtuigen. Ik denk 10 
dat het erom gaat dat zoveel mogelijk diensten digitaal af te nemen zijn. En dat moet zo 
gebruiksvriendelijk mogelijk. Dat hoeven we niet te onderzoeken. Iedereen heeft al 
aangegeven dat actualisatie van de website dringend gewenst is. Daarbij willen wij 
nadrukkelijk onderstrepen dat hij ook toegankelijk moet zijn voor onder andere visueel 
gehandicapten. Daar hebben wij de wethouder nog niet over horen spreken. Dank u wel. 15 
 
De voorzitter: Dan hebt u het over de gesproken tekst. 
 
De heer Van der Spoel: Onder andere. Ook over een groter lettertype en anderszins. 
 20 
De heer Onderdelinden: Voorzitter, ik heb nog een zin toe te voegen, die aansluit  bij de 
opmerking van de heer Vroegindeweij. Dat is een waardevolle opmerking. Hij staat genoemd 
onder het eerste aandachtstreepje: ‘of de uitkomsten van gedegen onderzoek in Nederland 
als uitgangspunt te nemen’. Als u dat serieus neemt, en dat willen wij het college adviseren, 
zijn wij voor de motie. 25 
 
De heer Alderliesten: Dank u wel, voorzitter. Wij hoorden de wethouder ook zeggen dat hij 
een groot deel van de aanbevelingen overneemt. Wij zouden dan ook voor de motie willen 
stemmen, omdat dit een ruggensteuntje voor de wethouder is bij de uitvoering van de motie. 
 30 
De heer Van Houcke: Voorzitter, er is al een heleboel gezegd; ik wil aansluiten bij dat wat 
mevrouw Ripmeester heeft gezegd. Maar ook anderen hebben dit gezegd. We hebben een 
prachtig rapport gekregen. En we krijgen regelmatig prachtige rapporten. Dat is geweldig. Er 
staan nuttige, zinnige dingen in om alles beter te laten lopen. Maar, als u niet op tijd 
terugkoppelt, heeft het geen zin om dergelijke mooie nota´s te maken. In die zin geeft het 35 
college zelf ook aan dat ze het de rekenkamer graag wil laten herhalen, hoewel de 
wethouder in een Pavlovreactie aangeeft dat hij al die onderzoeken niet ziet zitten.  
Linksom of rechtsom moeten er garanties komen dat de aanbevelingen uitgevoerd worden. 
En als u dat op een andere manier denkt te doen, vind ik het ook goed. Misschien kunt u 
daar nog even op ingaan. Voorshands lijkt de motie mij een redelijke garantie. 40 
 
De voorzitter: Dank u zeer, mijnheer Van Houcke. Ik geef het woord weer aan de 
wethouder. 
 
Wethouder De Koning: Een paar opmerkingen over de reactie van de heer Vroegindeweij, 45 
die ik eerst nog even wil bedanken voor zijn bijdrage in de eerste termijn, waarin hij het 
college ook complimenteert. Dank u wel daarvoor. 
U zegt in uw tweede termijn over het uitvoeren van onderzoek dat er een groot verschil is. 
De motie spreekt namelijk over een onderzoek in Ridderkerk en wij spreken over landelijke 
onderzoeken die daar al in voorzien. In de motie staat ook dat als elders in Nederland een 50 
onderzoek is gehouden dit als uitgangspunt kan worden genomen. 
In eerste termijn zei de heer Pors echt iets anders. Hij sprak over een onderzoek onder 
Ridderkerkers. Daar heb ik me even aan vastgehouden. Ik vind alles best als we het wiel 
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maar niet opnieuw gaan uitvinden door opnieuw te gaan onderzoeken, want dat gebeurt al. 
 
De heer Pors bij interruptie: Ik heb in mijn eerste termijn ook al genoemd dat we kunnen 
aansluiten bij landelijke onderzoeken. Ik heb op zijn minst verwezen naar de motie, waarin 
staat dat we mogen aansluiten bij, enzovoort. 5 
 
Wethouder De Koning: Als nu dus de opmerking dat in Ridderkerk zelf een onderzoek moet 
worden uitgevoerd verdwenen is en we kunnen kijken naar landelijke onderzoeken dan 
naderen wij elkaar al een heel eind. 
 10 
Over de website werd een aantal opmerkingen gemaakt en in het bijzonder over de 
functionaliteit. Mevrouw Ripmeester sprak over een voorleesfunctie: daar wordt aan gewerkt. 
U ziet dat niet, omdat dit in de uitvoeringssfeer zit. De raad ziet dat niet altijd. Dat geldt voor 
meer zaken die in de uitvoering zitten. Zojuist viel het woord duaal al een keer. We kunnen 
natuurlijk geweldige rapporten gaan schrijven over hoe het er uitziet, maar dat ziet u 15 
uiteindelijk wel aan de site zelf. U ziet hoe het goed gaat en als u vindt dat het niet goed gaat 
dan meldt u dat. En dat doet u ook. Prima, dat is ook input. De signalen worden wel degelijk 
serieus genomen. 
We zijn bezig om een verbeterslag te maken met de website. We gaan daar al aan werken.  
In de continue monitor zien we dat onze gemeente een beetje aan het zakken is. En dat 20 
willen we niet. We werken daaraan. 
 
De opmerkingen over terugkoppelen. In de commissie heb ik al aangegeven dat er wat mij 
betreft ergens een moment is waarop we de stand van zaken bespreken. Wat mij betreft is 
dat interactief. Dan heb je denk ik de garantie dat je zaken met elkaar uitvoert. 25 
 
Voorzitter, als duidelijk is dat Ridderkerk niet een eigen onderzoek naar de digitale 
dienstverlening hoeft te doen, vind ik het geen probleem om de motie over te nemen. Dan 
gaan we gewoon met de landelijke onderzoeken in de hand aan de slag. 
 30 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Ik ben blij dat u met de landelijke onderzoeken in de 
hand aan de slag gaat maar ik neem aan dat het wel in overleg gaat met alle 
beleidsplatforms en alle andere participanten. 
 
Wethouder De Koning: Met ‘we’ bedoel ik iedereen die daarbij betrokken is.  35 
 
De voorzitter: Dank u wel. We hebben voldoende over dit onderwerp gesproken. We gaan 
over tot besluitvorming. Ik heb van de PvdA niet helemaal duidelijk of u de motie 
ondersteunt.  
 40 
Mevrouw Ripmeester: Gezien de omarming van de wethouder, zijn wij voor. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De SGP was in afwachting van de reactie van de wethouder. U 
bent positief. 
Dan behandelen we eerst het voorstel zelf en daarna de motie. Ik neem aan dat u kunt 45 
instemmen met dit voorstel. Ik kijk even naar de ChristenUnie. U gaf aan dat u aanbeveling 2 
en 3 niet wilde overnemen. Dat is het geval?  
 
De heer Pors: Daar wil ik graag in volharden.  
 50 
De voorzitter: Dank u wel, dan krijgt u die aantekening. 
Het voorstel is aangenomen, met de gemaakte opmerkingen. 
Dan de motie: ik stel vast dat alleen de VVD tegen de motie is. Alle andere fracties stemmen 
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ermee in. 
 
De heer Van der Spoel: Ik heb een stemverklaring. Ik ben van mening dat de motie 
overbodig is. Wij hebben geen behoefte om de motie te steunen. 
 5 
De voorzitter: Dank u wel. Daarmee is het voorstel overgenomen, inclusief de motie. 
 

8. Voorstel betreffende de 1e programmamonitor 2009 (raadsvoorstel nr. 220) 
 
De voorzitter: Voor dit agendapunt is een motie ontvangen van het CDA. Ik geef de 10 
woordvoerder van het CDA als eerste het woord.  
 
De heer Onderdelinden: Dank u wel, voorzitter. De eerste programmamonitor 2009 is 
compact. Mijn complimenten. Toch een hele nota over hennepteelt, waarvan wij de 
beschreven aanpak ook onderschrijven. 15 
 
In de afgelopen periode hebben wij twee keer gevraagd in te gaan op de gevolgen van de 
economische crisis. Elke programma begint daarmee. Complimenten daarvoor. Het is een 
summiere aanzet om te komen tot een vervolg.  
Genoemd worden carrouselachtige bijeenkomsten op korte termijn. 20 
 
Zoals wij in de commissies hebben aangegeven, willen wij een voorschot daarop nemen 
door een en ander te combineren met het door ons ontvangen ernstige schrijven over de nu 
bekende boeggolf. 
Een probleem dat ons al jaren achtervolgt. Kijkt u eens naar de jaarlijkse analyse van de 25 
jaarrekening. De boeggolf wordt steevast genoemd! Het betreft zaken die al door college 
en/of raad geaccordeerd zijn. Dit heeft niets met lange, zorgvuldige procedures te maken 
waardoor investeringen niet naar voren zouden kunnen worden gehaald. Daarom roept het 
CDA het college op om te gaan voor een win-win situatie. En de crisis bestrijden door 
investeringen naar voren te halen èn tegelijkertijd het wegwerken van de vermaledijde 30 
boeggolf. 
Dat heeft, wethouder De Koning, niets met paniekvoetbal te maken. Maar, met totaalvoetbal. 
Kent u die term nog uit 1988? 
 
De omissies rond het Farel College en De Regenboog zal ik combineren met het volgende 35 
agendapunt. 
 
Drievliet/Het Zand.  
Wij begrijpen dat de raad warm wordt gemaakt voor een verzoek om rond aanstaande zomer 
met extra veel geld over de brug te komen. Op dit moment nemen wij afstand van de 40 
uitwerking van de paar zinnen die op pagina 10 worden genoemd. Een verhoging van het 
budget met circa tweederde kan bijna niet serieus worden genomen. Zie onze werkwijze bij 
andere dossiers. Licht de raad vooral eerder in bij dit soort grote zaken. Niet alleen vanwege 
het zo noodzakelijke draagvlak. Deze zomer alleen met voldongen feiten te worden 
geconfronteerd, is niet waar wij voor gaan. 45 
 
Luchtkwaliteitplannen en milieu. 
Wij leggen de raad een mondeling amendement voor. Op pagina 8 wordt een zin vermeld 
over de luchtkwaliteitplannen. Wij stellen voor het jaartal 2010 te vervangen door het jaartal 
2009.  50 
Kijkend naar de belangen van onze inwoners en de partijen die zich daarmee bezighouden, 
is verder uitstel volgens ons niet verantwoord.  
Ook de motie van collega Van Andel heeft u bereikt. Deze kan hierin voorzien. 
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Samenwerking rond de A15 en A16 is nodig om tot een grootse en grotere aanpak te komen. 
De inflatiecorrectie van het gemeentefonds en de inflatie over de uitgaven van enkele 
tonnen, kunnen effect hebben op het meerjarenperspectief. Wij verzoeken het college voor 
de zomer te komen met de bijgestelde en verantwoorde begroting voor het jaar 2009. En 
uiteraard voor de verdere jaren.  5 
 
Maatschappelijke stages. 
Hiervoor verwijs ik naar onze bijdrage in de commissievergadering. Wij hebben de recente 
toezegging van de wethouder genoteerd dat hij ons binnen twee maanden zal rapporteren 
over de plannen. 10 
 
Woningbouw. 
Op pagina 6 wordt gesproken over de mindere leges als gevolg van het teruglopende aantal 
bouwprojecten. Dit staat in contrast met de echte problematiek. Laten we het vooral hebben 
over de stagnerende woningbouw in plaats van over een paar euro legesopbrengsten. 15 
 
Tenslotte de communicatie met onze inwoners. Betrek hen bij zwaar weer. Laat ze 
meedenken over problemen en oplossingen.  
 
Dank u wel. 20 
 
De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. Over de wereldwijde financiële crisis zijn we 
natuurlijk voor een zorgvuldige aanpak. Geen overhaaste stappen. In aanvulling op de vorige 
spreker zouden we kunnen zeggen dat de stappen die we moeten zetten niet mogen leiden 
tot een verzwakking van de positie van de zwakkeren in onze samenleving. 25 
 
Wij zijn content met de aanpak rond de hennepkwekerijen. Met de kosten die daarmee 
gemoeid zijn, stemmen wij voor dit jaar in. Wij zijn benieuwd wanneer de aanpak van start 
gaat. 
 30 
De toename van de kosten voor de realisering van de sporthal in Drievliet, vinden wij 
vreemd. Dat alles duurder wordt, daar kunnen we mee uit de voeten. Maar een bedrag van € 
2 miljoen extra, is opvallend. 
Is dit de opmaat naar nog meer kosten in de komende maanden? 
Hoe zitten we met de afhankelijkheid van verkoop van woningen om het project te kunnen 35 
realiseren? Zijn hierover concrete afspraken gemaakt met Woonvisie? 
 
Luchtkwaliteit. 
Wij staan volledig achter de motie van het CDA. De luchtkwaliteit is wat ons betreft een van 
de belangrijkste onderwerpen voor de komende jaren. Wij willen daar veel aandacht aan 40 
geven. De opmerking van het CDA over het actieplan, het mondelinge amendement, 
steunen wij. 
 
De heer Onderdelinden bij interruptie: Voorzitter, ik vergeet te zeggen dat de motie mede 
ondertekend is door de ChristenUnie. 45 
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de heer Van der Spoel. 
 
De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Het is goed dat de eventuele gevolgen van 
de recessie bij elk programma vermeld staan. Het is ook goed dat dit bij wijze van spreken 50 
dagelijks gevolgd wordt. 
We moeten zeker daar waar het kan investeringen naar voren halen. Dit mag echter niet 
leiden tot een krampachtig zoeken naar nieuwe projecten.  
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De voorgestelde carrousel met alle betrokken partijen die volgende week plaatsvindt, vindt 
onze fractie een prima initiatief. Laten we elkaars kennis en kunde gebruiken. Bovendien is 
het ook goed voor het samenbrengen van overheid, ondernemers en onderwijs. 
Juist nu hebben die elkaar hard nodig. Het vergeten te verwerken van investeringen van 
kapitaalslasten van diverse scholen in de 3e monitor 2008, waarin een inhaalslag gemaakt 5 
wordt, is erg slordig. Menselijke fouten, oké. Maar dit wekt ergernis. 
 
Het is een goede zaak dat de hennepteelt aangepakt wordt. Ook om een onveilig gevoel bij 
de inwoners weg te nemen. Harde aanpak van en volledig verhaal op de daders kan rekenen 
op volledige steun van de VVD-fractie. 10 
 
De inzet van snelheidinformatiedisplays om mentaliteitsverandering bij hardrijders te 
bewerkstelligen, wordt nu gerealiseerd. Dat vinden wij een prima initiatief. 
 
Ook wordt eindelijk inhoud gegeven aan de ergernis over hondenpoep. 15 
 
Er is gesproken over de boeggolf en over een zero-base begroting. In een brief van het 
college wordt gesproken over het investeringsvolume. Daar moeten we wellicht naar toe. 
Ieder initiatief om de boeggolf te voorkomen is er een. Af en toe een rimpel in het water is 
mogelijk. Maar, beslist geen boeggolf, laat staan een hekgolf. 20 
Bij de VVD-fractie bestaat grote zorg over het kunnen blijven uitvoeren van alle taken op het 
gebied van de Wmo. Het kabinet draagt taken over aan de gemeente, maar niet de daarbij 
behorende financiën.  
Kortom het zijn zorgen, laten we de financiële crisis blijven volgen, maar niet in paniek raken. 
Zoals in de algemene beschouwingen ook al is gezegd: laat het sombere geen self fulfilling 25 
prophecy worden. Laten we ons niet laten meeslepen in negativisme. Nederland en ook 
Ridderkerk hebben behoefte aan doorzetters en volhouders. Niet alleen met mooi weer. Ook 
tegenslag vormt ons en maakt ons uiteindelijk sterker.  
 
Dank u wel, voorzitter. 30 
 
De heer Den Ouden: Voorzitter, ik zal proberen niet te veel te herhalen wat anderen al 
hebben gezegd. Maar om de recessie, waarover in elk programma iets wordt gezegd, 
kunnen we niet heen. Wat hier staat is gebaseerd op de cijfers van december. Intussen zijn 
er andere cijfers. De kijk van het college zal daardoor bijgesteld zijn of moeten worden. Ik 35 
denk dat we allemaal verwachten dat daar zo meteen op ingegaan wordt. 
 
Bij programma 1 wil ik enige opheldering. Via een amendement hebben we als raad 
bewerkstelligd dat 1,5 fte beschikbaar komt voor de opsporing van 23 – 27 jarigen of het aan 
een startkwalificatie helpen voor alle jongeren tot 27 jaar. Hier staat dat ‘we’ daarmee aan de 40 
slag gaan. Dat lijkt dan iets voor de toekomst. Het geld is vanaf 1 januari 2009 beschikbaar. 
Het lijkt ons dat het college hiermee aan de slag is. Dat zou ik graag willen horen. 
 
Over de hennepkwekerijen delen wij de opvatting zoals die al verwoord is. In onze beleving 
is het zo dat het college zeker een mandaat heeft om tot € 50.000,- programma’s te 45 
overschrijden. Hier vraagt het college vooraf toestemming om € 40.000,- te mogen uitgeven. 
Dit staat in schril contrast tot dat wat ook de andere sprekers al hebben aangevoerd namelijk 
dat op de vorige bladzijden waar het gaat om uitgaven voor het onderwijs wel tot € 600.000,- 
achteraf verantwoord wordt. Onze vraag is eigenlijk welke criteria het college daarbij aanlegt. 
Ik doel daarbij op het vragen van toestemming vooraf versus verantwoording afleggen 50 
achteraf bij dit soort bedragen. 
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Op bladzijde 8 van programma 5 wordt woonwensenonderzoek genoemd. Voor ons was dat 
al duidelijk, maar het antwoord van de wethouder in de commissie heeft ons ernstig 
verontrust. Wat ons verontrust is dat wij het beeld kregen dat de wethouder en dus het 
college, dacht dat de € 10.000,- die hier genoemd werd deel zou uitmaken van onderzoeken 
in het kader van de structuurvisie. Wij hebben juist bij amendement bij de 5 
begrotingsbehandeling € 100.000,- beschikbaar gesteld voor het woonwensenonderzoek. 
Dat onderzoek zou ogenblikkelijk na vaststelling van de structuurvisie gehouden worden. 
Heeft het college de reikwijdte van het amendement nummer 2008-62 goed op het netvlies? 
Waarop is dan het opplussen met € 10.000,- gebaseerd? 
 10 
Daaronder, op bladzijde 8 staat iets over DepoDogs. Bij de begrotingsbehandeling hebben 
wij onze steun verleend. Maar, als we de tekst van het amendement nemen, waar wij ons 
aan verbonden hebben, betrof dat € 10.000,- eenmalig en structureel € 1.500,-. Het 
structurele deel komt ten laste van het reguliere budget. 
Nu lezen wij dat naast de eenmalige investering van € 10.000,- er nog eens structureel 15 
jaarlijks € 10.000,- mee gemoeid is en daar bovenop doet het college nog iets extra´s om de 
uitlaatstroken schoon te houden.  
Onze vraag aan de VVD-fractie is of dit nu de bedoeling van het amendement was.  
Nu concluderen wij toch eigenlijk wel dat het alternatief van Leefbaar Ridderkerk toch wel 
een stuk aantrekkelijker is.  20 
 
Over de sporthal vinden wij dat er wat vage teksten staan. Aanpassingen, schatting van, 
schetsontwerp. Deze termen zijn voor ons allemaal niet duidelijk. Wel wordt er een bedrag 
genoemd van rond de € 2 miljoen. We kunnen er niets mee, maar het is wel schokkend. 
Dit kan niet de opmaat zijn naar de opmerking dat we dit allemaal al wisten. 25 
Dat was het, voorzitter.  
 
De heer Van Houcke: Dank u wel, voorzitter. Wethouder, toch is het de organisatie gelukt 
om al zo vroeg in het begrotingsjaar de raad een eerste overzicht te geven van de start van 
het begrotingsjaar 2009 30 
We bedanken de wethouder dat hij ook het overzicht heeft verschaft van doorgeschoven 
investeringen bij 2008 voor het programma Wonen en Leefomgeving, de daarvoor begrote 
investeringen en de nieuwe planning van de investeringen voor dat programma. 
 
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: D66/GroenLinks is niet blij met de 35 
mededeling dat er nu naar het door ons geconstateerde uitstel van investeringen van 
ongeveer € 4 miljoen voor het programma Wonen en Leefomgeving gebleken is dat daarvoor 
nog eens bijna € 2 miljoen niet is uitgegeven in 2008. 
In totaal meer dan € 6 miljoen voor een programma. De golfslag van een dergelijk zware 
boeggolf veroorzaakt meer schade dan ons lief is. 40 
We kunnen namelijk structureel € 6 miljoen minder met ons geld dan mogelijk zou zijn. 
 
Het ook nog eens vergeten investeringsbijdrage in te boeken voor onderwijs, van maar liefst 
€ 600.000,- is wat ons betreft een teken aan de wand. Een slecht teken. In dezelfde theorie 
past de nattevingerbegroting voor de sporthal in Drievliet. Of de raad het krediet van € 3,6 45 
miljoen nog maar even wil verhogen met € 1,8 miljoen tot € 2,4 miljoen. Dit is onder andere 
omdat men de oppervlakte van de hal niet zo goed had ingeschat. Als een 
projectontwikkelaar op deze manier echt zou begroten, zou hij zijn eigen kredietcrisis 
veroorzaken. 
 50 
Op 18 december 2008 zei ik dat het hier alle schijn had van een afdeling ‘out of control’. Ik 
herhaal dat hier. We hoeven hier niet met alle argumenten over de kwalijkheid van zulke 
grote bedragen en het zo uitvoeren van de begroting te herhalen. Ik verwijs maar naar onze 
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motie van 18 december 2008. 
 
Voorzitter, uit de begeleidende brief van uw college blijkt gelukkig dat u ook vindt dat het zo 
niet langer kan. U stelt een aantal maatregelen voor. Daaronder een strikte controle dat aan 
de randvoorwaarden om de plannen te kunnen uitvoeren is voldaan. En een 5 
tweemaandelijkse ambtelijke terugkoppeling naar de portefeuillehouder over de voortgang. 
Prima! Wij verbazen ons erover dat dit kennelijk tot nu toe niet is gebeurd. Gezien de ernst 
ervan zien wij vanaf nu graag een beknopt verslag van deze terugkoppelingen tegemoet. Wij 
denken daarbij aan een regelmatig geactualiseerde matrix. De raad kan dan het verloop van 
de uitvoering van de plannen volgen en zonodig actie ondernemen. 10 
 
We hebben goede nota genomen van uw antwoord in de commissie op de vraag over de 
oorzaak van de problemen en of deze wellicht van personele aard is. Dit in het licht van onze 
herhaalde vragen naar evenwichtigheid tussen ambities en ambtelijke capaciteit. Uw 
antwoord was ontkennend en dat was duidelijk. Maar dat legt de hypotheek wel elders. Ook 15 
de suggestie om de problematiek van de boeggolf binnenkort in het seniorenconvent te 
bespreken, vinden wij een goed voorstel. Al moeten we er wel voor waken dat we de draad 
niet verliezen in alle gremia. Seniorenconvent, auditcommissie, presidium en dan nog de 
reguliere commissies.  
 20 
D66/GroenLinks heeft een tweede opmerking over het programma Wonen en Leefomgeving. 
U hebt hierin heel kunstig een mininota over de aanpak van hennepteelt verstopt. 
Over de inhoud daarvan zijn wij kritisch. Dat het ongewenst is particuliere zolders en kelders 
als clandestiene hennepplantages te gebruiken, is duidelijk. Het kromme beleid van gedogen 
en verbieden van cannabis leidt tot uitwassen. De georganiseerde misdaad gedijt bij de 25 
gratie van dergelijke verboden voor breed gewenste producten. Het alcoholverbod in de 
Verenigde Staten was het begin van de tomeloze groei van de maffia. De strijd tegen drugs 
is een nieuwe groei versnellen voor de georganiseerde misdaad. Natuurlijk is het gedogen 
en verbieden rijksbeleid. Maar, toch. Het maakt een heldere analyse niet minder 
noodzakelijk. Het aanpakken van de teelt van cannabis, het bestrijden van criminaliteit, het 30 
tegengaan van overlast en burengerucht, het terugdringen van verkoop van hennep en het 
gebruiken van misschien nog wel meer zaken, lopen nu door elkaar. En toch wordt het 
gebruik van cannabis ongemoeid gelaten. Dit kan tot schizofrene situaties leiden. Heldere 
doelen zijn voorwaarden voor heldere resultaten. Wij vragen nu of u denkt dat door uw 
aanpak minder cannabis zal worden verhandeld of verbruikt. Begrijpt u dat vergroten van de 35 
repressie zal leiden tot het verder ondergronds gaan van de hennephandel en een 
verharding van het klimaat? Wat is hier uw reactie op? 
 
D66/GroenLinks is evenzeer tegen overlast en tegen criminele activiteiten. Maar wij zijn er 
ook van overtuigd dat een verscherping van de aanpak van de wereld en hier dus ook van 40 
verkoop van cannabis tot ongewenste verdringingseffecten zal leiden. Net zo goed als 
prostitutie kun je de productie de handel en het gebruik van hennep uitroeien. Wel kan een 
hard beleid leiden tot ongewenste neveneffecten en het oncontroleerbaar ondergronds gaan 
van ongewenste activiteiten. 
In het spoor van de realist en ervaringsdeskundige CDA-burgemeester Leers van Maastricht, 45 
zijn wij voorstander van een tweesporenbeleid in Ridderkerk. Ruimte bieden voor een 
gecontroleerde coffeeshop, samen met een gecoördineerde aanpak van drugsgerelateerde 
illegalen en overlast gevende activiteiten in de wijken. 
Nog steeds blijkt dat in het land plezier van mensen na jaren kan worden vergald door het 
overlast gevende gedrag van hun buren binnen of buiten de woning die niet adequaat wordt 50 
aangepakt. Wat ons betreft is het dan wat al te gemakkelijk om de schuld bij de drugsteelt op 
de zolder te leggen. Graag uw reactie. 
 



19 februari 2009 

 1547  

Ten slotte vragen wij u ons uw mening te geven over de wenselijkheid en mogelijkheden van 
Ridderkerk een bijdrage te leveren aan het voorkomen, dan wel terugdringen van 
werkloosheid en andere gevolgen van de voortwoekerende kredietcrisis. Wat vindt u van 
elders gedane oproepen en besluiten om gemeentelijke crediteuren versneld, dat wil zeggen 
binnen tien dagen, te betalen? Van het naar voren halen van onderhoudsplannen en 5 
investeringen? Het bevorderen van groot onderhoud van woningbezit van Woonvisie? 
Enzovoort. 
Hoe ver staan de plannen van het college? Diverse steden hebben aangekondigd in dit 
kader grote investeringen te gaan doen. In de verhouding Rotterdam Ridderkerk zou dit in 
ons geval gaan om een bedrag van € 15 miljoen. Is dat voor Ridderkerk reëel? Zo niet, wat 10 
dan? 
U heeft zich ongetwijfeld al intensief beraden op daden. Ik hoop dat u met ingehouden 
daadkracht popelt om die inzichten met ons te delen. 
 
Dank u wel. 15 
 
De heer Vroegindeweij: Dank u wel, voorzitter. Ik probeer het kort te houden. Ook ik sta te 
popelen om de informatie van het college te horen.  
In de programmamonitor missen wij de door het college toegezegde extra inspanning over 
de structurele contacten met het onderwijs en bedrijfsleven. De aangekondigde carrousel 20 
heeft toch een incidenteel karakter. 
Als we de monitor bekijken zien we dat tot 2010 zich een tekort aftekent van € 80.000,-. 
Dekking daarvoor kan alleen gevonden worden door een noodgreep. Ten laste van de 
algemene reserve worden de afschrijvingen van enkele investeringen buiten de exploitatie 
gehouden. Dan klopt het rekenkundig weer. 25 
 
Ook bij het volgende agendapunt, is geen dekking gegeven voor de kapitaalslasten.  
Deze monitor werpt een ander licht op de in deze raad besproken en goedgekeurde 
begroting voor 2009. 
In deze monitor komen zaken aan de orde die alsnog in de begroting moeten worden 30 
verwerkt. Het gaat niet om kleine afwijkingen. Dat door een kleine correctie nog € 54.000,- 
aan lasten moet worden toegevoegd, is jammer. Dat wordt aangekondigd dat voor de 
sporthal in Drievliet € 3,6 miljoen bovenop het extra bedrag van € 1,8 tot € 2,4 miljoen nodig 
is, is schokkend. 
Als klap op de vuurpijl vraagt het college straks bij het volgende agendapunt een extra 35 
krediet van bijna € 1 miljoen voor de machinekamer van De Fakkel. Terwijl dit bij de 
begrotingsbehandeling volgens het college niet nodig was. Het kreeg in elk geval geen 
prioriteit. Er kan dus zomaar in enkele maanden € 4,5 miljoen nodig zijn. 
Maar goed, deze zaken komen nog een keer terug in de raad. 
 40 
Via deze monitor worden verschillende begrotingswijzigingen voorgesteld.  
 
Op bladzijde 8: € 40.000,- voor de aanpak van hennepkwekerijen. Wij gaan hier aarzelend 
mee akkoord. Het is ons onduidelijk in hoeverre de gemeente op deze wijze politieactiviteiten 
subsidieert. Wij zullen de voorstellen voor 2010 en met name de verdeling van de kosten 45 
zeer kritisch benaderen. 
 
Ook op bladzijde 8: de extra kosten voor de DepoDogs. In de raad gaan we nog een keer 
praten over de aanpak van hondenpoep. Bij de vorige bespreking staakten de stemmen. Wij 
zouden het zeer waarderen als het college dit wil aanhouden en opnieuw inbrengen in de 50 
volgende vergadering. 
 
De motie van de heer Van Andel van het CDA over het overkappen van de rijkswegen zullen 
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wij steunen.  
Het mondelinge amendement over de wijziging van het jaartal 2010 in 2009, zullen we ook 
steunen temeer omdat dit weer enige financiële lucht in 2010 geeft.  
 
Dank u wel.  5 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. We zien een dunne monitor, zoals 
gebruikelijk aan het begin van het jaar.  
In de monitor is een raadsvoorstel opgenomen over hennepkwekerijen. Meerdere 
raadsleden hebben hier al aan gerefereerd. Dit is een raadsvoorstel dat ons inziens separaat 10 
had moeten worden aangeboden. 
 
Bij elk onderwerp wordt kort ingegaan op de gevolgen van de recessie. Bij het zoeken naar 
bezuinigingen kijkt men vaak gemakkelijk naar gebieden als welzijn, sport en cultuur. Zo 
staat het toch ook. Even dacht ik dat het Koningsplein het eerste slachtoffer was geworden. 15 
Maar, dat wordt gelukkig rechtgezet. Ik zou nu al van de wethouder willen weten of aan 
bezuinigingen op deze terreinen wordt gedacht.  
In het kader van de kredietcrisis zijn we zeer geïnteresseerd in de uitkomsten van de 
carrousel die volgende week wordt gehouden. Wanneer kunnen wij informatie hierover 
terugverwachten?  20 
 
De zorg voor de toeloop van werklozen is ook een punt van aandacht. Zeker nu landelijk 
blijkt dat steeds meer mensen door het verliezen van een baan, gecombineerd met vaste 
lasten, vaker gebruik moeten maken van de schuldhulpsanering.  
In tijden van onzekerheid, is duidelijkheid over het vangnet belangrijk. We vragen het college 25 
zich extra in te spannen om duidelijkheid te geven over de ondersteuning die de gemeente of 
andere organisaties kunnen bieden, bijvoorbeeld op het gebied van budgethantering of het 
stimuleren van gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Want Ridderkerk zit in het 
risicogebied voor het oplopen van werkloosheid, zo staat op bladzijde 10.  
Het is niet alleen de vraag hoe wij onze voorzieningen op peil houden, maar ook hoe wij 30 
onze Ridderkerkers uit de problemen halen.  
Er zijn groepen die nu in de verdrukking komen. Dit gebeurt omdat de financiële gevolgen 
van organisaties worden afgewenteld op de klanten of de lagere werknemers. Solidariteit 
siert ons allen. Het kan niet zo zijn dat één groep financieel in de verdrukking komt, terwijl 
anderen zich blijven verrijken. Wij willen dat de gemeente een voorbeeld stelt. Bijvoorbeeld 35 
door uit te zoeken of zij bij een aanbesteding normen kunnen opnemen over de topinkomens 
van de directies van de partners, waarmee mogelijk zaken worden gedaan. 
Ik zou graag een reactie hierop hebben.  
 
Terug naar de programmamonitor. 40 
Op bladzijde 5 staan de kosten voor het informatiepakket voor 18-jarigen. Wij zijn blij dat het 
verstrekken binnen de huidige personeelscapaciteit kan plaatsvinden, zodat niets deze 
informatiepakketten meer in de weg staat. 
 
In programma 4 wordt gesproken over verschillende financiële omissies. Vergissen is 45 
menselijk. Maar, we zijn blij dat er nogmaals is benadrukt hoeveel aandacht uitgaat naar het 
voorkomen hiervan. Wij zijn absoluut niet gelukkig met het feit dat dit achteraf nog moet 
worden verwerkt. 
 
Hennepteelt is en blijft een lucratieve business. Niet voor de gemeente. Handhaven kost 50 
geld. Eenmalig € 40.000,- is akkoord. Wij ondersteunen de inzet van het raadsvoorstel. 
 
Het woonwensenonderzoek: wij willen de gelegenheid aangrijpen om te verzoeken om in 
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dezelfde periode te komen met een raadsvoorstel hoe het gebruik van de starterslening kan 
worden vergroot. Dit, omdat blijkt dat veel woningen gebouwd worden in maatschappelijk 
gebonden eigendom. Dit is nu net een reden om mensen uit te sluiten van de starterslening. 
 
De sporthal in de wijken Drievliet en het Zand is een kwaliteitsimpuls voor die wijken. De 5 
genoemde verhoging van het krediet voor deze sporthal, vinden wij fors. De motivatie vinden 
wij zelfs exotisch. 
Wij zullen ons oordeel daarover vormen als de feiten en het voorstel bekend zijn. 
 
Er is een boeggolf van uitgestelde activiteiten. De toekomst was niet eerder zo ongelooflijk 10 
onvoorspelbaar. Niemand heeft een glazen bol waarin we kunnen zien wat de kredietcrisis 
zal doen voor onze gemeente. Bij de bewoners is behoefte aan informatie en duidelijkheid. 
Net zoals bij de raadsleden. Wij willen graag dat de vele commissies regelmatig bijgepraat 
worden over de lokale gevolgen en de voorbereiding voor het opvangen van de gevolgen 
van deze crisis. 15 
 
Dank u wel, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Ripmeester. Wethouder De Koning. 
 20 
Wethouder De Koning: Voorzitter, het is misschien goed om eerst de economische situatie 
als onderwerp te bespreken.  
We zijn er zeer bewust bij elk progamma mee begonnen om een doorkijkje te geven bij alles 
wat we wisten. De monitor is in de tweede week van januari jl. opgesteld, dus hij is alweer 
verouderd.  25 
Wij willen heel snel en degelijk in beeld hebben welke gevolgen deze economische recessie, 
het is allang geen kredietcrisis meer, kan hebben voor Ridderkerk. 
We hebben een oproep gedaan aan allen die betrokken zijn om met elkaar te kijken wat we 
er aan kunnen doen, en hoe we elkaar kunnen helpen. Met name dat laatste aspect vinden 
we erg belangrijk. Het is niet alleen een financieel verhaal, het is ook een maatschappelijk 30 
verhaal, een sociaal verhaal en al die aspecten moeten dan ook aan bod komen. Het is echt 
nodig. Wij denken niet dat alleen het college ermee moet komen: we doen het graag met de 
hele raad. In dat opzicht wijken we af van dat wat in Den Haag gebeurt. We gaan met alles 
en iedereen aan de gang. 
Bij ons is alles bespreekbaar en over alles kan gediscussieerd worden.  35 
 
Volgende week is de eerste carrouselbijeenkomst. Iedereen is welkom. Er is sprake van een 
zorgelijke situatie. Dat moeten we naar elkaar uitspreken. Handen uit de mouwen. Er 
tegenaan. We spelen geen paniekvoetbal. Ik heb dat in de commissie ook gezegd. De heer 
Onderdelinden spreekt over totaalvoetbal.  40 
ik moet u wel corrigeren: dat was niet in 1988 maar in 1974.  
 
De nieuwe CPB cijfers zijn twee dagen oud en schokkend. Tot nu toe hebben wij ons 
gebaseerd op de gegevens die we tot nu toe hadden. Die waren ook schokkend, maar nog 
niet zo erg. We hebben tijd nodig om ze tot ons door te laten dringen en in beeld te brengen. 45 
We zullen in iedere commissie daarop terugkomen. 
Welk middel daarvoor het meest geëigend is of hoe u dat organiseert kunt u zelf aangeven. 
Wij willen wel voorzetten geven.  
 
Wij kijken zelf ook naar maatregelen die we misschien nog moeten aanscherpen. Wij zien 50 
ook wel dat er dingen gebeuren. Ik haal de boeggolf daar even bij. We zien zelf ook wel dat 
dingen hier een beetje wegslibben. Is het niet handiger om bijvoorbeeld de 
vervangingsinvesteringen toch weer bij elkaar te gaan brengen? Nu zit dat in alle 
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programma's verweven. Is het niet beter om daar meer structuur in aan te brengen, zodat we 
er meer controle over kunnen hebben dan als we dat allemaal door elkaar brengen. 
Oudgedienden onder ons weten dat ik dan spreek over de oranje lijst. 
 
Een andere optie is dat we scherper gaan kijken naar de manier waarop we omgaan met 5 
kredietaanvragen. Sommige dingen werpen hun schaduw vooruit. We leren overal van. Wij 
denken erover om toch weer scherper toe te zien dat bij elke kredietaanvraag ook een 
dekkingsvoorstel hoort. Het komt steeds vaker voor dat we een kredietaanvraag zonder 
dekkingsvoorstel ontvangen. Dat is in deze tijd niet meer goed te doen. We moeten ons 
dwingen scherp te blijven. Dat kunnen we op verschillende manieren doen. Als we dekking 10 
moeten vinden voor iets anders dan tot nu toe in de begroting staat, kunnen we bijvoorbeeld 
met elkaar afspreken dat we dat in hetzelfde programma vinden. Dat is niet helemaal nieuw. 
Wij doen dat natuurlijk nu ook want er mag ook geschoven worden binnen programma's. Dat 
principe, noem het maar de Zalm-norm, maar dan de koninklijke variant, zouden we hierop 
toe kunnen passen. Zo kunnen we elkaar ook vasthouden, stevig houden en de eigen kosten 15 
en baten steviger in de hand houden. 
Aan dit soort maatregelen denken we. Ze zijn niet morgen ingevoerd, wat dat gaat uiteraard 
in overleg.  
We hebben te maken met de economische situatie, maar ook, zoals de heer Vroegindeweij 
aangaf, het jaar 2010. Dat is een zorgjaar. We moeten daar scherp op letten. Dit beweegt 20 
zich net boven de streep. We hebben overigens geen noodgrepen hoeven toepassen. Alles 
is keurig binnen het beleid gedaan. We hebben er wel even goed naar moeten kijken om het 
voor elkaar te krijgen. 
 
We zijn bezig om steeds in kaart te brengen wat er gebeurt in de economie. Bijna dagelijks 25 
monitoren wij het geheel. We letten heel scherp op. We proberen een steeds scherper beeld 
te krijgen welke financiële gevolgen dit voor onze begroting heeft. Om u een beeld te geven, 
zal ik u een bedrag noemen. Niettemin te laten schrikken. Dit is gebaseerd op de cijfers van 
vorige week. Wij verwachten dat de algemene uitkering 2009 ongeveer € 650.000,- lager zal 
zijn. Dat geeft aan dat we met elkaar een klus te doen hebben. 30 
Er zitten ook ‘positieve’ kanten aan. Als de rentestand laag is, heeft dat ook gevolgen voor 
de inflatie. Of andersom gezegd als de inflatie laag is en je moet geld lenen is de rente die je 
betaalt lager dan de rente die is begroot. Er zitten vele aspecten aan. Het is ongelooflijk hoe 
diep alles kan doorwerken. Eigenlijk zou elke post in de begroting geraakt kunnen worden 
door deze crisis. We houden de vinger aan de pols. We praten wekelijks met de mensen en 35 
zitten er echt bovenop. 
 
Over de boeggolf zijn ook opmerkingen gemaakt. Ik begrijp dat, het zijn hele forse bedragen. 
U hebt de eerste maatregelen gezien, in de brief van 11 februari. 
In die brief wordt ook aangekondigd dat we graag in presidiumverband met elkaar in gesprek 40 
willen gaan, over misschien wel een heel andere manier van omgaan met investeringen. 
Namelijk, het investeringsvolume. Misschien moeten we daar nu niet op ingaan maar wel in 
een presidium. 
 
De voorzitter bij interruptie: Het seniorenconvent. De plek waar college en raad met elkaar 45 
praten in procedurele zin. 
 
Wethouder De Koning: Sorry, het seniorenconvent. Wat mij betreft komt het 
seniorenconvent snel bij elkaar om over een andere manier van investeren te praten zodat je 
meer controle hebt. Graag gaan we die discussie met elkaar aan.  50 
De boeggolf irriteert mij en het college ook. De boeggolf moet naar beneden. Het gaat te ver 
om het schip dan stil te leggen, dan is die boeggolf er ook niet maar, we nemen wel 
maatregelen. Overigens, mijnheer Van der Spoel, ben ik het met u eens dat Ridderkerk veel 
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doorzetters en volhouders heeft om deze slag met elkaar te maken. Daarmee bedoel ik 
zowel de golf als de recessie. 
 
Wethouder Den Boef: Voorzitter, ik mag het hebben over een andere zorg. De zorg over de 
luchtkwaliteit die ook vanavond aan de orde is geweest. U vraagt om het actieplan 5 
Luchtkwaliteit naar voren te halen. Ik heb u aangegeven daar in de structuurvisie aandacht 
aan te besteden. Dat wil ik graag afwachten voordat we een actieplan gaan opstellen. Ik wijs 
u er ook op dat in de tekst staat dat daardoor geen extra personeel nodig is, als we het naar 
voren halen is er wellicht een andere situatie. 
Ik stel voor om daarna te kijken of we het actieplan naar voren kunnen halen.  10 
 
Een aantal fracties heeft iets gezegd over de motie. Als ik naar de eerste drie punten kijk is 
dat precies dezelfde ervaring als het college: veel zorgen. Dat is niet zozeer een probleem 
van alleen onze gemeente. Het probleem is gemeentegrens-, provinciegrens-, 
landsgrensoverschrijdend. Samenwerking op dat gebied is heel hard nodig. Als je wat gaat 15 
doen is het verstandig om dat met elkaar te doen. Er wordt gevraagd om daar waar het kan, 
aan te dringen op de overkapping van snelwegen. Dat is niet iets wat van het ene op het 
andere jaar gerealiseerd is, maar het geeft wel aan hoe u in deze situatie zit. U wilt er alles 
aan doen om de situatie anders te maken. 
Voorzitter, over actievoeren kan ik u zeggen dat het college al begonnen is. We hebben de 20 
buurgemeenten gemobiliseerd om samen actie te voeren naar de twee ministers die het 
aangaat. Minister van milieu, Cramer en de minister van verkeer, Eurlings. We kijken hoe we 
deze ministers hierheen kunnen halen om met eigen ogen, neuzen en oren te laten zien, 
ruiken en horen wat de situatie is en hoe groot de zorg hier is. Die actie loopt. Waar wij de 
kans krijgen brengen we dit probleem naar voren. 25 
Wat dat betreft voel ik de motie als steun in de rug aan het college. U zult begrijpen dat een 
overkapping niet zo één twee drie te realiseren is. 
 
De heer Den Ouden: Voorzitter, voordat deze wethouder dit onderwerp afrondt, heb ik nog 
een concrete vraag openstaan. Het gaat om de vraag of het college het 30 
woonwensenonderzoek scherp op het netvlies heeft. 
 
Wethouder Den Boef: Ik heb aangegeven dat dit meeloopt in de structuurvisie. 
 
De heer Den Ouden: Voorzitter, mag ik daar meteen op reageren? 35 
 
De voorzitter: Misschien kunt u daar uw tweede termijn voor gebruiken. 
 
De heer Den Ouden: Ditzelfde antwoord verontrustte ons in de commissie zeer. Nu geeft de 
wethouder hetzelfde antwoord. We hebben bij amendement besloten dat … 40 
 
De voorzitter bij interruptie: U pakt nu toch stiekem deze termijn bij interruptie. Wellicht 
kunt u toch uw tweede termijn hiervoor gebruiken. Het woord is aan wethouder Blesgraaf. 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Voorzitter, ik heb nog een vraag aan wethouder Den 45 
Boef. Ik had een vraag gesteld over het meenemen van de herziening van de 
startersleningen. 
 
Wethouder Den Boef: U vraagt om uitbreiding van de startersleningen. Ik moet bekijken of 
dit mogelijk is. Daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven. Uw vraag is duidelijk. 50 
 
De voorzitter: U hebt de toezegging dat het wordt bekeken. 
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Wethouder Blesgraaf: Voorzitter, veel leden hebben gesproken over de kostenstijging van 
de sporthal Drievliet. De huidige kostenraming wijkt inderdaad sterk af van die van 1 februari 
2007, waarbij door de raad budget beschikbaar is gesteld. De redenen daarvoor zijn 
toegenomen oppervlakte, toegenomen bouwkosten en bijkomende bouwkosten. Het ligt in 
de bedoeling van het college om het schetsontwerp en de kostenraming die op dit moment in 5 
de maak zijn, voor de zomer in een voorstel aan u voor te leggen en dan mogelijk met het 
verzoek om krediet beschikbaar te stellen. 
Dank u wel. 
 
Wethouder Van den Berg: Dank u wel. Er is al veel gezegd over de carrousel-10 
bijeenkomsten, maar vooral voor mijn beide portefeuilles is de uitkomst uit die bijeenkomsten 
erg belangrijk. Wij willen die carrouselbijeenkomsten gebruiken om inzicht te krijgen in wat er 
nu gaande is bij de bedrijven, bij het onderwijs en alle andere organisaties. Afhankelijk van 
wat in die bijeenkomsten wordt gezegd, zullen wij verder beleid ontwikkelen. 
Er is expliciet gevraagd aandacht te besteden aan de relatie onderwijs en bedrijven. Dat is in 15 
lijn met dat wat we doen en het is een centraal onderwerp in de carrouselbijeenkomsten. Er 
zijn in het bijzonder bedrijven uit Ridderkerk uitgenodigd. In de contracten die de regisseur 
Werk heeft, merken we dat bedrijven minder happig zijn om mensen op tijdelijke basis in 
dienst te nemen. We willen graag in de bijeenkomsten dat bedrijven met elkaar en met 
andere instellingen in gesprek gaan over de structurele problemen, waarbij wij het met name 20 
ook willen hebben over de kwetsbare groepen. Daarom zijn ook de voedselbank, kerken en 
het maatschappelijk werk uitgenodigd om te kijken naar de problemen en ervan te leren.  
 
Over communicatie is iets gezegd. Dit is een terecht punt. Wij zullen ervoor zorgen dat er 
voldoende materiaal aanwezig is over de voorzieningen die er nu zijn. Ook zullen we zorgen 25 
dat de partners die er dan zijn, materiaal kunnen meenemen in het uitdragen naar hun 
achterban. Sinds deze week werkt ook de formulierenbrigade. Dat is zeer effectief: mensen 
in de hal kunnen direct geholpen worden met het invullen van hun aanvragen voor de 
verschillende voorzieningen. 
In de commissie is gevraagd naar inzicht in de ontslagaanvragen. Toen was ik er niet. Er 30 
stond nog een vraag open over hoeveel Ridderkerkse ontslagaanvragen er zijn. Dat wordt op 
Ridderkerks niveau niet geregistreerd maar wel op districtniveau. Er is gevraagd of inzicht 
kan worden verkregen in het aantal aanvragen van Ridderkerkse bedrijven. Dat zegt nog niet 
zoveel over het aantal Ridderkerkse medewerkers. Die gegevens hebben we niet. Er is wel 
veel contact met het CWI, zodat alle mensen die zich daar melden vrijwel direct in 35 
behandeling kunnen worden genomen. Daar komen echter vooral mensen die een baan 
zoeken. Deze komen nog niet bij de balie van de gemeente. We zijn wel in voorbereidende 
zin bezig om te kijken welke mogelijkheden het participatiefonds ons biedt. Dat is eind 
december vorig jaar door de Eerste Kamer goedgekeurd. We kunnen daar dus vanaf dit jaar 
mee gaan werken bij de gemeente. Als het goed is ontvangt u binnenkort een voorstel over 40 
het verder helpen van kwetsbare groepen. 
 
Dan nog een aantal concrete vragen. 
De SGP-fractie vroeg of we echt aan de slag zijn met het amendement over 23 tot 27-
jarigen. Dat zijn we. En dat is met name ook het punt waarover we met het CWI in gesprek 45 
zijn. Als iemand tussen de 23 en 27 jaar zich meldt bij het CWI, krijgt hij daadwerkelijk een 
andere behandeling dan anderen.  
 
Dan een reactie naar de PvdA over de opmerking dat het Koningsplein een eerste 
bezuiniging leek te zijn. Daar wil ik afstand van nemen want dat was het niet. Deze discussie 50 
ging over extra geld en niet over een bezuiniging. 
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Bij aanbestedingen willen we expliciet kijken wat we kunnen doen om in het bestek iets vast 
te leggen over de topinkomens van bestuurders. Bijvoorbeeld een normering rond de 
Balkenendenorm. Wij kijken naar de mogelijkheden. 
 
De voorzitter: Er is nog een aantal vragen en opmerkingen aan de portefeuillehouder over 5 
openbare veiligheid gesteld. Over het algemeen bent u positief over de voorgestelde aanpak 
rond de hennepteelt waarvan wij u via de programmamonitor in kennis hebben willen stellen. 
De fractie van Leefbaar Ridderkerk is aarzelend positief. De aarzeling zit hem vooral in de 
vraag die u op de lippen ligt of dit niet een verkapte vorm van subsidie aan de politie is. 
Dat is het niet. Eigenlijk zou je het andersom moeten stellen.  10 
De politie heeft tot nu toe bij de aanpak van hennepteelt bij bedrijven en in woningen ook 
vooral activiteiten moeten doen die eigenlijk de partners moeten doen. Zij zijn gehouden aan 
het bewaken van de openbare orde en veiligheid. In ieder geval de bevordering ervan. 
Daarbij hoort opsporen en aanhouden en ook een deel van de waarheidsvinding en het 
daadwerkelijk ontmantelen en ontruimen. Als daar belastingtechnische zaken aan de orde 15 
zijn, dan zijn daar de desbetreffende partners voor. Ik denk dat we dat met elkaar hebben 
afgesproken, ook toen we in Nederland en in de gemeente aan de gang gingen met integrale 
veiligheid waarbij partnerafspraken werden gemaakt. 
 
De ChristenUnie vroeg wanneer dat van start ging. Wat mij betreft zo snel mogelijk na 20 
vanavond. Anders waren we nog niet zover in gesprek gekomen door dit aan te bieden. 
Hierna zullen de afspraken worden bekrachtigd en wordt het geheel ook in effect gebracht.  
De VVD vindt de hennepteeltaanpak oké, maar u bent voor de harde aanpak en voor een 
totaal verhaal op de daders. Dat staat het college ook voor, ik heb nu wel in alle openheid in 
de commissie voorgehouden dat de ervaring tot nu toe leert dat je toch in ieder geval een 25 
derde van de kosten terughaalt. Natuurlijk is de inzet om 100% van de kosten terug te halen 
op de daders. Natuurlijk zijn we ook in gesprek met de partners om de kosten te delen, om 
de kosten die we op ons bordje gelegd zien, te delen met anderen. 
 
De fractie van D66/GroenLinks brengt eigenlijk een extra dimensie aan in deze discussie. Ik 30 
begrijp dat u zich hierin kunt vinden, maar wel kritisch bent. U legt de vinger bij een aantal 
andere zaken die niet zozeer worden aangepakt met deze voorgestelde aanpak. Die richt 
zich eigenlijk alleen op het tegengaan van de illegale teelt in woningen en bedrijven. Die 
heeft geen betrekking op het tegengaan van overlast door criminelen in de wijk. U maakt zich 
daar zorgen over. Dat is ook terecht. Dat doet het college ook. We hebben daar met de 35 
politie ook oog en oor voor.  
Dat wil niet zeggen dat deze aanpak meteen normenzettend is, er mag ook een boodschap 
van uitgaan dat zij niet blij zijn met deze handel. U legt terecht de vinger bij de bijna 
schizofrene inzet. Aan de ene kant wordt gedoogd dat cannabis en andere middelen gebruikt 
mogen worden, maar de teelt ervan, behalve de thuisteelt van anderhalve of twee en een 40 
halve plant, is verboden. Het belangrijkste uitgangspunt voor deze aanpak is het tegengaan 
van onveilige situaties (brand), tegengaan van het stelen van energie, het tegengaan van 
overlast en in het bijzonder het tegengaan en sterker nog het ontmantelen van criminele 
organisaties, die steeds vaker de kop opsteken bij deze teelt. Het is niet zo dat het 
incidentele telers zijn, heel vaak zit er een grootschalige criminele organisatie achter. Dat 45 
moesten we in Nederland willen tegengaan. Ook in Ridderkerk. Krijgen we daardoor 
verdringing, gaan de telers daar ondergronds, dan is het lastig om daar nu in deze setting 
over te praten. Wat we wel zien is dat als je in de ene plaats hard drukt, een waterbed effect 
ontstaat op een andere plek. Dat wil niet zeggen dat je met z'n allen stevig moet drukken op 
deze illegale teelt. 50 
U sprak over het tweesporenbeleid, waarin u pleit voor het oprichten van een coffeeshop. 
We kennen in Ridderkerk het nuloptie beleid en ik zou in ieder geval daar, ook vanuit mijn 
portefeuille openbare orde en veiligheid, voor willen blijven pleiten en dat willen blijven 
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hanteren. Dames en heren, tot zover mijn inbreng over dit onderwerp. 
  
De heer Vroegindeweij bij interruptie: Ik heb het college de suggestie gedaan om het 
DepoDogs begrotingswijzigingsvoorstel aan te houden, omdat wij in de volgende 
raadsvergadering opnieuw over hondenpoep gaan praten. 5 
 
De voorzitter: Laat ik dan als uw voorzitter daarop reageren. Dit lijkt mij niet elegant naar de 
raad want de raad heeft destijds het DepoDog voorstel wel omarmd en het college opdracht 
gegeven om dit te gaan uitwerken. 
Ik denk dat u op een ander moment daar met uw collega raadsleden over moet discussiëren. 10 
 
De heer Vroegindeweij: Ik wil daar graag een mondelinge motie over indienen. 
 
De voorzitter: Dat is aan uw collegae. Ik vraag hen in tweede termijn daarop te reageren. 
We gaan over naar de tweede termijn. 15 
 
De heer Onderdelinden: Voorzitter, de heer Van der Spoel maakte een opmerking dat 
investeringen niet geforceerd naar voren zouden moeten worden gehaald. Daar ben ik het 
mee eens maar ik denk dat het goed is dat hij ook de projecten en de crisis in combinatie 
zou willen zien met de geconstateerde boeggolf. Als het gaat om de consistente bijdrage van 20 
de heer Van Houcke op het gebied van hennepteelt, denk ik dat het goed is om nog te 
vragen of hij daarmee tegen de € 40.000,- extra middelen is. Ik neem dat impliciet aan. Maar, 
het is goed om dit nog een keer uit te spreken. 
 
Als het gaat om de kredietcrisis neem ik toch niet aan dat als u zegt alles te noemen dat u de 25 
hypotheekrenteaftrek daar niet bij betrekt. Dan kunnen we elkaar weer vinden.  
U wilde geen paniekvoetbal. We hebben vanavond met een aantal collega's willen aantonen 
dat wanneer de boeggolf in combinatie wordt gebracht met crisisgevolgen, hier juist zeer 
consistent beleid wordt gevoerd.  
 30 
U spreekt erover dat bij een kredietaanvraag sprake moet zijn van dekking. U weet dat ik dat 
vanaf 1875 probeert te bepleiten. Dit is een grote zorg en dat weet u heel goed vanuit uw 
vorige leven. Dit is voor ons enorm belangrijk. Dus wanneer u dit gaat uitvoeren zijn wij daar 
zeer voor. 
Als het gaat om een algemene uitkering, dan denk ik dat het goed is dat u voor de zomer 35 
met een doorkijkje gaat komen. Als u daarmee na de zomer komt is dat te laat om nog te 
kunnen bijsturen. Deze bedragen zijn wel zeer bijzonder in het kader van deze nota. 
 
U noemde het seniorenconvent. Daarbij gaf u aan dat het alleen om procedurele zaken gaat. 
Dat wil ik graag nog even onderschrijven, zodra het verdergaat dan procedurele zaken is het 40 
dus niet voor het seniorenconvent, wat ons betreft. Wij willen daarover geen inhoudelijke 
discussie. 
Als het gaat om de luchtkwaliteit, handhaven wij het mondelinge amendement. Op het 
moment dat extra personeel nodig zou zijn, of wat dan ook, dan moet u de term boeggolfgeld 
nog maar eens even in herinnering roepen, wethouder Den Boef. Er is zoveel boeggolfgeld 45 
aanwezig, dat wilt u niet weten. Als ik kijk naar de discussie, naar alle partijen en gremia die 
op dit moment discussiëren over de luchtkwaliteit bevelen wij u aan om met alle partijen die 
daar mee bezig zijn te praten. Ook deze week werd dat weer gedaan. Het is gewoon een 
kwestie van gisteren beginnen. Dit is niet overdreven. 
 50 
Over de overkapping heeft de heer Van Rietschoten in het verleden al iets gezegd. 
Misschien kan hij vanavond in plaats van de heer Koppes meestemmen, dan zou dat weer 
een stem schelen. 
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Als het gaat om Drievliet, heb ik nog een opmerking. Ik ben het met de opmerking van 
wethouder Blesgraaf eens, maar ik heb eerder in deze raad zelfs meerdere keren gesproken 
over opties. Ik zou graag raadsvoorstellen willen zien die gepaard gaan met opties. U weet 
waarom ik dat heb gevraagd. U moet daar in dit geval ook eens aan denken. De raad heeft 5 
dat behoorlijk goed begrepen en scherpe opmerkingen over dit punt gemaakt. Ongeveer 
raadsbreed. Ik ben er daar één van geweest. Misschien moet u eens denken aan mogelijke 
opties en alternatieven.  
 
De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag aan wethouder Blesgraaf 10 
over de sporthal in Drievliet. De vraag betreft in het bijzonder de realisatie ervan in relatie tot 
de woningen die gebouwd worden. Zijn afspraken gemaakt over een bepaald percentage dat 
moet worden verkocht? Het Vlietplein wordt in samenhang aangepakt en in hoeverre leidt 
het eruit halen van deze component tot het niet realiseren van de woningbouw? 
 15 
Het actieplan luchtkwaliteit. Wij houden vast aan het naar voren halen daarvan. 
 
Wat betreft de DepoDogs, kunnen wij niet achter het initiatiefvoorstel staan van de heer 
Vroegeindeweij. De behandeling van het initiatiefvoorstel zal binnenkort nog een keer 
plaatsvinden. Dank u wel. 20 
 
De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Zoals aangegeven is de carrousel een goed 
middel om partijen bij elkaar te brengen om elkaars kennis en kunde te benutten. De heer 
Onderdelinden sprak over het geforceerd zoeken naar investeringen. Mijn opmerking betrof 
juist dat als je investeringen naar voren kunt halen, je dat ook zeker moet doen. Dat betekent 25 
niet dat je daarna weer krampachtig moet gaan zoeken naar nieuwe projecten. Ik denk dat 
daar sprake is van een misverstand. 
 
De heer Onderdelinden: Als er geen nieuwe projecten zijn, gaan we die vooral niet 
bedenken. Het gaat juist om bekende, bestaande, geaccordeerde projecten die naar voren 30 
worden gehaald waardoor een win-win situatie ontstaat. 
 
De heer Van der Spoel: Dan zitten wij op dezelfde golflengte. 
Over de boeggolf zijn zojuist enkele voorstellen gedaan. Maar, het is nog niet allemaal 
helder. Laat duidelijk zijn dat die boeggolf weg moet, zoals ik al eerder heb gezegd. Af en toe 35 
een rimpel in het water is niet erg, maar een grote boeggolf maakt het voor de raad heel 
lastig om te sturen. 
Wat betreft het DepoDog amendement van de heer Den Ouden. De vraag waar het 
amendement op voorziet. Het amendement voorziet op de aanschaf van de DepoDogs en de 
zakjes bij mijn weten. In het bedrag van € 27.000,- zit bij mijn weten € 17.000,- voor het extra 40 
schoonmaken van de uitlaatstroken. Dit zat destijds niet in het amendement en is later door 
het college daaraan toegevoegd. 
 
De heer Den Ouden bij interruptie: Dit is juist het onderwerp waar het nu over gaat. De 
€ 10.000,- eenmalige investering klopt. Dan komt het: de jaarlijkse structurele kosten voor 45 
het opruimen zullen ongeveer € 1.500,- bedragen. Ik heb het dan niet over de € 17.000,- die 
dit college erbij bedacht heeft maar de € 10.000,- die het structureel zal gaan kosten. Dat 
spoort niet met het amendement. Op grond daarvan is een andere situatie ontstaan. 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, met de berekeningen die mijn fractie destijds heeft 50 
gemaakt, zijn we op dat bedrag gekomen. Ik kan me niet voorstellen dat het bedrag van 
€ 10.000,- de kosten zijn voor 100 uur. Tenzij daarvoor hetzelfde bureau is ingehuurd als dat 
wat het Woonwensenonderzoek heeft uitgevoerd voor € 100,- per uur. Dit lijkt mij redelijk 
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hoog ingeschat. Ik kan me ook voorstellen dat dit deel uitmaakt van de reguliere 
werkzaamheden. Onze informatie op dat moment was dat het met € 1.500,- te doen zou zijn. 
Het verhaal van de heer Vroegindeweij om het amendement over DepoDogs nu aan te 
houden vind ik niet elegant. Tijdens de begrotingsraad is destijds ...... 
 5 
De heer Vroegindeweij bij interruptie: Pardon, ik heb niet gezegd dat het amendement 
aangehouden moest worden, maar het voorstel van het college om de begroting te wijzigen 
met deze aanpassing. 
 
De heer Van der Spoel: Oké, dan heb ik het verkeerd begrepen. Wij steunen het voorstel 10 
desalniettemin niet.  
 
Het mondelinge amendement van het CDA steunen wij. Over de motie van het CDA staat 
onder ‘van mening dat’ de opmerking: ‘teneinde de hoeveelheid vervuiling en fijnstof terug te 
dringen’. Ik denk niet dat die teruggedrongen wordt. Er komt misschien minder in de lucht, 15 
maar dat is nog geen structurele oplossing om de hoeveelheid vervuiling en fijnstof terug te 
brengen. Maar, iedere stap die we daarin kunnen zetten zullen wij natuurlijk steunen. Aan 
het college wil ik nog vragen nu het actievoeren al is begonnen, hoe ver het staat met het 
instellen van 80 km zones op de snelwegen rond Ridderkerk. 
Tot zover mijn bijdrage, voorzitter. 20 
 
De heer Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. Wij willen nog een keer aansluiten bij het 
onderwerp DepoDogs. Er is een wezenlijk andere situatie ontstaan. Nu worden we 
geconfronteerd met een structurele last van € 10.000,-. Bij het amendement, waarin wij 
loyaal zijn meegegaan, was sprake van een bedrag van € 1.500,-. Dat vind ik een reden en 25 
een sterk punt van de heer Vroegindeweij, omdat we binnenkort toch over een andere vorm 
praten om van deze overlast af te komen, om als raad nu niet hiermee akkoord te gaan. Er is 
aan het fundament iets gewijzigd. 
De verontrustende mededeling van de wethouder dat het woonwensenonderzoek deel uit 
zou gaan maken van de structuurvisie, kan hij zo niet bedoelen. Als u dat wel zo bedoelt 30 
voert u de opdracht van de raad niet uit zoals we hem hebben bedoeld. 
Het amendement over het woonwensenonderzoek van de raad luidt: ‘ het is dan ook 
gewenst dat direct na vaststelling ervan (structuurvisie) aansluitend het uitgestelde 
woonwensenonderzoek wordt uitgevoerd’. Daarvoor is het forse bedrag van € 100.000,- 
beschikbaar gesteld omdat dit zo overgenomen was uit de meerjarenbegroting. Het kan niet 35 
zo zijn dat het college nu denkt dat dit deel uitmaakt van de structuurvisie. 
In het verlengde daarvan vraag ik waarom er nu al op geanticipeerd wordt, dat er nog 
€ 10.000,- extra voor nodig is, terwijl pas in de tweede helft van dit jaar met dit onderzoek 
gestart gaat worden. 
 40 
Over de luchtkwaliteit. Natuurlijk zijn wij er niet tegen om dit naar het jaar 2009 te halen. Ik 
herinner mij echter nog wel de discussie van 6 november 2008. Het ging over het opstellen 
van een luchtkwaliteitplan. Ik meen me te kunnen herinneren dat de huidige planperiode liep 
tot en met 2009 en dat het daarom noodzakelijk was om in 2010 aan de nieuwe planvorming 
te beginnen. Het gaat hier dus niet zozeer over de aanpak van de luchtkwaliteit, maar over 45 
de plannen. 
Als het anders is, een investering in de luchtkwaliteit, willen wij uiteraard wel meegaan om 
dat in 2009 extra aan te pakken. 
 
Over de motie van het CDA over de overkapping van de rijkswegen hebben wij begrepen dat 50 
de wethouder die overneemt. Wij zijn daar niet tegen. Wij steunen de motie. 
 
Het mondeling amendement van de heer Vroegindeweij lijkt mij alleszins redelijk en reëel. 
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Ik mis nog een antwoord op mijn vraag welk criterium het college voor zichzelf aanlegt over 
de € 600.000,- onderwijsuitgaven. Los van het feit dat dit pas in de tweede 
programmamonitor 2008 verantwoord wordt. Het college heeft op enig moment vorig jaar tot 
deze uitgave besloten. Ook als dit goed verwerkt was in de 3e programmamonitor, was het 5 
ook een kwestie van achteraf verantwoorden geweest. Over het bedrag van € 40.000,- 
waarvan ik vind dat dit bijna binnen het mandaat van het college valt, vraagt u toestemming 
vooraf. Hier zit volgens mij een onevenwichtigheid in. Kunt u dat nog uitleggen? 
Dank u wel. 
 10 
De heer Van Houcke: Voorzitter, ik heb nog een aantal opmerkingen en vragen. 
 
De motie en het amendement van het CDA zal ik steunen. Ik ben blij met die motie en met 
de opmerkingen van collega's in de raad. De luchtkwaliteit loopt nu al zo lang. Toen ik nog 
niet zo lang in de raad zat, kreeg ik een stuk onder ogen waarbij ik me afvroeg wat er aan de 15 
hand was met luchtkwaliteit en geluid. Laten we dat niet vergeten. Toen zijn al opmerkingen 
gemaakt. Sindsdien heb ik alleen nog maar stukken zien verschijnen met veel werkwoorden 
die vooral uitstel in zich hadden. Ook vanavond wordt dat weer door de wethouder gezegd: 
we zullen het onder de aandacht brengen. Dat heb ik hem verschillende keren horen 
zeggen, maar dat is na zes of zeven jaar niet iets waar ze van op zullen zien in een of ander 20 
overleg. Ik zou me andere zaken kunnen voorstellen om de kwestie echt aan te pakken. 
Langzamerhand worden de mensen die het betreft echt ongeduldig.  
Ik denk dat we sterker moeten vasthouden. Ik denk dat we als raad een keer moeten laten 
zien dat we er zijn en dat we niet geblokkeerd mogen worden bij onze pogingen om de 
omgeving een klein beetje schoner te krijgen en meer leefbaar. 25 
  
De boeggolf. Nog één opmerking. Het is een ernstige zaak. Het is niet zomaar iets. Dat wat 
hier gebeurt, raakt de functies van de raad.  
Leefbaar Ridderkerk stelt voor om de uitvoering van de motie van de VVD even uit te stellen. 
Ik kan het niet nalaten om mijn irritatie hierover te uiten. Ik dacht, na het staken van de 30 
stemmen in de vorige vergadering, dat we logisch, automatisch en objectief vanavond 
hierover zouden herstemmen. 
Maar nee, uit de e-mail bleek dat allerlei mensen vanavond afwezig waren, en ook bij de 
volgende raadsvergadering. Nu wordt het doorgeschoven tot een uitgekiend moment waarop 
er wellicht een meerderheid zal worden gehaald.  35 
Mijnheer Vroegindeweij, ik vind het niet aan de orde dat u dit voorstel doet. Ik zal het niet 
steunen. 
 
Bij de opmerkingen over het woonwensenonderzoek van de SGP kan ik mij volledig 
aansluiten. Ik zal er verder geen woorden aan wijden. De heer Den Ouden heeft daar 40 
volkomen gelijk in. 
 
Voorzitter, het CDA daagt mij uit om consistent te zijn. De heer Onderdelinden weet 
natuurlijk dat ik dat altijd probeer te zijn. Het lijkt mij consequent als ik positief zal reageren 
op het bedrag dat gevraagd wordt, ondanks mijn kritische opmerkingen daarover. Die 45 
kritische opmerkingen houd ik onverkort overeind. Ik wil toch nog even de kenmerken geven 
van mijn opmerkingen. 
Ik wil een tweesporenbeleid, ruimte bieden voor een gecontroleerde coffeeshop en samen 
met de gecoördineerde aanpak van drugsgerelateerde, illegale en overlastgevende 
activiteiten in de wijken. Voorzitter, hier wil ik het bij laten. 50 
 
De heer Vroegindeweij: Dank u wel, voorzitter. Ik vind de suggestie van de heer Van 
Houcke over mijn voorstel, dat dit voortkomt uit tactische overwegingen om op een ander 
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moment een meerderheid van stemmen te verkrijgen, beneden alle peil. 
Dit getuigt van gebrek aan collegialiteit. Dit had ik niet van hem verwacht. Overigens staat 
het de heer Van Houcke vrij om tegen het voorstel te zijn. 
 
De heer Van Houcke: Voorzitter, ik vind dit een overtrokken reactie. Ik ben helder in mijn 5 
opmerkingen maar vind dit zwaar overtrokken. 
 
De heer Vroegindeweij: Vond u mijn opmerking niet helder? Blijkbaar is dat zo. 
Verder heb ik niet veel toe te voegen. Ik denk dat ik duidelijk ben geweest. Ik respecteer het 
amendement zoals dat in de raad is aangenomen: dat er alleen financiële wijzigingen in 10 
zitten komt vanuit het college. Ik verzoek het college mijn voorstel aan te houden, zeker nu 
duidelijk is geworden dat de raad die het amendement heeft aangenomen, niet wordt 
geschoffeerd. Dank u wel. 
 
Mevrouw Ripmeester: Ik wil weg van het amendement en terug naar de opmerking van 15 
wethouder De Koning over de carrousel waarin alles bespreekbaar is. 
Wij vragen nogmaals aandacht voor het belang van deze onderwerpen welzijn, cultuur en 
sport. Deze worden vaak als luxe gezien en daar wordt vaak als eerste naar gewezen als het 
gaat over bezuinigen in moeilijke tijden. 
De wethouder gaf aan dat al verschillende maatregelen ingezet zijn en één daarvan is de 20 
verbleekte oranje lijst, die nu weer wordt opgepoetst. Ik ken die lijst niet. Ik ben er heel 
benieuwd naar. 
We zijn ook heel benieuwd naar de inhoud van ‘zero base’. 
Ik hoop dat u nu een termijn kunt noemen. Wellicht kunnen we in de commissie met elkaar in 
gesprek gaan. 25 
Wethouder Van den Berg heeft al aangegeven dat de gevolgen van de kredietcrisis 
aandacht vragen. In het bijzonder op het terrein van zorg en economie. Communicatie zou 
niet alleen moeten verlopen via de organisaties in de carrousel, maar ook direct. Er bestaat 
bij burgers veel onzekerheid. Communicatie zou ook via de website en het 
Gemeentejournaal moeten verlopen. Er zijn nu veel zelfstandigen zonder personeel die niet 30 
gebonden zijn aan uitzendbureaus of wat dan ook, die nu in problemen raken en in de 
schuldhulpsanering terecht dreigen te komen. We zijn blij dat er extra aandacht wordt 
gevestigd op het participatiefonds maar ook op het noodfonds. 
 
Wethouder Blesgraaf refereert nog aan de eventuele mogelijkheid om het krediet voor de 35 
sporthal te verhogen. De heer Onderdelinden wijst al op het belang van verschillende 
scenario's, die zeker nu mogelijk zouden moeten zijn, omdat juist de kredietcrisis de 
onderhandelingsruimte ruimer zou moeten maken. Dit moet toch ook mogelijkheden bieden 
voor de gemeente? 
 40 
Wethouder Den Boef sprak over de motie over de overkapping van rijkswegen. Hij ziet deze 
als overbodig. Er wordt gesproken over de ondernomen actie en de resultaten daarvan. U 
spreekt ook over koppeling met de structuurvisie, waarover eerdere moties ingediend. 
Natuurlijk ondersteunen wij dat, het is een van de elementen die naar voren zou moeten 
komen of aandacht zal moeten krijgen. Wij steunen daarom deze motie ook. 45 
 
U gaf aan dat het mondelinge amendement over het luchtkwaliteitplan gekoppeld is aan de 
structuurvisie en mogelijk personele gevolgen zal hebben wanneer dit naar voren wordt 
gehaald. De structuurvisie speelt al over enkele maanden. Het jaar 2009 duurt nog zo veel 
langer. Ik hoor graag van u of dit elkaar werkelijk bijt. 50 
 
Het voorstel van de heer Vroegindeweij om de gevolgen van een amendement dat hij wel 
respecteert, nog niet in de begroting te verwerken. Dat vind ik een raar voorstel. Vooralsnog 



19 februari 2009 

 1559  

was het zo dat op het moment dat een besluit genomen was, we nut en noodzaak zagen om 
dit zo snel mogelijk te verwerken, zodat er duidelijkheid bestond. 
 
De heer Vroegindeweij bij interruptie: Maar, dan is er geen nieuw besluit nodig. 
 5 
Mevrouw Ripmeester: Ik vind de koppeling vreemd. Ik ga er verder niet op in. 
Dat was het. Dank u wel, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel, het woord is aan het college. 
 10 
Wethouder De Koning: Voorzitter, ik zal kort zijn.  
Het CDA stelt voor om investeringen naar voren te halen. Dat is een van de maatregelen 
waar wij naar kijken. Wij spreken elkaar daar later nog over. Dat geldt ook voor het doorkijkje 
dat u in uw eerste en tweede termijn hebt genoemd. Dat is dan meteen mijn reactie op de 
vraag van mevrouw Ripmeester, over de oranje lijst en ‘zero base’.  15 
In de 2e monitor zult u daar meer duidelijkheid over terugzien.  
 
De heer Van der Spoel maakte een opmerking over het verkeer, in het bijzonder over 80 km 
zones op de rijkswegen. Ik heb het al eens vaker gezegd, dat dit college in regionaal 
verband voortdurend aandringt op deze 80 km zone. Het is een lange weg. Dat moet via 20 
ministeries. Wij laten echter geen enkele gelegenheid onbenut om er meer aandacht voor te 
vragen. 
 
Voorzitter, mijn laatste opmerking betreft die aan mevrouw Ripmeester over maatregelen 
over welzijn, cultuur en sport. Het is niet goed om nu al prioriteiten te stellen bij bepaalde 25 
stukken uit de begroting. We gaan niet van tevoren stokpaardjes berijden. 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Het gaat er niet over om stokpaardjes te berijden. Het 
gaat om een evenwichtige verdeling waarbij we niet te makkelijk naar luxeproducten kijken of 
bepaalde onderwerpen als luxeproduct gaan bestempelen. 30 
 
Wethouder De Koning: De term luxeproducten is aan u. We wegen alle belangen goed 
tegen elkaar af. 
 
Wethouder Den Boef: Het naar voren halen van het actieplan kost tijd. Op de 35 
desbetreffende afdeling komt veel af. Dit er zomaar even bij doen is echt niet aan de orde. 
Wat betreft het woonwensenonderzoek, is het natuurlijk zo dat de structuurvisie diep ingaat 
op het wonen in deze gemeente. De structuurvisie geeft ook aan welke richting we opgaan. 
Daar weet u alles van. Dat moet ook gekoppeld worden. Niet alleen de wensen van de 
huidige bewoners, maar ook de route die we ingaan. Dat heeft heel veel met wonen te 40 
maken. 
Dat moeten we natuurlijk na afloop van de structuurvisie verder gaan concretiseren. Dat 
gaan we samen doen met Woonvisie. 
 
Wethouder Blesgraaf: Voorzitter, de suggestie van de heer Onderdelinden over het 45 
betrekken van verschillende opties bij het uitwerken van de mogelijkheden van de sporthal in 
Drievliet, zal ik zonder twijfel meenemen. 
Ik hoop dat mevrouw Ripmeester gelijk krijgt dat de crisis enige mogelijkheden gaat bieden 
bij de aanbesteding. Alles is zo onzeker dat ik daar niets op durf te zeggen. 
De heer Japenga vraagt of er een relatie is tot de te bouwen huurwoningen. Hij vraagt of dit 50 
effect op de sporthal heeft wanneer de huurwoningen niet gebouwd worden. Voor zover we 
nu weten heeft Woonvisie een heel duidelijke wens en het voornemen om die woningen te 
bouwen. Voor zover wij weten bestaat er op dit moment dus geen enkele relatie. We weten 
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wel dat de bouw van koopwoningen stokt omdat projectontwikkelaars altijd 70% van de 
woningen verkocht willen hebben voordat de bouw van start gaat. De markt voor 
huurwoningen zit anders in elkaar. 
 
De voorzitter: Dames en heren, wij zijn aan het einde van de beraadslaging en gaan over 5 
naar de besluitvorming. 
 
Er is een mondeling amendement door de fractie van Leefbaar Ridderkerk ingediend over de 
wisseling 2010, 2009. Als ik het zo zie, heeft iedereen zich daar positief over uitgesproken. 
Dat is het geval. 10 
Er is ook een mondeling amendement ingediend door Leefbaar Ridderkerk om nog niets te 
doen met de extra financiële ruimte die wordt gecreëerd met het niet uitvoeren van de 
DepoDogs. Ik vraag de griffier de stemmen te tellen. 
 
De griffier: Voor dit amendement zijn de volgende fracties: Leefbaar Ridderkerk, het CDA 15 
en SGP. Dit zijn samen 12 zetels. Er zijn 22 zetels aanwezig. Daarmee is het amendement 
aangenomen. 
 
De voorzitter: Dames en heren, dit amendement is aangenomen. Dan gaan wij over naar de 
programmamonitor met daarin een voorstel. Ik neem aan dat u daarmee instemt. 20 
Dan de motie van het CDA en de ChristenUnie. Ik heb snel geteld, maar de reactie van de 
PvdA heb ik niet goed op mijn netvlies. 
 
Mevrouw Ripmeester: Voorzitter, wij zijn niet tegen. 
 25 
De voorzitter: Dat betekent dat deze motie unaniem is aangenomen. 
Dank u zeer, dames en heren. 
 

9. Voorstel om een krediet van € 950.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van 
de vervanging van de machinekamer van zwembad De Fakkel (raadsvoorstel 30 
nr. 226) 

 
De voorzitter: Dames en heren, ik heb begrepen dat over dit onderwerp een kort debat zal 
worden gevoerd. 
 35 
De heer Los: Voorzitter, ik ben over het algemeen niet zo lang van stof maar wil nu toch 
even iets zeggen. Ik zal het zo kort mogelijk houden. Bij de begrotingsbespreking in 
november stond dit nog niet op de prioriteitenlijst. Nu moet het op stel en sprong toch 
gebeuren. Het buitenbad wordt nu als belangrijke reden genoemd maar daarvoor hebben we 
al zoveel voorbij zien komen. De ene na de andere wijziging. Dan weer over het 40 
bestemmingsplan, dan weer de aanbesteding, dan weer een benzineleiding (een 
aanzienlijke leiding van de NAVO werd over het hoofd gezien) en nu weer een 
machinekamer. Nog in de commissie Samen Leven van 12 februari stelt het college dat we 
niet zomaar hap snap moeten werken. Daar ging het over het IHP. We spraken toen af om 
volgens de afgesproken lijn te werken. Aldus het college. 45 
Nu bij zoiets belangrijks als de begroting, zegt hetzelfde college dat wij het niet zo nauw 
moeten nemen. Voorzitter, graag wil ik toch even weten hoe het kan dat de machinekamer 
bij de begroting in november nog prima mee kon en nu als totale installatie niet meer mee 
kan. Wie heeft bepaald dat de totale installatie vervangen moet worden? Hebt u het 
gecontroleerd? Heeft het college er naar gekeken of is er bij de plannen van het 50 
openluchtzwembad voor de zoveelste keer weer niet goed opgelet.  
De stelling in het voorstel dat hopelijk door het combineren van de aanbesteding een 
synergievoordeel behaald kan worden, vind ik tamelijk vaag. Kan de wethouder in wat 
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minder vage termen verklaren dat we er ook iets mee opschieten? Hoe zit het met de 
dekking? Wethouder De Koning gaf het net zelf aan: als je een voorstel indient moet er een 
dekking zijn. Het dekkingsvoorstel heb ik niet gezien. 
Tot zover mijn bijdrage. 
 5 
Mevrouw Duman: De PvdA is van mening dat de destijds gemaakte fout om de kosten voor 
de machinekamer niet tijdig te reserveren, niet ten koste van het buitenbad mag gaan. We 
willen met zijn allen dat dit geen vertraging oplevert en stemmen met het voorstel in. 
  
De heer Louter: Voorzitter, twee korte vragen. Praat u bij het bedrag van de € 950.000,- 10 
over de machinekamer van het binnenbad alleen of voor het binnen- en buitenbad?  
Wij zouden regelmatig op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken over de 
bouw van het nieuwe zwembad. Hoe is het daarmee? Is het hele vergunningenproces 
doorlopen? 
 15 
De voorzitter: Ik stel u voor al deze vragen in een commissievergadering te stellen. Laten 
we ons in verband met de gewenste snelheid beperken tot het onderwerp. De vragen zijn 
zeker legitiem. 
 
De heer Louter: Ik vrees dat de voorzitter van die vergadering dan zal zeggen dat dit 20 
onderwerp niet aan de orde is en dat ik het moet opzouten tot de volgende keer. En dan 
zwemmen we al en heb ik mijn vragen niet kunnen stellen. 
 
De voorzitter: Dat was het mijnheer Louter? Dan is het woord aan de heer Onderdelinden. 
 25 
De heer Onderdelinden: Voorzitter, ik heb gezegd dat ik dit punt wilde combineren met De 
Regenboog en het Farel College. Dat had te maken met het feit dat er sprake was van een 
fors aantal commissies. Je zou kunnen zeggen dat er een verband kan worden getrokken 
met het voorliggende voorstel. 
Eerder is gezegd dat vervangingsinvesteringen altijd doorgerekend moeten worden. Dit zijn 30 
drie gevallen die niet op zichzelf staan. Althans, dat is een vraagteken.  
In de commissie werd aangegeven dat de wethouder ervan uitging dat er niet nog meer 
gevallen in zouden zitten. Dat vinden wij een dun antwoord. 
Daarom vragen wij hier bijzondere aandacht voor om te zorgen dat ik niet verder geïrriteerd 
raak over dit soort voorstellen. 35 
 
De heer Den Ouden: Voorzitter, ik had alleen een uiting van ongenoegen naar voren willen 
brengen over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Wij waren ook geïnteresseerd in de dekking. 
Deze opmerkingen zijn gemaakt en de vragen zijn gesteld. Ik laat het hierbij. 
 40 
De heer Van Houcke: Voorzitter, dit agendapunt had net zo goed gecombineerd kunnen 
worden met agendapunt 8. Als je dat combineert met wat we vanavond allemaal besproken 
hebben krijg ik toch hele nare gevoelens. Als je twee apparaten hebt gecombineerd in een 
motor, dan is het goedkoper dan twee aparte motoren. Dat is duidelijk.  
Verder vraag ik mij af of er in dit soort zaken niet structureel gereserveerd zou kunnen 45 
worden, want om in één keer met dit soort uitgaven te worden geconfronteerd is zeker in 
deze tijden niet handig. 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, blijkbaar is er in het verleden een overeenkomst 
gesloten, waarbij je zou kunnen zeggen dat de SRS de lusten en de gemeente de lasten 50 
draagt. Wij kunnen het de SRS niet kwalijk nemen. Maar, hoe heeft de voormalige 
wethouder Sport met goedkeuring van de voormalig wethouder Financiën een dergelijke 
afspraak kunnen maken? Waarom zijn die gevolgen dan niet begroot? SRS heeft hier 
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meerdere keren op gewezen.  
Zijn er nog meer van dergelijke overeenkomsten gesloten? Met andere woorden: komen er 
nog meer lijken uit diezelfde kast? 
De VVD zal met het voorstel instemmen, gelet op de beoogde synergie-effecten en 
efficiëntie. 5 
 
De voorzitter: Dank u wel, het woord is in eerste instantie aan wethouder Blesgraaf. 
 
Wethouder Blesgraaf: Voorzitter, de vraag of het bedrag bestemd is voor het binnenbad of 
het binnenbad en het buitenbad samen: het bedrag is uitsluitend voor het binnenbad 10 
bedoeld. 
De opmerking over de lusten en lasten: als ik dit probeer te reconstrueren dan is het zo niet. 
Dan is er eigenlijk nooit sprake geweest dat dit op de begroting van SRS terecht zou komen. 
De afschrijving kwam altijd ten laste van de gemeentebegroting. Ik hoop dat dit alles is en 
dat zich niet weer zoiets voordoet. 15 
 
Wethouder De Koning: Voorzitter, er is financieel iets misgegaan. Dit is niet van gisteren en 
ook niet van eergisteren. Al in het jaar 2002 is in de commissievergaderingen hierover 
gesproken. Ik denk dat het te ver voert om dit nu helemaal te gaan analyseren.  
Deze vervangingsinvestering is tussen wal en schip geraakt. Dat is fout, dat is zonder meer 20 
een feit. Dat mag natuurlijk niet gebeuren, dat is duidelijk. We hebben onmiddellijke 
maatregelen op het oog om dit in de toekomst te voorkomen. 
Een van de dingen waaraan we denken is om de vervangingsinvesteringen in beeld te 
brengen, dat heb ik bij het vorige agendapunt genoemd. Dat is de zogenaamde oranje lijst. 
U gaat hem leren kennen, daarin hebben we alle vervangingsinvesteringen en 25 
beheersplannen bij elkaar staan.  
Daardoor zouden dit soort dingen op deze manier niet meer kunnen gebeuren. 
 
Diverse fracties vragen naar de dekking. Ik kan natuurlijk heel flauw verwijzen naar het 
raadsvoorstel waarin staat dat dit in de monitor geregeld moet worden. 30 
We zijn met elkaar van mening dat dit de laatste keer is dat we dit op deze manier doen. 
Maar dat antwoord had u denk ik nog een keer van mij willen horen. 
  
De voorzitter: Dank u wel. Is er behoefte aan en tweede termijn? 
 35 
De heer Los: Voorzitter, het antwoord van de wethouder is duidelijk. Het had beter gekund, 
het had beter gemoeten. Daar laten we het bij. 
 
De heer Louter: Voorzitter, toen we over de investering voor het buitenbad spraken, hebben 
we vernomen dat de aansluiting voor het buitenbad op die van het binnenbad zou kunnen. 40 
Weet u zeker dat er verder ook geen gelden meer gevraagd worden voor de machinekamer 
van het buitenbad? 
 
De heer Onderdelinden: Nog even kort. Ik denk, wethouder Blesgraaf, kijkend naar de 
commissievergadering, dat de investering betrekking heeft op beide baden. Ik weet bijna 45 
zeker dat u dat in de commissie bevestigd hebt. 
 
De heer Louter: We krijgen nu een antwoord van de heer Onderdelinden, maar hij zit niet in 
het college. Ik wil graag een antwoord van het college. 
 50 
De voorzitter: Dat krijgt u ook, ik was nog bezig met de tweede termijn van de 
woordvoerders. Ik kijk naar wethouder Blesgraaf. Ik begrijp dat wethouder De Koning het 
woord voert. Gaat uw gang. 
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Wethouder De Koning: Volgens ons is het zo dat de investering waarvoor wij op dit 
moment krediet vragen, bestemd is voor de machinekamer van het binnenbad. 
Deze machinekamer wordt zo ingericht dat er een zekere synergie is met de machines die 
nodig zijn voor het buitenbad. 5 
Het is niet zo dat er nu geen machinerie meer nodig is voor het buitenbad. Die zal wel van 
een ander kaliber kunnen zijn gelet op de nieuwe machinekamer voor het binnenbad. 
 
De heer Onderdelinden: Ik bestrijd dat: wellicht kunt u dat voor een volgende keer nog eens 
nagaan. 10 
 
Wethouder De Koning: Dat zoeken we dan nog haarfijn uit en we komen daarop terug. 
 
De voorzitter: Dames en heren, ik stel vast dat u allen instemt met het voorstel. Dank u wel. 
 15 

10. Voorstel om in te stemmen met de antwoordbrief aan de provincie over toezicht 
begroting 2009 (raadsvoorstel nr. 222) 

 
De voorzitter: Dit agendapunt is voor vaststelling naar de raad gezonden. U hebt een 
gewijzigde tekst ontvangen. Daar was om gevraagd. Ik neem aan dat u akkoord kunt gaan 20 
met het voorstel. Dat is het geval. Dank u wel. 
 

11. Voorstel om een nieuw voorbereidingsbesluit vast te stellen voor het 
plangebied Bolnes Rivieroevers 2009 (raadsvoorstel nr. 219) 

 25 
De voorzitter: Dit voorstel is ter vaststelling naar de raad gegaan. Maar de titel van het 
voorstel is gewijzigd. Daarvoor geef ik het woord aan de griffier. 
 
De griffier: U hebt vanmiddag een voorstel via e-mail ontvangen, met als onderwerp het 
voorbereidingsbesluit rivieroevers/Bolnes, Maasoever Oost.  30 
Dit is met het oog op de publicaties die gaan komen, zodat geen misverstand ontstaat. De 
inhoud is hetzelfde. 
 
De voorzitter: U kunt hiermee akkoord gaan. Dank u zeer. 
 35 

12. Voorstel om de Verordening verwerking persoonsgegevens Ridderkerk 2009 
vast te stellen (raadsvoorstel nr. 221) 

 
De voorzitter: Ook hierover heeft u geen discussiepunten meer. Ik zie mevrouw Ripmeester 
voor een stemverklaring?  40 
 
Mevrouw Ripmeester: We willen graag benadrukken dat betrokkenen de goede informatie 
in begrijpelijke taal moeten ontvangen, over wat er met hun gegevens gebeurt. Wij vragen in 
dat kader aandacht voor het boekje: ‘Het gaat er niet om wat je zegt, het gaat erom wat zij 
begrijpen’. 45 
 
De voorzitter: Waarvan akte. Dank u wel. 
 

13. Voorstel om het normenkader voor de controle op de jaarrekening 2008 vast te 
stellen (raadsvoorstel nr. 217) 50 

 
De voorzitter: Dit voorstel is ter vaststelling aan de raad aangeboden. 
Ook daarmee gaat u akkoord? Waarvan akte. 
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14. Eventuele mededelingen van het college over afdoening van aangenomen 

moties 
 
De voorzitter: Ik loop de brief met de afdoeningen even met u door. 5 
Ridderkerk in beweging. 
 
Mevrouw Ripmeester: Wat ons betreft is dit niet afgehandeld. 
 
De voorzitter: Akkoord, niet afgehandeld.  10 
De motie vuurwerk. Kunt u zich vinden in deze afdoening?  
 
De heer Den Ouden: Voorzitter, de motie is pas afgedaan als we later in het jaar hierop 
terugkomen. 
 15 
De voorzitter: Waarmee een deel van de motie wel is afgehandeld, omdat hierover in de 
commissie is teruggerapporteerd. Maar goed, hij blijft staan. 
 
Nummer 116, de compensatie onteigening Crezeepolder. U krijgt bij de raadsvergadering 
van maart een brief daarover. 20 
 
Nummer 118, de investeringen. Hierover hebt u een afdoeningsbrief van het college 
ontvangen. Is de motie daarmee afgedaan? Dat is het geval. 
 
Nummer 119, tarief volkstuin. De motie wordt uitgevoerd. Het besluit wordt toegestuurd. 25 
 
De heer Onderdelinden: Ik vind dat een politieke uitspraak. Ik mag toch aannemen dat 
deze motie wordt uitgevoerd. Ik hoor graag een simpel ja of nee, het staat er nu zo 
onduidelijk. 
 30 
De voorzitter: De wethouder knikt instemmend. De motie wordt uitgevoerd. Is hij dan 
afgedaan? Dat is het geval. 
 
Nummer 120, Onderzoek naar renovatie in plaats van sloop. 
Nummer 123 Milieu. De uitvoering van deze moties volgt bij de structuurvisie.  35 
 
Mevrouw Ripmeester: Dan zijn ze afgedaan op het moment dat ze meegenomen zijn. 
 
De voorzitter: Dat betekent dat we ze nu nog niet als afgedaan beschouwen.  
 40 
Motie 122 over de boomgaard. Over deze motie hebt u een brief gekregen. Het betreft een 
afschrift van de brief die we aan de eigenaar hebben gezonden. Het college heeft binnenkort 
een afspraak met de eigenaar van de boomgaard. 
 
Mevrouw Ripmeester: Kunt u dan ook de toezegging doen dat u in het najaar terug 45 
rapporteert over de bevindingen van de herplant? 
 
De voorzitter: Het is een lopend proces, maar we zullen u dit in het najaar melden. Is de 
motie daarmee afgedaan? Dat is het geval. 
 50 
Motie 123 met betrekking tot de meting van de bestuurskracht, blijft nog even staan. 
 
U hebt gezien dat het college een brief over de ambulance heeft geschreven. Er is ook een 
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brief geschreven aan de directie van de veiligheidsregio. 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, gezien het antwoord van de veiligheidsregio, blijft deze 
motie volgens de fractie nog gewoon staan. In de brief staat dat verwacht wordt dat de 
aanrijtijden korter zullen worden, maar de motie voorziet op iets anders. 5 
 
De voorzitter: Dan laten we hem nog even staan. Ik heb overigens gisteren gesproken met 
interim directeur van de ambulances en hij is zeer bereid om in informerende zin met de raad 
te komen praten. 
 10 
De heer Den Ouden: Voorzitter, kan dit zo snel mogelijk? Ik deel de mening van de heer 
Van der Spoel dat dit antwoord niet helemaal spoort met de bedoeling van de motie. 
 
De voorzitter: Daar gaan wij ons best voor doen. 
Dan de motie over de tijdelijke noodopvang. Daar hebt u ook een brief over gekregen. Is 15 
deze motie afgedaan? 
  
Mevrouw Ripmeester: Ik stel voor deze motie open te laten staan tot er meer informatie is 
ontvangen van de stadsregio over de opvang. 
  20 
De voorzitter: Oké. Dank u zeer. Dan is daarmee deze lijst besproken. 
 

15. Verstrekking van inlichtingen over gevoerd bestuur naar aanleiding van 
verzoeken van raadsleden (artikel 42 Reglement van Orde) 

 25 
Dit agendapunt is in deze vergadering niet aan de orde. 
 

16. Afscheid gemeentesecretaris 
 
De voorzitter: Ik geef hiervoor het woord aan de plaatsvervangend raadsvoorzitter, de 30 
nestor, de heer Den Ouden. 
 
De heer Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. Voordat ik mij tot de gemeentesecretaris richt, 
wil ik nog even rechtzetten wat u zojuist aankondigde.  
Plaatsvervangend raadsvoorzitter is juist. Het woord nestor had ik uitgelegd als ‘wijs mens’ 35 
dat staat ook ergens in een toelichting. Dat heb ik graag door u over mij laten uitstorten, 
maar in deze context blijkt dat te gaan om het raadslid dat het langste zit. Die eer komt 
collega Onderdelinden toe. 
 
Geachte gemeentesecretaris, mevrouw Lissenberg, beste Ineke. 40 
Gemeenteambtenaren moeten elke zeven jaar veranderen, las ik een dezer dagen in een 
nieuwsbrief. Jouw periode in Ridderkerk van medio 2001 tot begin 2009 voldoet daar 
ongeveer aan. Het was de hooggeleerde heer Roel Becker die dat zo aankondigde bij de 
aanvaarding van de leerstoel Arbeidsverhoudingen, aan de universiteit van Leiden. Zijn 
argument daarvoor is het voorkomen van verkokering. Zo zegt hij nog steeds dat 45 
ambtenaren niet te veel macht moeten krijgen. Tegelijkertijd zeg ik ter geruststelling voor jou 
daarbij dat hij wel huiverig is voor politici die daarover klagen. 
Dan moeten ze daar immers zelf maar tegen optreden en daarbij kijk ik de collegae hier en in 
het land aan. 
 50 
Ineke, het is de derde keer dat ik je mag toespreken.  
Op 16 juli 2001 in de vorm van een welkomstwoord namens de raad. En in jouw toespraak 
gaf je toen aan trots te zijn dat je je steentje ging bijdragen aan de gemeente Ridderkerk. En 
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dat heb je in deze periode zeer zeker gedaan. 
Bijzonder was wel dat ik je na ruim een jaar, op 2 september 2002, weer mocht toespreken 
omdat de raad afscheid van je nam als secretaris. Het dualisme had zijn intrede gedaan. 
Vanaf dat moment had de raad zijn eigen ondersteunend apparaat in de vorm van een 
griffie, aangevoerd door de griffier. 5 
 
In deze periode zijn de omgangsvormen wel wat informeler geworden. In 2001 en 2002 
sprak ik je, zoals dat toen hoorde, keurig aan met u en mevrouw. En toen jullie je in de 
bestuursvleugel allemaal met voornamen bekend maakten heeft dat bijgedragen aan het 
informele karakter. 10 
 
Het getal 3 is niet alleen gekoppeld aan het aantal keren dat ik je inmiddels mocht 
toespreken. Je hebt ook drie verschillende gemeenteraden meegemaakt. En daarbij ook drie 
verschillende colleges. En zelfs drie verschillende burgemeesters. 
Bij de laatste procedure ben je, naast de griffier als adviseur van de raad in 2004 ook zelf 15 
betrokken geweest. Meer dan dat we met een aantal fractievoorzitters van toen een aantal 
dagen extern gebivakkeerd hebben, kunnen we vanwege de levenslange vertrouwelijkheid 
daarover dan ook niet verklappen. 
[hilariteit] 
In het duale stelsel is het wel lastiger geworden om zich bezig te houden met het werk van 20 
de gemeentesecretaris. In puur fysieke zin is dat in deze raadsperiode voor mij bovendien 
ook nog een beetje lastig geweest, omdat de fractie van Leefbaar Ridderkerk en met name 
de nu afwezige heer Koppes in mijn blikveld zat. 
 
In bijeenkomsten buiten deze raadzaal waarbij het nog wel eens ging over de objectieve en 25 
subjectieve werkdruk van raadsleden, heb je nogal eens benadrukt dat de raad over zijn 
eigen agenda gaat. En dat terwijl raadsleden nogal eens vinden dat ze aandacht moeten 
besteden aan onafwendbare zaken uit de organisatie, waarvan er veel op hun bordje komen. 
Je bent de raad enorm van dienst geweest met de planning van raadstukken voor een 
langere periode.  30 
Ik denk dat je opvolger gauw met een update zal komen. 
Om even terug te komen op het getal drie: soms hoorde ik dat iets in de driehoek besproken 
werd.  
Naar ik later begreep stond dit voor het overleg tussen burgemeester, gemeentesecretaris 
en griffier. Daarbij werden vaak praktische kwesties besproken die de drie geledingen, raad, 35 
college en ambtelijke organisatie aangingen. 
 
Je hebt ook in drie verschillende raadzalen gefunctioneerd. Raadhuisplein 70, dat klinkt 
sommigen van ons nog bekend in de oren, Reijerweg 249, gedurende de periode dat we 
gastvrij ontvangen werden bij het Gemini College. En sinds het jaar 2005 hier aan het 40 
Koningsplein 1, liggend aan de rand van dat wat wel genoemd wordt de huiskamer van 
Ridderkerk. 
 
Ineke, al die goede dingen in Ridderkerk bestonden steeds uit drietallen. Het kan dan ook 
bijna niet anders dan dat dit terugkomt in het cadeautje dat ik je namens de raad ga 45 
aanbieden. 
Maar, dan ook niet nadat ik je hartelijk heb bedankt voor je inzet om ons als raad via het 
ambtelijk apparaat van dienst te zijn en je uiteraard in Zeist een hele goede tijd te wensen. 
Dit cadeautje symboliseert in zekere zin de drietallen waarover ik het zojuist heb gehad: drie 
raden, drie colleges, drie raadzalen, drie burgemeesters en de drie geledingen. Het is een 50 
figuratief kunstwerkje, in het bijzonder als je dit van toepassing verklaart op dat laatste: raad, 
college, ambtelijk apparaat. Elke geleding is onmisbaar bij het creëren van het geheel. En 
dat vind ik wel mooi. Ik hoop dat jij het ook mooi vindt. 
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[Overhandiging van het cadeau] 
[Applaus] 
 
Mevrouw Lissenberg: Dames en heren, gezien het tijdstip ga ik u niet meer erg lang 5 
bezighouden. In de acht jaar dat ik de raadsvergaderingen heb mogen bijwonen heb ik grote 
bewondering gekregen voor uw uithoudingsvermogen. Telkens weer. En niet alleen bij de 
raadsvergaderingen. 
Ik mocht zo weinig het woord voeren dat ik dit moment niet zomaar voorbij heb laten gaan. 
Een afscheid gaat vaak gepaard met terugkijken. En dat is toch wel weer aardig. 10 
Acht jaar geleden ongeveer in dezelfde tijd van het jaar ben ik benoemd tot 
gemeentesecretaris in het monistische systeem door uw raad. Daarom vind ik het zo aardig 
dat de heer Den Ouden mij heeft toegesproken.  
Het idee dat acht jaar lang is, is niet zo. Het is omgevlogen. Er is in die tijd veel veranderd: 
de oude raadzaal is er niet meer. Ook de samenleving en de organisatie zijn veranderd. Dat 15 
is ook goed. Zo hoort het ook. Het is goed om de verandering als een constante factor te 
erkennen en je daarnaar te richten. Daar zijn we met zijn allen mee bezig geweest. 
De tijden die we op dit moment meemaken, van crisis en alle zaken die geven al aan hoe 
snel het kan gaan. De uitkomsten uit een onderzoek geven aan dat Nederlanders zich 
zorgen maken over veiligheid en criminaliteit en pas op de derde plaats over de kredietcrisis. 20 
Dat vind ik opmerkelijk.  
 
In de afgelopen acht jaar is veel in Ridderkerk gebeurd en er is veel ontwikkeld. Toen ik hier 
acht jaar geleden kwam kon ik me niet voorstellen dat we zouden praten over een 
Koningspleinfestijn. Los van het feit dat we toen geen Koningsplein hadden. Zo’n feest was 25 
toen niet denkbaar. Inmiddels is er brede steun van de raad om er echt geld aan uit te geven 
om Ridderkerkers zo’n feest te laten vieren. Dat tekent de veranderingen die hebben 
plaatsgevonden. 
 
Ik heb mij altijd met heel veel plezier, liefde ingezet voor deze organisatie en het bestuur. 30 
Ridderkerk is het ook waard. Ik ben vanaf volgende week gewoon inwoner van Ridderkerk. 
Niet anders. 
Ik ben ervan overtuigd dat ik een tevreden inwoner van Ridderkerk zal zijn met een 
uitstekende opvolger, een kwalitatief goed ingerichte organisatie en een bestuur met een 
warm hart voor Ridderkerk.  35 
 
Ik heb mijn werk met liefde gedaan en wens u veel succes in de komende tijd. Dank u wel. 
 
[Applaus] 
 40 

17. Sluiting 
 
De voorzitter: Dames en heren, de vergadering is gesloten. Het is 23.45 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 april 2009, 45 
de griffier,              de voorzitter, 
 
 
 
 50 
 
 
as 


