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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2018-2021; 
 
overwegende dat: 
1. op 10 oktober 2017 het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst, is gepresenteerd; 
2. op pagina 7 is opgenomen dat:  

“ Veel kleinere gemeenten zijn voor belangrijke taken die de directe levenssfeer van mensen 
raken in sterke mate afhankelijk geworden van regionale samenwerking op grond van de Wet 
Gemeenschappelijke regelingen (Wgr), waarbij de democratische controle door gemeenteraden 
op afstand staat.  
(…) 
Een proces van herindeling is gewenst voor gemeenten die langjarig en in hoge mate afhankelijk 
zijn van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken. Het is dan aan de provincie de 
herindelingsprocedure op basis van de Wet Algemene regels herindeling (Wet Arhi) te starten.”; 
 

is van mening dat:  
a. een proces van herindeling voor de gemeente Ridderkerk niet aan de orde is; 
 
spreekt uit dat:  
1. de inwoners van Ridderkerk er recht op hebben dat de gemeente Ridderkerk bestuurlijk 

zelfstandig blijft; 
2. hij zich zal blijven inzetten voor de zelfstandigheid van de gemeente Ridderkerk; 
 
verzoekt het college: 
1.    het standpunt van de raad met klem onder de aandacht te brengen van 
a. de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 
b. de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken; 
c. Provinciale Staten van Zuid-Holland; 
d. de raden van Barendrecht en Albrandswaard; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
Farahnaz Fräser, D66/GroenLinks    Arianne Ripmeester, PvdA    Hans Ipskamp, Groep Ipskamp 
 
Gert van Nes, Leefbaar Ridderkerk Leen Kruithof, CDA 
 

 
 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Voor 22: CU, GI, CDA, VVD, LR, D66/GL, SGP, PvdA 
Tegen 5: EvR 
 
Afgedaan in de commissie Samen leven d.d. 11 januari 2018 met brief aan raad nr. 1291212  
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