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Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op 
donderdag 18 december 2008 

 
 
Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter  5 
De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van Dam 
De wethouders: mevrouw H.R. van den Berg, de heren E.M. den Boef, P.J.H.M. de Koning 
en H.J. Zwiers 
De raadsleden: de heren T.J. Alderliesten (SGP), P. van den Berg (VVD), P. Boertje (VVD), 
M. Dijkhuizen (RB), mevrouw T. Duman-Sirin (PvdA), mevrouw M. van Gink (PvdA), de 10 
heren M.A. Hitzert (PvdA), H.C.M. van Houcke (D66/GL), mevrouw A.B. van Houwelingen-
Saugerud (PvdA), de heren M. Japenga (CU), H.J.A. Koppes (LR), W. van der Linden 
(PvdA), J. Lagendijk (SGP), A. Los (LR), C.J. Louter (CU), P.W.J. Meij (CDA), B. 
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 15 
(SGP), V.A. Smit (SGP), L. van der Spoel (VVD), M.A. Vroegindeweij (LR) 
 
Griffier: De heer mr. J.G. van Straalen 
 
Afwezig: de raadsleden: de heer A.H.M.M. van Abeelen (PvdA), de heer J.C. van Andel 20 
(CDA), mevrouw W.N. Nooijen (LS)  
 
Notulist: Mevrouw I.J.H. Lit  
 

1. Opening en vaststellen van de agenda 25 
 
De voorzitter: Dames en heren, goedenavond. Welkom bij de raadsvergadering van 
Ridderkerk. We hebben vanavond een aantal bijzondere gasten op de tribune. De beoogde 
wethouder, opvolger van de heer Zwiers, en zijn echtgenote en de echtgenote van 
scheidend wethouder Zwiers zijn aanwezig.  30 
 
Bij mij zijn berichten van verhindering binnengekomen van mevrouw Nooijen en de heer Van 
Abeelen. De heer Hitzert en de heer Van Andel komen naar verwachting iets later.  
 
De vaststelling van de agenda: kan de voorliggende agenda de agenda zijn die we gaan 35 
volgen?  
 
De heer Koppes: Voorzitter, ik stel voor om de motie over de kastanjebomen onder 
agendapunt 9 te behandelen. 
 40 
De voorzitter: Dat lijkt mij een handig voorstel, ik denk dat iedereen het daarmee eens kan 
zijn. Dat is het geval. Dank u zeer. 
 

2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 reglement van orde) 
 45 
De voorzitter: Er is een aantal vragen bij mij binnengekomen en zojuist is mij door de heer 
Onderdelinden mondeling gevraagd om ook een vraag te mogen stellen. 
 
Ik geef eerst het woord aan de heer Koppes. 
 50 
De heer Koppes: Voorzitter, mijn eerste vraag betreft gratis openbaar vervoer voor 65+’ers. 
Rotterdam heeft definitief gekozen voor gratis openbaar vervoer voor mensen van 65 jaar en 
ouder. Dat geldt overigens ook voor Nijmegen. 
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Gelet op de ontwikkelingen en de destijds aangenomen motie, willen wij graag weten welke 
activiteiten het college op korte termijn gaat ondernemen om dit ook in Ridderkerk in te 
voeren. Wat zijn bij benadering de kosten hiervan? 
Als dit nog niet in Ridderkerk wordt ingevoerd, betekent dit dat 65+’ers in Ridderkerk voor 
openbaar vervoer moeten betalen en in Rotterdam niet? Of geldt dit alleen voor inwoners 5 
van Rotterdam?  
Bent u bereid om in de regioraad het voorstel te doen om dit in de regio in te voeren? 
 
De voorzitter: Wethouder De Koning zal deze vraag beantwoorden. 
 10 
Wethouder De Koning: Voorzitter, mijn reactie zal het vervolg zijn op het antwoord dat ik op 
27 november in de raad heb gegeven op een vraag van uw fractie, mijnheer Koppes. 
De situatie na 27 november is zo dat de gemeenteraad van Rotterdam een besluit heeft 
genomen over gratis openbaar vervoer voor 65+’ers in Rotterdam. Het is op dit moment nog 
niet precies duidelijk of dat nu geldt voor de inwoners van Rotterdam of voor het openbaar 15 
vervoer zoals het in Rotterdam wordt aangeboden. Als het dat laatste is, dan betekent dit dat 
het voor inwoners van Ridderkerk zo zou kunnen zijn dan zij dan in Rotterdam gebruik 
kunnen maken van gratis openbaar vervoer. 
Een en ander hangt mede af van een rapportage waar ik op 27 november ook over heb 
gesproken en waarvan ik de eindconclusie vandaag voor het eerst onder ogen kreeg. De 20 
verwachting is dat het niet eenvoudig is als we dat in Ridderkerk gaan doen. Rotterdam heeft 
één aanbieder van openbaar vervoer, RET. In Ridderkerk hebben we er twee, Arriva en 
Qbuzz of zelfs drie met de buurtbus. 
Dit betekent dat je met de vervoerders moet gaan praten en dat we in de regio moeten gaan 
kijken of de regiogemeenten daarbij betrokken kunnen worden. Ik vind namelijk dat als we 25 
het gaan doen, we het goed en helemaal moeten gaan doen. Anders krijg je net zo’n situatie 
als in Rotterdam. 
Zojuist wordt mij overigens ingefluisterd dat het in Rotterdam alleen inwoners van Rotterdam 
betreft die gratis gebruik van het openbaar vervoer mogen maken.  
Kortom: er is nog veel verwarring. We gaan ermee aan het werk en ik hoop in het tweede 30 
kwartaal van volgend jaar met iets concreets naar de raad of commissie te kunnen komen. 
De regio heeft al laten weten geen bijdrage aan het vervoer te zullen geven. Alles zal dus uit 
de buidel van Ridderkerk moeten komen. 
 
De heer Koppes: Dank u wel, wethouder. Mijn volgende vraag betreft de nieuwe bushokjes. 35 
Het plaatsen hiervan heeft nogal wat stof doen opwaaien. We hebben begrepen dat dit 
mogelijk te maken heeft met de nieuwe aanbieder. Veel inwoners vragen zich af of het wel 
verstandig was om deze vlak voor de jaarwisseling te vervangen. Heeft het vervoersbedrijf 
hierover contact gehad met het gemeentebestuur? 
 40 
Wethouder De Koning: Voorzitter, met de vraag van de heer Koppes wordt de suggestie 
gewekt dat er een relatie zou zijn met het vervangen van de bushokjes en de nieuwe 
aanbieder van openbaar vervoer: Qbuzz. Die suggestie is helaas niet juist. Het heeft niets 
met elkaar te maken. Vervangen van bushokjes staat los van de nieuwe vervoerder. Dit ligt 
bij de wegbeheerder. De wegbeheerder is de gemeente. Maar, de gemeente heeft dit 45 
wegbeheer uitbesteed aan een reclame-exploitant. Die reclame-exploitant is daarmee nu 
aan de gang. Er is net een nieuwe exploitant uit een aanbesteding naar voren gekomen. Hij 
plaatst zijn bushokjes, omdat de vorige bushokjes van de vorige exploitant waren. Dat is de 
reden dat die bushokjes op dit moment worden vervangen. Op welk moment hij dat doet, is 
uiteraard aan hem. De gemeente speelt daarbij geen enkele rol. 50 
 
De heer Koppes: Ik heb ook gevraagd of dit mogelijk te maken heeft met de nieuwe 
aanbieder van openbaar vervoer. Maar, niemand begrijpt dat dit zo kort voor de jaarwisseling 
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gebeurt. Bushokjes zijn sinds jaar en dag doelwit van vuurwerkvandalisten. 
Heeft de gemeente daar geen enkele rol in? 
 
Wethouder De Koning: De gemeente is wegbeheerder. Maar, de reclame-exploitant 
beheert de bushokjes en gaat om met zijn eigendommen zoals hij doet. Als de exploitant het 5 
slim vindt om ze op dit moment te vervangen, is dat aan hem.  
U spreekt over veel inwoners die hier opmerkingen over hebben gemaakt. Ik zou van u 
graag willen weten over welke aantallen het gaat. 
 
De heer Koppes: Ik loop dagelijks ongeveer twee uur door de gemeente en veel mensen 10 
spreken mij hierover aan en spreken hun verwondering hierover uit. 
Heeft de gemeente dan helemaal geen zeggenschap over dingen die in de openbare ruimte 
gebeuren? 
 
Wethouder De Koning: Die vraag vind ik te algemeen geformuleerd. In het reclamecontract 15 
staat aangegeven welk type en formaat bushokjes geplaatst mogen worden. Anders zouden 
we hele kastelen langs de weg kunnen krijgen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat staat 
in het contract beschreven. We hebben het met deze situatie te doen. 
 
De heer Koppes: Mijn volgende vraag betreft het aanvragen van subsidies voor zwerfafval. 20 
Ik heb gelezen dat er een mogelijkheid is om mee te doen met een landelijk project om 
zwerfafval tegen te gaan. Hiervoor is een subsidie beschikbaar van € 7 miljoen.  
De onderwerpen die met deze subsidie kunnen worden aangepakt zijn reiniging, 
voorzieningen waaronder afvalbakken, handhaving, communicatie, burgerparticipatie en 
monitoring. Zaken die daar onder vallen zijn onder andere graffiti, kauwgum, vuurwerk, 25 
hondenpoep, maar er zijn ook meer mogelijkheden. Ik vraag u of er inmiddels contact is 
opgenomen met het bureau dat dit coördineert. Zo nee, waarom niet? Kunt u het met ons 
eens zijn dat dit een prima mogelijkheid is in het kader van beeldkwaliteit en duurzaam 
beheer een aanvraag te doen? Ook gelet op gemeentestuk 2008-177, beleidskader 
duurzaam beheer. Zo ja, wat is het vervolg? Zijn er concrete plannen om hier iets mee te 30 
gaan doen en waar gaat de voorkeur dan naar uit? 
 
Wethouder Den Boef: Voorzitter, ik begin met de vraag zo ja, want het is ja. We hebben in 
de gemeente een aanvraag in voorbereiding: we zijn op dit moment aan het kijken wat hier 
allemaal onder kan vallen. 35 
Het is natuurlijk in het algemeen wel zo dat als je ergens subsidie voor aanvraagt, je ook iets 
wilt. Zowel financieel als in menskracht. De subsidie is bedoeld als een eerste aanzet. Dat 
betekent dat er ook plannen moeten zijn om hiermee door te gaan nadat je de subsidie hebt 
gekregen en wanneer die weer wegvalt. We zijn dit aan het voorbereiden. 
 40 
De heer Koppes: Dank u wel. 
 
Mevrouw Ripmeester: Mijn vraag betreft de volkstuinders. Er is onrust ontstaan over de 
forse huurverhoging die voor de nieuwe huurders zal ingaan per 1 januari 2009. De nieuwe 
huur gaat voor de oude huurders in op 1 januari 2010. Is het college bekend met de ontstane 45 
onrust bij de volkstuinders? Wilt u de raad over de reden en mate van huurverhoging 
informeren? Is het ook mogelijk om de huurverhoging gefaseerd te laten plaatsvinden? 
 
De voorzitter: Ik vermoed dat dit een vraag is voor de wethouder Volkstuinen. 
 50 
Wethouder Den Boef: Voorzitter, het is juist: ik heb jarenlang een volkstuin gehad. 
Dat de onrust bekend is, is zwak uitgedrukt. We hebben in het afgelopen jaar enorm veel tijd 
aan de volkstuinders besteed. Dat er onrust is, is meer dan genoeg bekend. Er is ook veel 
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overleg geweest over de wijze waarop we deze volkstuinen op een goed niveau brengen, dat 
ook handhaafbaar is. Uiteraard is er ook veel overleg met betrokkenen geweest. Ik zou 
eigenlijk degenen die hierbij betrokken zijn willen complimenteren. 
Over de reden kan ik kort zijn. Tot nu toe hebben de volkstuinen een wat mager bestaan 
gehad. Zowel qua indeling, uitvoering drainage, paden en hekken. Er is een inhaalslag 5 
gemaakt. Nu is alles netjes op orde. We hebben nu een nulsituatie. We hebben een afspraak 
met de raad dat dit kostendekkend moet zijn. Natuurlijk hebben we gekeken hoe we de 
huurverhoging geleidelijk kunnen invoeren. Voor de bestaande huurders gaat de huur in het 
komende jaar geleidelijk aan omhoog en nieuwe huurders betalen meteen het nieuwe tarief. 
Er is overigens nog heel veel vraag naar volkstuinen. 10 
 
Mevrouw Ripmeester: Toch blijft er onrust bij de huurders. De bestaande huurders leken 
tevreden met het ‘magere’ bestaan van voor de nulsituatie. Zij begrijpen niet waarom grond 
zo ontzettend duur moet zijn, waarom daar zoveel kosten naar toe gerekend moeten worden. 
Daarmee hebben ze wel kennis van het feit dat er op sommige velden forse ingrepen nodig 15 
waren. Maar, niet op alle velden. 
 
Wethouder Den Boef: U hebt inderdaad een punt als u zegt dat niet alle volkstuinen even 
desolaat waren. Bij sommige volkstuinen hebben we meer of minder moeten doen. 
Uiteindelijk hebben we wel besloten dat voor alle volkstuinen, in de hele gemeente, dezelfde 20 
prijs wordt gehanteerd. We hebben een gemiddelde prijs voor de hele gemeente genomen. 
 
Mevrouw Ripmeester: Mijn volgende vraag was naar aanleiding van een toezegging over 
Dynamiek, maar toen was er nog geen zicht op het proces. Inmiddels hebben we wel wat 
meer informatie gekregen. We willen graag op de hoogte gesteld worden van alle stappen 25 
die in het proces genomen worden. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Onderdelinden. 
 
De heer Onderdelinden: Voorzitter, het gaat over Icesave. Dit probleem speelde in de hele 30 
wereld. We kregen toen heel snel een mailbericht van de wethouder waarin stond dat 
Ridderkerk niet tot de gedupeerden behoorde. Deze week speelde ook het Madoff-verhaal, 
over de piramide. Ik heb geen mailtje gekregen van de wethouder. Kunt u aangeven of ook 
dit geen probleem oplevert? 
 35 
Wethouder De Koning: Voorzitter, over de beleggingen van de gemeente kan ik zeggen dat 
hetzelfde geldt als bij Icesave. Wij beleggen alleen bij Triple A-banken en vooral bij BNG. 
Deze Amerikaan is niet rijk geworden van Ridderkerk. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik neem aan dat dit voldoende is. 40 
 

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

 45 
De voorzitter: Dit agendapunt is niet aan de orde. 
 

4. Spreekrecht belanghebbende burgers 
 
De voorzitter: Hiervoor hebben zich geen sprekers aangemeld. 50 
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5. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van 6 en 27 november 2008  
 
De voorzitter: Er zijn geen correctievoorstellen binnengekomen. De notulen zijn hiermee 
vastgesteld. Dank u wel. 
 5 

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

 
De voorzitter: Er zijn geen vragen of opmerkingen.  
 10 

7. Voorstel om de wijkontwikkelingsprogramma’s voor Ridderkerk-Centrum, -Oost 
en -West vast te stellen (raadsvoorstel nr. 202) 

 
De voorzitter: U hebt hier ook een brief over gekregen van het college. 
Ik neem aan dat u hierover wilt spreken. Het woord is als eerste aan de heer Meij.  15 
 
De heer Meij: Dank u wel, voorzitter. Het is jammer dat we nu drie programma’s tegelijk 
moeten bespreken. Het is duidelijk dat er veel werk is verricht door de ambtenaren. De 
afzonderlijke programma’s krijgen nu niet de aandacht die ze horen te krijgen. Dit wordt nog 
eens versterkt door de aandacht die deze week uitging naar Drievliet. 20 
 
Ik ben af en toe bij het wijkoverleg Ridderkerk-West en het valt mij telkens weer op hoe 
betrokken bewoners zijn bij hun wijken. Dit blijkt ook wel uit de WOP’s. 
Drie zaken staan centraal: de luchtkwaliteit, de geluidsbelasting en de mogelijke komst van 
de tramplus. 25 
Ik wil het college vragen om qua milieumaatregelen alles te doen wat in zijn vermogen ligt en 
tegelijkertijd duidelijk te communiceren wat de gemeente niet of niet alleen kan. Zodat 
bewoners ook weten waarover de gemeente niet gaat en dat ze zich niet onnodig druk 
maken tegen verkeerde personen. 
Het is goed dat er vanaf 2011 een mogelijkheid komt om geluidsschermen langs de A16 te 30 
plaatsen. Maar uit het WOP komt ook naar voren dat er gezorgd moet worden voor 
voldoende fietspaden. Zorg ervoor dat de ontbrekende schakel in de fietsroute richting 
Rotterdam snel wordt gerealiseerd.  
De prioriteit ligt bij communicatie. Maak duidelijk wat de collegeplannen zijn en betrek de 
inwoners bij de ontwikkelingen in hun wijk, zoals nu al zijn beschreven in de structuurvisie. 35 
Laat betrokkenen straks niet in allerlei rapporten lezen wat er gaat gebeuren, maar betrek 
hen erbij. 
 
Voorzitter, uit de WOP’s blijkt maar weer eens welk groot belang de inwoners hechten aan 
een eigen huisartsenpost. Het CDA wil in een van de volgende raadsvergaderingen een 40 
voorstel indienen waarin wordt gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de 
voorwaarden waaronder een huisartsenpost in Ridderkerk gevestigd kan worden. Daarna 
kunnen we als raad afwegen of we daar extra geld voor nodig hebben of niet. Het hoeft niet 
direct een huisartsenpost te zijn, er zijn ook alternatieven. Laten we daar goed naar kijken. 
Ook wat dit betekent en wat de belemmeringen zijn. 45 
 
Er gaat in Ridderkerk-West veel veranderen door de aanleg van de tramplus, de 
herontwikkeling van het sportpark, verplaatsing van De Burcht en de bouw van nieuwe 
woningen op het Van Pelt-terrein. De wijk gaat een nieuwe, spannende fase in. Ik hoop voor 
de wijk dat de bewoners straks tevreden zullen zijn met het resultaat. 50 
 
Dan nog enkele opmerkingen over de andere wijkontwikkelingsprogramma’s. In Ridderkerk 
Oost staat de leefbaarheid onder druk. Ik wil het college vragen wat de aard van die 
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problematiek is en welke maatregelen u treft om de leefbaarheid niet verder te laten 
afglijden. Daarnaast vragen wij aandacht voor de matige uitstraling van Plein Oost en de 
horeca langs de Irisstraat. Misschien zijn er al ideeën waardoor we deze uitstraling kunnen 
verbeteren. 
Over het centrum staat in het wijkontwikkelingsplan dat het rond het parkeerterrein achter de 5 
Klaas Katerstraat tot onveilige situaties leidt. De vraag is of dat bij de gemeente duidelijk is.  
 
De heer Van Houcke: Voorzitter, het is heel wat om in één klap drie wijkontwikkelings-
plannen te ontvangen. Naast Drechtwerk, de derde programmamonitor en nog een aantal 
documenten die aandacht vragen zoals de structuurvisie. De raadsagenda is daarmee goed 10 
gevuld. 
De fractie van D66/GL is onveranderd heel enthousiast over deze integrale benadering van 
de wijken. Wij gaan de wijkontwikkelingsplannen nu voor het eerst actualiseren. Daarover 
een aantal opmerkingen. 
 15 
Allereerst is het heel slim om van een format en waar mogelijk met dezelfde teksten uit te 
gaan en te variëren waar dat nodig is, vanwege de specifieke eigenschappen van de wijk.  
Het is uitstekend om een overzicht te geven van de gewenste ontwikkelingen in de tijd. Dat 
geeft inderdaad een goed handvat om zowel beleidsmatig als financieel strak te plannen. Dat 
laatste is meer dan nuttig. Ik kom daar later vanavond op terug. 20 
 
Kinderen 
Ik hoop dat u de uitspraken van de kinderen heel serieus meeneemt in de verdere 
ontwikkelingen. Het is nogal wat als opgroeiende kinderen met een in het algemeen 
ruimtelijk beperkte actieradius vinden dat er in de wijk te weinig te doen is, zich negatief 25 
uitspreken over de kwaliteit van de speeltoestellen, terwijl ze tegelijkertijd een grote 
betrokkenheid hebben bij eventuele plannen om daarin verbetering te brengen. 
Nog steeds is specifieke kindruimte een extra, een luxe. Nog steeds is de minimumnorm van 
3% ruimte voor kinderen een soort armoedenorm die niet eens spijkerhard is vastgelegd, 
terwijl er wel een parkeernorm is voor auto’s in de wijk.  30 
Wij pleiten voor een langetermijnbeleid om de hele publieke ruimte langzaam maar zeker te 
scheiden van de verkeersruimte. 
Dat kan! College, wat mij betreft gaat u een keer op studiereis naar Denemarken, het dichtst 
bijzijnde Scandinavische land, waar dit gemeengoed is. 
 35 
Hoewel u de raad bij vragen over de plannen voor een nieuwe woningbouwopgave vanaf 
2010 meldde dat we moeten wachten op de uitkomst van de structuurvisie, staan er in de 
wijkontwikkelingsplannen toch duidelijke uitspraken over een toekomstige woningbouw-
locatie. De Fresiastraat wordt expliciet een ontwikkelingslocatie genoemd, compleet met een 
beschrijving van de nieuwbouw aldaar. U wekt daarbij de indruk dat dit in de 40 
woningbouwnotitie 2002 stond. Dat blijkt niet het geval. Bovendien is afgesproken dat elk 
plan eerst in de raad zou komen. Denkt u hieraan met deze melding te voldoen? Graag een 
reactie.  
 
Voorzitter, er valt nog veel te zeggen over de gewenste structuur van een wijk, zijn 45 
bevolking, de economie ervan en het onderhoud. Ik beperk me tot nog enkele statements. 
 
Zorg voor een verduurzaming van de gebouwen. De inrichting van de ruimte, het gebruik van 
de wijk. Sloop niet zomaar wijken, maar zet eerst eens in op reconstructie van het 
bestaande.  50 
Zorg voor voldoende menging van functies in de wijk. Behoud de bestaande bedrijvigheid, 
behoudens ernstige overlast. Ontwikkel een samenhangende visie op hoogbouw in de 
wijken.  
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Ten slotte: zet de ingezette ontwikkeling naar meer bewonersautonomie krachtig voort. Dank 
u wel. 
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, de voorliggende wijkontwikkelingsplannen geven een 
integraal beeld van de gewenste en ongewenste ontwikkeling binnen de wijken. Grote 5 
betrokkenheid van bewoners, bewonersgroepen, belangenorganisaties, scholen en 
stichtingen en zorginstellingen. Het draagvlak is daardoor erg groot en dat waarderen wij 
zeer.  
Het is jammer dat de signalen van Ridderkerk-Oost niet eerder aan het licht gekomen zijn, 
dan hadden we daarop kunnen inspringen bij de verdere ontwikkeling van het 10 
wijkontwikkelingsplan Oost. Gelukkig heeft het college toegezegd de raad hierover op de 
hoogte te houden. Voorzitter, wij nemen de signalen serieus en werken graag samen met u 
naar een oplossing. Wellicht dat u ons in de commissie Wonen begin volgend jaar hierover 
nog eens wilt informeren. Dank u wel. 
 15 
De heer Den Ouden: Voorzitter, ik sluit mij wat betreft de complimenten voor het vele werk 
dat verricht is, aan bij de gemaakte opmerkingen van de vorige sprekers. 
De luchtkwaliteit kwam zojuist ook al even ter sprake. Met name in West, maar eigenlijk 
komen wij dit onderwerp overal in Ridderkerk tegen. 
Wij willen krachtig bevorderen dat het college meer dan in gesprek gaat met allen die hier 20 
invloed op uit kunnen oefenen. 
 
[De heer Hitzert neemt vanaf dit moment deel aan de vergadering] 
 
Wij denken daarbij aan andere overheden en wij bedoelen dan om te lobbyen, om te kunnen 25 
bewerkstelligen dat de problematiek van de hinder van de omliggende snelwegen niet alleen 
bekend is, maar dat er vooral iets aan gedaan wordt om de problemen op te lossen. 
 
Er staat veel materiaal in de wijkontwikkelingsplannen. Toch is voor ons de vraag hoe valide 
alles is. Bijvoorbeeld lezen wij in alle wijkontwikkelingsplannen dat gelukkig een heel hoog 30 
percentage Ridderkerkers zich zelden onveilig voelt. Terwijl juist vanavond op de agenda 
staat dat het gevoel van onveiligheid hoog is.  
Het wordt lastig om deze percentages bij beleid te gebruiken, tenzij u alleen maar statistisch 
materiaal verzamelt vanwege de statistieken, maar we zouden er ook iets mee moeten doen. 
Wij vinden het een aandachtspunt hoe we controle krijgen op de validiteit van de cijfers. 35 
 
Het verkrijgen en behouden van de groene schil, waar collega Meij al aan refereerde, willen 
wij meer zien als een opdracht dan als een wens.  
Wat is de status van het besluit dat wij nemen? In alle drie de wijkontwikkelingsplannen komt 
het ambulancevervoer ter sprake. Er wordt aangegeven dat met de komst in Barendrecht 40 
van een ambulancepost voldaan kan worden aan een aanrijtijd van vijftien minuten. 
Als wij besluiten dat de WOP’s de waarheid bevatten, hebben we een probleem, want in 
november hebben we nog een motie aangenomen, waarbij wij erop aandringen dat de 
aanrijtijden gehaald gaan worden. 
Dus wat is de status van ons besluit? Ditzelfde geldt eigenlijk ook voor de lijst waar collega 45 
Van Houcke aan refereerde. 
U geeft een prachtige opsomming, maar in het WOP van het centrum staat herhuisvesting 
van een school en twee kerken: in de kolom financieringsbron lezen we het woord 
‘gemeente’. In de kolom status financiering, lezen we het woord ‘begroot’. Ik kan me niet 
voorstellen dat we in deze drukke maand via het WOP vaststellen dat dat zo is. 50 
 
Nog een opmerking: herstructurering van het sportpark vanwege de tram. Dit onderwerp 
staat ook in de lijst. Het kan toch niet zo zijn dat we via het vaststellen van het WOP, 
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daarover een besluit nemen? 
In alle wijkontwikkelingsplannen is een paragraaf gewijd aan de tramplus. Daarbij staat dat 
de tramplus een belangrijke toevoeging is aan de al bestaande ov-voorzieningen.  
Nu las ik recent in het financiële programma van eisen van de Ridderkerklijn dat de komst 
van de Ridderkerklijn gevolgen zal hebben voor het overige openbaar vervoer en dat er dan 5 
ook aanpassingen aan het busnet plaatsvinden. Deze laatste woorden vind ik van een 
andere strekking dan ‘een belangrijke toevoeging’. 
Ongetwijfeld komt dit in de structuurvisie terug. Ik wilde alleen even de vinger leggen bij het 
feit dat we door het vaststellen van de WOP’s, toch geen besluit nemen over de 
herstructurering van het sportpark. Graag uw reactie hierop. Dank u wel. 10 
  
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Wij onderstrepen ook dat wij het jammer 
vinden dat we in één keer drie wijkontwikkelingsplannen moeten bespreken.  
Dat doet de wijkontwikkelingsplannen en het verzette werk daarvoor, geen eer aan. In het 
algemeen vielen ons een paar punten op. 15 
 
Veel mensen zijn eigenlijk wel tevreden over hun omgeving: alle bewoners willen een 
schone, veilige wijk met veel groen, zonder zwerfvuil en hondenpoep.  
Het viel op dat bewoners zich onveilig voelen over het aantal woninginbraken. Dat is nu een 
speerpunt. 20 
Ook te hard rijden zorgt voor gevoelens van onveiligheid. Door ons is al eerder gesignaleerd 
dat mensen zich in het verkeer onveilig voelen. Wij hebben ingezet op veilige schoolroutes. 
Maar, dat is ook in het belang van alle inwoners. In de module langzaam verkeer, die er in 
2009 echt komt, zouden actiepunten moeten zijn opgenomen ter verbetering van de 
gevoelens van onveiligheid. 25 
De speelvoorzieningen en activiteiten in de wijken worden als onvoldoende beoordeeld. Dit 
gekoppeld aan de informatie dat de favoriete vrijetijdsbesteding van onze jeugd voor 70% 
van de tijd wordt ingevuld met televisie kijken, geeft de wens om een simpel trapveldje 
dichtbij te hebben, extra nadruk. De 3%-norm voor groen in de wijken, mag wat ons betreft 
met wat meer snelheid worden gehaald.  30 
Ook de geluid- en luchtkwaliteit is in verschillende wijken reden tot zorg. Vooral wijkoverleg 
West maakt zich als voorhoede als een van de wijken met de meeste geluidsoverlast sterk 
voor de kwaliteit van een beter milieu. In de commissie Samen Wonen, is de raad 
geïnformeerd over de milieuaanpak van de gemeente. Onze fractie vond de informatie 
onvoldoende. De wethouder gaf aan dat er meer activiteiten zijn dan toen werden benoemd. 35 
Graag horen wij van het college de toezegging dat in de commissie Samen Wonen nog eens 
wordt toegelicht welke acties zijn ondernomen met speciale aandacht voor de wijken die 
langs de snelweg liggen. Wij horen ook graag op welke manier met die wijken contact wordt 
onderhouden.  
 40 
De wens van het wijkoverleg voor een eigen ruimte, lijkt ons niet te veel gevraagd. Zeker niet 
gezien hun betrokkenheid. Wij vragen het college met hen in overleg te gaan om te kijken 
hoe dit gerealiseerd kan worden.  
 
In wijk Oost staat de leefbaarheid onder druk. Wij hebben in onze algemene beschouwingen 45 
bij de begroting daar ook aandacht voor gevraagd. Wij zijn blij dat er acties worden 
ondernomen en dat de problematiek boven tafel is. De wens van de kinderen voor een 
speelplek in de buurt, vinden wij reëel. Dat die plek kwalitatief goed moet zijn, lijkt ons geen 
discussie. 
Toch blijkt dat veelal niet het geval. Willen wij de gezinnen houden, dan zal dit meer 50 
aandacht moeten kunnen krijgen. In Oost is er sprake van een enorm doorstroompotentieel.  
Een op de vijf inwoners in die wijk overweegt binnen twee jaar te verhuizen. Zij laten veelal 
goede gezinswoningen achter. Naar aanleiding van het wijkbezoek Oost kwam verbetering 
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van het veldje naast basisschool De Noord ter sprake. In het wijkontwikkelingsplan wordt 
erover gesproken het veld te voorzien van kunstgras voor basketbal en tafeltennis. Ook 
vanuit de school bestaan plannen. Wij vragen het college om dit veldje in overleg met de 
basisschool, de kinderen en de kinderraad van de school in ontwikkeling te brengen. Daar 
ligt wat ons betreft een kans voor de wijk. 5 
 
In het centrum van Ridderkerk wonen relatief veel jonge mensen die graag een bioscoop 
willen. Daar staat onze fractie positief tegenover.  
Op pagina 63 wordt het initiatief van Woonvisie genoemd om in navolging van de 
huismeester een buurt- of wijkmeester aan te stellen. Dit zal zeer op prijs worden gesteld wat 10 
ook blijkt uit de bijdrage van de participatieronde. 
Meer groen, betere speelvoorzieningen en veiliger verkeer zijn ook in deze wijken 
aandachtspunten. De wijkontwikkelingsplannen zijn mooie instrumenten om als overheid met 
de inwoners samen te werken aan vitale en gezonde wijken. 
Dank u wel, voorzitter. 15 
 
De voorzitter: Dank u wel. Nog anderen in eerste termijn? Dat is niet het geval.  
Het woord is aan wethouder Van den Berg. 
 
Wethouder Van den Berg: Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het handig is wanneer ik als 20 
wijkwethouder van deze drie weken, begin en dat daarna de collega's van Ruimtelijke 
Ordening en Verkeer over de inhoudelijke vragen verder gaan. 
Er staan vandaag drie wijkontwikkelingsplannen op de agenda. Uw vraag hierover verbaast 
mij een beetje. We hebben hierover in de commissie ook gesproken. We hebben dit besluit 
enige tijd geleden genomen. Het heeft lang als actiepunt op de agenda gestaan dat er één 25 
WOP voor de drie wijken West, Oost en Centrum zou komen. We hebben toen gezegd dat 
dat de individuele wijken geen recht doet en we daarom drie wijkontwikkelingsplannen 
zouden maken. We hebben toen gezegd dat we dit in een gelijktijdig proces zouden doen, 
met afzonderlijke aandacht en afzonderlijke besprekingen in de wijken. Het proces heeft 
gelijk gelopen, maar de wijkontwikkelingsplannen hebben afzonderlijke aandacht gekregen. 30 
Er liggen voldragen stukken die niet onder doen aan de individuele behandeling van zo een 
plan. 
 
Een aantal fracties vraagt naar de problemen met de leefbaarheid. Twee weken geleden 
heeft het college een brief gestuurd over Oost. Ook daar hebben we in de commissie 35 
uitvoerig over gesproken. De aard van de problematiek is aan de ene kant beheer van de 
buitenruimte, discussies over het bijhouden van huis en tuin en wat men wel of niet op zijn 
huis kan zetten. Deze discussie wordt nadrukkelijk met Woonvisie gevoerd, omdat 
verschillende huurders in deze wijk vinden dat Woonvisie daar strengere eisen aan moet 
stellen. De vraag is wat de woningbouwcorporatie daar precies voor bevoegdheden voor 40 
heeft. 
Daarnaast hebben we geconstateerd dat het ook over sociale problematiek gaat. Hoe ga je 
met elkaar om? Hoe leven verschillende culturen naast elkaar? Hoe spreek je elkaar aan op 
gedrag en vooral ongewenst gedrag? Er is een aantal voorstellen gedaan voor een verder 
proces, dat is niet iets wat je in twee maanden oplost. 45 
Een van de onderwerpen betreft het zoeken naar een ontmoetingsruimte in de buurt van 
Plein Oost. Het college stelt daarom voor om de herinrichting van Plein Oost, die al wel in het 
plan genoemd staat, een jaar naar voren te halen omdat deze ruimte een belangrijke functie 
kan hebben. We stellen nu voor om dit een jaar naar voren te halen, maar er zijn geen 
concrete ideeën over hoe dit er uit moet gaan zien. Mij lijkt dat we daar zo snel mogelijk na 50 
vandaag met winkeliers en omwonenden en het wijkoverleg verder over moeten praten. Het 
probleem bij Plein Oost op dit moment betreft hangjongeren. Daarom hebben de 
omwonenden een belangrijke stempel in dit onderwerp. U wordt op de hoogte gehouden van 
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de ondernomen activiteiten, ook in combinatie met Woonvisie, Dynamiek en de gemeente. 
Het lijkt me goed om daar een keer verder over te praten. Ik wil daarbij wel benadrukken dat 
het niet specifiek een probleem rond ruimtelijke ordening is, maar ook op het gebied van 
sociale zaken en welzijn. 
 5 
De heer Van Houcke en mevrouw Ripmeester vragen of er ook aandacht is voor kinderen en 
de 3%-speelnorm, die in het collegeprogramma staat en waar terecht naar verwezen wordt. 
Tijdens de begrotingsbehandeling hebben we er ook over gesproken. Zoals u weet zijn we 
bezig met de derde pijler van de lokale jeugdagenda, waarin goede voorzieningen in alle 
wijken centraal staat. Wij zijn nu bezig met een schouw over heel Ridderkerk. We kijken naar 10 
de verschillende speeltuinen en hoe de verschillende voorzieningen verdeeld zijn over de 
wijken in Ridderkerk en voor welke leeftijdscategorie we zaken tekortkomen en op welke 
plekken. 
U wordt zo snel mogelijk in 2009 geïnformeerd en u zult concrete voorstellen ontvangen in 
welke wijken en met welke prioriteit nieuwe of aangepaste voorzieningen zullen worden 15 
gerealiseerd. In die zin kan ik nu geen toezegging doen. 
Dat Oost een probleem heeft, is duidelijk. De wijk scoort niet goed, maar we willen even de 
schouw afwachten omdat we ook willen weten voor welke leeftijdscategorie we iets moeten 
ontwikkelen. 
 20 
De heer Den Ouden vraagt naar de status van het besluit. Zoals ook in voorgaande 
wijkontwikkelingsplannen wordt een aantal ontwikkelingen beschreven, en een aantal 
uitdagingen, waar we de komende jaren voor staan. In het raadsvoorstel schrijven wij ook 
dat we gemerkt hebben dat het een nadeel is dat er geen financiën aan de 
wijkontwikkelingsplannen zijn gekoppeld. Aan de ene kant worden voorstellen gedaan, maar 25 
er is geen enkel onderdeel financieel gedekt. In het vervolg willen we gaan nadenken hoe we 
daar verbetering in aan kunnen brengen, zodat een wijkontwikkelingsplan een robuuster 
instrument wordt. Dat willen wij het komende jaar gaan uitwerken. 
 
De PvdA-fractie vraagt naar eigen ruimte waar het wijkideeteam West om vraagt. Ik heb dit 30 
e-mail bericht ook gezien, maar dit verraste mij wel omdat West een wijkvoorzieningen-
centrum heeft. Het lijkt mij goed om hierover in het wijkoverleg nog eens verder te praten. 
Het wijkvoorzieningencentrum is er, het is ook vaak beschikbaar en als er problemen zijn 
over beschikbaarheid of afspraken over de Riederborgh of Woonvisie, moeten we daar over 
praten. Tot zover mijn bijdrage. 35 
 
Wethouder Den Boef: Voorzitter, wat mij betreft zijn er twee onderwerpen. De woningbouw 
in de toekomst en de woningbouw die gepland is. U merkt terecht op dat er nogal wat gaat 
veranderen in de wijk. We moeten er in de komende tijd goed naar kijken, ik heb ook 
afgesproken dat we pas tot vaststelling overgaan nadat de structuurvisie is vastgesteld. Wat 40 
in de WOP’s staat, wil niet zeggen dat het prioriteit heeft. Prioriteit heeft het nagaan wat we 
met woningbouw kunnen doen. Dat heb ik toegezegd: hoe kunnen we een wijk sturen met 
woningbouw en dat is de vraag in de wijk. 
 
De luchtkwaliteit speelt een grote rol. Ik heb veel respect voor de manier waarop de mensen 45 
in Ridderkerk-West dit aanpakken. We kunnen niet zomaar het probleem van de snelweg 
oplossen. Daarvan zijn deze mensen zich terdege bewust. Ze pakken dat heel goed op en 
wij ondersteunen dit aan alle kanten. We moeten dat breder doen met de ons omringende 
gemeenten. De snelweg houdt niet op bij Ridderkerk. 
Wat we zelf doen als gemeente, in de vorm van stil asfalt en dergelijke moeten we ook zeker 50 
doen. En dat doen we ook! Onze ambtenaren hebben uitgelegd dat we naar een integrale 
aanpak moeten. Pas dan maken we een grote stap.  
Het voorstel van de heer Meij om in de commissievergadering verder te praten met een 
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aantal mensen met specifieke kennis, vind ik een goed voorstel. Voorzitter, wat mij betreft 
was dit het. 
 
Wethouder De Koning: Uit mijn portefeuille zijn drie onderwerpen genoemd.  
Het parkeerterrein aan de Klaas Katerstaat, fietspaden zijn zaken die meegenomen worden 5 
in de module Langzaam Verkeer. Ik breng ze daarin nogmaals onder de aandacht.  
Over de opmerking van de heer Den Ouden die te maken heeft met de tram, het volgende. 
In de wijkontwikkelingsplannen is geen financiële vertaling opgenomen. Alles wat u leest 
over begroting en dergelijke zijn zaken die u al bekend zijn en uit andere stukken blijken. Dat 
geldt eigenlijk ook voor de wijziging van het sportpark, waaraan u refereert. Daar wordt in 10 
andere documenten aandacht aan besteed en het wijkontwikkelingsplannen zal daarin 
volgend kunnen zijn. 
Over uw opmerkingen dat u enerzijds in een stuk hebt gelezen dat de tram de belangrijkste 
toevoeging aan het openbaar vervoer is, en anderzijds dat dit gevolgen zal hebben voor het 
busnet en aanpassingen tot gevolg zal hebben, zijn opmerkingen die u in elkaars verlengde 15 
kunt zien. Openbaar vervoer is een gegeven dat alle middelen inzet, tram, bus en wat er nog 
meer is. Dat vult elkaar aan. Ik denk dat u het ook zo moet interpreteren, want zo past het in 
elkaar.  
 
De heer Van Houcke doet een interessante suggestie over verkeerstructuren buiten onze 20 
landsgrenzen. Ik heb eerder wel eens gezegd dat wij contact hebben gehad met een Deense 
gemeente: Sylkeborg. Wij hebben hen zo hartelijk ontvangen, dat er een tegenuitnodiging is 
ontvangen. Daar gaat u nog meer van horen. 
 
De burgemeester: Er is een vraag gesteld die betrekking heeft op mijn portefeuille. Het 25 
betreft de ambulancezorg, aanrijtijden in relatie tot de uitrukpost Barendrecht. Dit is binnen 
de norm te realiseren. Er is een succesvolle lobby richting Den Haag gevoerd. Het is nu de 
vraag wanneer de extra ambulance voor de regio Rijnmond af komt. De plek van de 
uitrukpost Barendrecht is een juiste. Maar je kunt een juiste post hebben, maar als je te 
weinig ambulances hebt haal je de aanrijtijden niet.  30 
 
Ik maak een tweede ronde voor zover dat nodig is. 
 
De heer Meij: Ik heb nog een opmerking voor wethouder Van den Berg. Met mijn opmerking 
over het tegelijkertijd behandelen van drie wijkontwikkelingsplannen, bedoel ik niet te zeggen 35 
dat de plannen niet voldragen zijn. Er staat heel veel in. Het werk is perfect gedaan. Ik 
bedoelde alleen te zeggen dat we niet aan alle wijkontwikkelingsplannen evenveel aandacht 
kunnen besteden omdat we er drie in één raad behandelen. Volgens mij bedoelden de 
andere fracties hetzelfde met hun opmerkingen hierover. Wij doelden niet op de kwaliteit van 
de plannen zelf. 40 
Hierdoor zien we ook nieuwe dingen. In de commissie hebben we voor het eerst 
geconstateerd dat het in Oost niet goed ging. Het wijkontwikkelingsplan bevat belangrijke 
informatie hierover. Het leek een rustige wijk en hier schrikken we toch een beetje van. 
Daarom komen we daar in de raad nog een keer op terug. Dit maakt juist een 
wijkontwikkelingsplan zo belangrijk. 45 
U noemde ook het budget. Een belangrijk beleidspunt. Kennelijk is het wijkbudget 
onvoldoende. Wij vinden het goed om zoals u suggereerde erover na te denken om aan een 
WOP een budget te hangen. Dank u wel.  
 
De heer Van Houcke: Voorzitter, ik vind het heel leuk om te horen dat het college toch 50 
reisplannen heeft. Ik was al bang dat mijn suggestie om op termijn te streven naar een strikte 
scheiding tussen verblijfsruimte en verkeer zou blijven liggen. Indirect hebt u dat toch 
opgepakt. Dat neemt niet weg dat ik toch erg nieuwsgierig ben naar de opvatting van het 
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college over deze op lange termijn, toch wel vergaande zaak. 
Als u zegt dat we de zaak moeten afstemmen en u er na uw terugkomst uit Denemarken op 
terugkomt, dan wacht ik dat met geduld af. 
 
De voorzitter bij interruptie: Voor de goede orde: er is nog geen enkel besluit genomen 5 
om op reis te gaan. 
 
De heer Van Houcke: Ik begrijp dat het college best op reis kan, maar dat wil niet zeggen 
dat wij het moeten betalen. 
Voorzitter, nog een opmerking over de reactie van de wethouder over stedelijke ontwikkeling.  10 
U geeft aan dat het in de Fresiastraat niet zo nauw sluit. Maar er staat redelijk strak 
beschreven, zelfs tot de hoogte van het gebouw, hoe het eruit moet komen te zien. Dus als 
wij dat vaststellen, en u zegt tegelijkertijd dat we er maar niet op moeten letten, dan wringt 
dat bij mij. Ik denk dat u er in die zin toch wat duidelijker over moet zijn, want er staan wat 
meer opmerkingen in over de gewenste ruimtelijke inrichting, terwijl wij onlangs op initiatief 15 
van de raad met elkaar gesproken hebben over hoe u omgaat met de toekomst wat betreft 
de woningbouw. Ik heb wel eens de indruk dat alles in de black box van de structuurvisie 
wordt gestopt. Tot zover, voorzitter. 
 
De heer Den Ouden: Voorzitter, heel kort over de budgetten. Zoals de wethouder aangaf, 20 
dat had ik ook al ergens gelezen. Mijn verwondering was meer dat er een lijst bij zit met 
activiteiten waarachter het woord ‘begroot’ staat. 
Alle goede dingen die in de wijkontwikkelingsplannen staan moeten wij natuurlijk gaan doen 
en daar ook zonodig budgetten voor vinden. 
Alle dingen die eventueel vooruitlopen op nadere besluitvorming van de structuurvisie of de 25 
tramlijn, sluiten wij buiten. 
 
De voorzitter: Waarvan akte. Dank u zeer. 
 
Mevrouw Ripmeester: Nog even terugkomend op vier punten.  30 
Over het wijkontwikkelingsplan Oost en De Noord. U hebt natuurlijk gelijk dat dit in 
samenhang moet worden gedaan het de rest van de wijk. Alleen op dit moment kan het 
verbouwen van de school een win-winsituatie opleveren. De kinderraad wil graag betrokken 
zijn bij de ontwikkeling van speelveldjes in de buurt. Dat hoeft niet naast school te zijn maar 
het mag ook in de buurt van de school. 35 
Over West: een eerste stap is natuurlijk altijd gaan praten over de huidige voorzieningen en 
de specifieke wensen. Vanuit onze fractie is gevraagd om een geoutilleerd 
wijkvoorzieningencentrum. 
Wij missen nog het antwoord op ons verzoek om in de commissie over milieu te praten. Dat 
is wel het geval, dan heb ik dat kennelijk gemist. Dank daarvoor. 40 
 
Wij hebben een stemverklaring. Voor alle dingen die in de wijkontwikkelingsplannen staan en 
alle opmerkingen die gemaakt zijn over de tram, zouden wij graag voor de 
wijkontwikkelingsplannen willen stemmen. 
 45 
De voorzitter: Dank u wel. Ik maak een kort rondje langs het college. 
 
Wethouder Van den Berg: Wij willen de kinderen van de school graag betrekken bij de 
plannen voor Oost. 
 50 
Wethouder Den Boef: Nog een korte opmerking. Ik zal nog even goed kijken wat er staat en 
kom er in de commissie op terug.  
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Wethouder De Koning: Voorzitter, ik heb nog even heel snel op verzoek van de heer Den 
Ouden gekeken naar de overzichten. Ik heb Ridderkerk Centrum als voorbeeld genomen. 
Volgens mij staan er bij ‘begroot’ alleen maar dingen die bekend zijn en deze raad al zijn 
gepasseerd. 
 5 
De voorzitter: Dames en heren, we zijn aan het einde van dit agendapunt. Ik stel vast dat u 
akkoord gaat met deze wijkontwikkelingsplannen, met de afgegeven stemverklaring. Dat is 
het geval. Dank u wel. 
 

8. Voorstel om de Exploitatieverordening gemeente Ridderkerk 1999 in te trekken 10 
(raadsvoorstel nr. 197) 

 
De voorzitter: Dit onderwerp is voor vaststelling naar de raad gestuurd. 
Ik constateer dat u hier allen mee instemt. Dank u wel. 
 15 

9. Voorstel om de 3e programmamonitor 2008 inclusief dekkingsvoorstel, vast te 
stellen (raadsvoorstel nr. 204) 

 
De voorzitter: U hebt een aantal moties ontvangen. Ik stel vast dat u deze wilt betrekken bij 
de beraadslaging. Ik kijk de indieners aan en constateer dat dat het geval is. 20 
Het woord is aan de heer Vroegindeweij. 
 
De heer Vroegindeweij: Voor de motie geef ik straks het woord aan mijn fractiegenoot, de 
heer Koppes.  
In 2008 is heel veel gedaan. Velen hebben hier een steentje aan bijgedragen en iedereen 25 
verdient de lof die hem of haar daarbij toe komt. De raad moet kritisch naar deze monitor 
kijken om ervoor te zorgen dat raad en college het beter gaan doen, en vooral beter samen 
gaan doen. Onze opmerkingen zijn bedoeld om aan dit gemeenschappelijke belang bij te 
dragen. De opmerkingen hebben betrekking op de hoge ambitie, op participatie, informatie 
en werkgelegenheid. 30 
 
Hoge ambitie. 
Onze regelmatige waarschuwing over te hoge ambities die niet in daden kunnen worden 
omgezet, willen wij opnieuw herhalen. Veel voornemens zijn de status van planvorming nog 
niet voorbij. Planvorming wordt uitgesteld, omdat er een nog ambitieuzer, meer omvattend 35 
plan opgesteld gaat worden. Ook de zogenaamde boeggolf wijst op te hoge ambities. De 
daarop betrekking hebbende motie van D66/GroenLinks zullen wij dan ook zeker steunen. 
Alstublieft college, wees realistisch. 
 
Participatie 40 
Gebrek aan vertrouwen in de plaatselijke politiek baart ons zorgen. Voor vertrouwen is het 
nodig dat iedereen serieus wordt genomen en dat toezeggingen worden nagekomen. De 
raad heeft unaniem een format aangeleverd om de rapportages van de programma's 1 en 2 
scherper te maken. We moeten constateren dat het college het format niet heeft gebruikt. Als 
we daarbij constateren dat een toezegging in de kascommissie van 2006 dat er een 45 
financieel overzicht zal worden verstrekt van SRS, waarvan het college nu meldt dat het 
overzicht vertraging heeft opgelopen, terwijl gelijktijdig een correctiepost over huur van 
gymnastieklokalen wordt opgevoerd, dan ontstaat bij ons het gevoel dat participatie zelfs op 
het niveau van college en raad niet de aandacht krijgt die het verdient. 
Het college zou gretig moeten zijn in het verstrekken van informatie die beoordeling mogelijk 50 
maakt. 
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Informatie 
Op twee punten leidt de informatie van het college tot verbijstering.  
Op bladzijde 11 bij het tweede aandachtbolletje staat een tekst die wij alleen maar als 
klinkklare nonsens kunnen kwalificeren. In 2006 is als doelstelling geformuleerd dat we in 
2005 iets zullen bereiken dat al in 2004 ruimschoots was bereikt. Ik geef toe dat deze zin 5 
onduidelijk is, maar hij is duidelijker dan de tekst die er staat. 
Op bladzijde 41 staat een tekst die suggereert dat de raad, dankzij productafspraken met de 
professionele organisaties als Dynamiek, SRS en SWOR nu beter weet wat er te verwachten 
is en beter kan sturen. Niets is minder waar. De ondoorzichtige situatie bij Dynamiek spreekt 
voor zich. 10 
 
Werkgelegenheid 
Een belangrijke doelstelling is om meer mensen aan het werk te krijgen. Daarvoor is het 
nodig dat werkzoekenden beschikken over vaardigheden die door het bedrijfsleven worden 
gevraagd. Daar waar dat niet het geval is, is scholing een belangrijk hulpmiddel. Hierin 15 
zouden met name de regionale opleidingscentra een belangrijke rol kunnen spelen. In de 
driehoek gemeente, onderwijs en bedrijfsleven kunnen nuttige initiatieven worden ontplooid. 
Wij zijn blij met de door de portefeuillehouder gedane toezegging dat hierin meer aandacht 
zal zijn voor de rol en knowhow van de roc’s. 
De heer Koppes zal de motie toelichten. 20 
 
De heer Koppes: Voorzitter, u hebt kennis kunnen nemen van deze motie. Er is een 
zorgelijke situatie ontstaan over de kastanjebomen, die een ernstige ziekte hebben. Uit 
onderzoek is gebleken dat een groot deel van de kastanjebomen in Ridderkerk zal moeten 
worden omgezaagd. Er zal voor herplant gezorgd moeten worden Dat gaat nogal wat kosten. 25 
Ik heb vanmorgen, toen ik langs de Erasmuslaan kwam geconstateerd dat deze bomen, een 
stuk of vijftig, door deze ziekte zijn aangetast. Deze bomen bepalen voor een belangrijk deel 
het straatbeeld in Ridderkerk. Er staan in Ridderkerk ongeveer vijfhonderd kastanjebomen. 
We zullen hiervoor geld moeten reserveren. Dat is de strekking van deze motie. Ik wil de 
andere fracties vragen hoe zij erover denken. 30 
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is nu aan de heer Den Ouden. 
 
De heer Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. De opmerkingen die ik in de commissie heb 
gemaakt wil ik hier herhalen. Onze fractie is content met het feit dat wijzigingen in teksten ten 35 
opzichte van de vorige versie, nu herkenbaar zijn door cursivering. Dat maakt de 
leesbaarheid een stuk makkelijker. 
Wij doen een aanbeveling om dit in de toekomst ook bij de wijkontwikkelingsplannen zo te 
doen.  
 40 
Ik heb enkele opmerkingen. 
 
Bij programma 1, Werk en Economie, lezen we bijna tussen de regels door dat er een winst 
genomen wordt van € 1 miljoen. Omdat we in deze fase juist veel extra geld moeten 
bestemmen voor Drechtwerk, zouden we enig verband kunnen vermoeden. 45 
Wij zouden graag meer helderheid krijgen hoe en wanneer besloten wordt tot winst-
nemingen. Nu lijkt dat een verrassing te zijn, aangenaam uiteraard, maar toch. 
 
Wij verwachten dat de heer Van Houcke, gezien zijn motie, zal ingaan op de boeggolf. 
Wij lazen in programma 5 een overschrijding van de raming voor de exploitatie van 50 
buitenreclameobjecten en dat de aanbesteding daarvan met € 160.000,- was overschreden. 
Betekent dit dat er een jaar lang door drie mensen fulltime aan het aanbestedingproces 
wordt gewerkt? Dat lijkt ons absurd veel.  
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De volkstuinen. U ziet een motie waarvan de kern is dat de onrust waaraan eerder werd 
gerefereerd tot ons is doorgedrongen. Onrust hoeft op zichzelf geen reden te zijn om tot 
verandering te komen, maar het exploiteren van een volkstuin is niet iets van economisch 
nut maar het heeft veel meer weg van een welzijnsvoorziening. Er zijn in de gemeente meer 5 
welzijnsvoorzieningen waar we ook niet de voorwaarde van kostendekkendheid aan 
koppelen. Een heleboel van de volkstuinders ervaren de verhoging als onredelijk of onbillijk. 
Wij zouden, en dat is de strekking van de motie, in dit geval best willen afstappen van de 
schijnbaar noodzakelijke voorwaarde van kostendekkendheid en een ander tarief willen 
hanteren. Juist vanwege het sociale welzijnsaspect. We horen graag hoe de andere fracties 10 
over deze motie denken.  
Dank u wel. 
 
De heer Van Houcke: Met drie programmamonitoren per jaar, in deze opzet, hebben wij 
inmiddels wel een redelijke vorm bereikt om de raad over de tussenstanden te informeren. 15 
Uiteraard is de inhoud bepalend. Het is erg handig dat de stand van de tweede en de derde 
monitor naast elkaar zijn gezet. 
  
Over het programma Werk en Economie lijkt het erop dat eindelijk een opwaartse richting is 
ingezet bij het inzetten van de re-integratiebudgetten, waardoor het stuwmeer dat in de 20 
afgelopen jaren is ontstaan, kan leeglopen. 
Toch blijkt er in 2008 nog steeds stevig structureel tekort op het door het rijk verstrekte 
budget voor de uitkeringen. Nog steeds wordt er in financiële zin toegelegd op de uitvoering 
van de Wet werk en bijstand. In 2008 ongeveer volgens opgave van de wethouder 
€ 300.000,-. Terwijl bij voldoende geslaagde re-integratie juist een overschot zou moeten 25 
kunnen ontstaan op het uitkeringsdeel. Wij blijven nog steeds krachtig pleiten voor het 
inzetten op de beschikbare re-integratiegelden voor langdurige trajecten voor mensen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Niet alleen uit economische, maar vooral uit sociale 
overwegingen. Ieder mens heeft recht op maatschappelijke participatie en een zinvolle 
invulling van zijn leven. 30 
Wij zijn verder erg benieuwd naar de beloofde presentatie, begin volgend jaar over de 
vorderingen in het bestrijden van de armoede in onze gemeente. Over een jaar immers moet 
het beleid van de wethouder de voedselbank overbodig hebben gemaakt. 
 
Over het programma Bestuur en Participatie slechts één opmerking. Je kunt niet steeds 35 
opnieuw het rijtje van trends en knelpunten beginnen met afnemend vertrouwen in de 
overheid, zonder dat u daarbij expliciet de rol van de overheid meeneemt. Ik heb al 
verschillende keren gewezen op het nog steeds ontbreken van een communicatieplan met 
de bevolking over de verstrekkende besluiten die wij in de structuurvisie aan het nemen zijn. 
Zijn wij de schadelijke discussies over de tramplus vergeten? Ik vraag daarom van het 40 
college de harde toezegging dat er een strak communicatieplan wordt gevoegd bij de 
conceptplannen van de structuurvisie. Dat is geen zaak voor BVR. Het gaat daarbij wat ons 
betreft niet om het voortdurend ruimte bieden om standpunten te roepen en herhalen. Wel is 
een goede timing, structurering van communicatie en inspraak nodig om de kwaliteit en het 
voortdurend op verschillende fronten communiceren van de status van inspraakmomenten, 45 
de voortgang van procedures en de uiteindelijke besluitvorming belangrijk. Worden deze 
kosten soms zelfs als zondegeld gezien? Of mag het ontwikkelen van draagvlak wat kosten? 
Uw zeer terechte constateringen bij dit programma dat voortaan bij het opstellen van nieuw 
beleid nadrukkelijker zal worden gekeken naar de resultaten van het vigerende beleid, zijn 
ons dan ook uit het hart gegrepen. 50 
We zouden het kunnen aanvullen met het structureel opnemen van communicatie en 
participatie. 
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Ten aanzien van het programma Educatie, vinden wij het geweldig dat de Maximaschool nog 
juist voor het vertrek van wethouder Zwiers kon worden geopend. Dit is een sieraad voor het 
Ridderkerkse onderwijs. Complimenten aan de wethouder en het onderwijsveld. 
 
Iets anders is, dat, ook al is het geloof bij de wethouder nog niet geweken, D66/GroenLinks 5 
niet meer gelooft dat de nieuwe schoolgebouwen voor De Burcht en De Reijer nog in 2009 
kunnen worden betrokken. Weet u nog hoe de weg naar de hel is geplaveid? Uitstellen en 
doorschuiven. Ik kom daar bij programma 5 op terug. 
Hetzelfde geldt voor de drie brede scholen die volgens uw eigen collegeprogramma over een 
jaar op de rails moeten staan. Hoe kan de wethouder dat nu zelf geloven als hij een breed 10 
gedragen, sprankelend initiatief in Bolnes zelf doorschuift naar een ver moment minstens tot 
na de zomer van 2009 of later? Bent u nu wel of niet de regisseur van drie brede scholen? 
Vinden de coalitiepartijen dit allemaal aanvaardbaar? Van het CDA is mij dat wel duidelijk 
geworden. Maar bij de overige drie partijen is het nogal stil. 
Desalniettemin voorzitter, de fractie van D66/GroenLinks neemt afscheid van deze 15 
wethouder en ook al botste het nogal eens, zonder rancuneuze gevoelens. De politiek 
bestaat immers bij de gratie van verschillende opvattingen. Wij wensen de wethouder het 
allerbeste in zijn derde levensfase, waaraan zoals ik uit ervaring weet, veel aantrekkelijke 
kanten zitten. Misschien een raadslidmaatschap in 2010? 
 20 
In het programma Wonen en Leefomgeving zien wij een frustrerend gebrek aan voortgang in 
de beoogde plannen. Het woord ‘doorschuiven’ is vermoedelijk het meest gebruikt. Bij deze 
programmamonitor komt het beeld naar voren van een organisatie die in de opmaat naar de 
begroting allerlei plannen urgent vindt, voor de zekerheid ruime voorstellen doet, de plannen 
in de begroting laat goedkeuren, en daarna wel ziet of en zo ja welke van deze plannen uit 25 
de voorraad kunnen worden uitgevoerd. 
De fractie van D66/GroenLinks kan zich niet onttrekken aan het beeld van een organisatie 
die niet onder controle is. 
In de wetenschap dat het mensenwerk blijft, moet de raad er wel van uit kunnen gaan dat de 
begroting een getrouwe afspiegeling is van dat wat reëel kan worden uitgevoerd, met de 30 
beschikbare middelen. Ook in vorige jaren was er kritiek van de raad op de forse boeggolf. 
Ook al zal doorschuiven en uitstellen in een aantal gevallen geen ernstige consequenties 
hebben, dan nog blijft het onverantwoord als we zo´n groot bedrag vastleggen, van 
miljoenen euro’s zoals min of meer structureel in de begroting is vastgelegd, als bij de 
rekening blijkt dat er een overschot is van enkele miljoenen en daarmee tegelijkertijd blijkt 35 
dat een aantal gerechtvaardigde wensen niet in de begroting konden worden opgenomen 
omdat vanuit het programma Wonen en Leefomgeving zo ruim was begroot, dat er geen 
geld meer voor was. De raad moet erop kunnen vertrouwen dat er strak wordt begroot en dat 
ambitie en capaciteit elkaar in evenwicht houden. Dat is nu niet het geval, zoals weer blijkt. 
Deze zomer stemde de raad ermee in het ambitieniveau bij te stellen zodat ambitie en 40 
capaciteit weer in evenwicht waren. Vorige maand nog werd bij de vaststelling van de 
begroting voor 2009, desgevraagd nog eens klip en klaar bevestigd dat het middel in 
evenwicht was met de ambities. Niet dus. Uit het verwachte overschot op de rekening 2008 
heeft de wethouder Financiën heel slim, alvast een voorschot genomen door er de afkoop-
som van Drechtwerk mee te financieren. Maar, de schijn bedriegt want de doorgeschoven 45 
investeringen zullen de volgende jaren toch op tafel moeten komen. 
Om de raad voor 2009 in elk geval toch voldoende inzicht te geven in de planning en 
voortgang van uitgestelde investeringen in 2009, zal ik namens D66/GroenLinks een motie 
indienen, mede namens het CDA en Leefbaar Ridderkerk, in de veronderstelling dat de 
wethouder van Wonen en Leefomgeving en de wethouder Financiën dit als een 50 
ruggesteuntje zien om hun beleid nog effectiever en efficiënter te kunnen uitvoeren. 
Met name in de laatste zin van de motie, wordt het college uitgenodigd uiterlijk op 30 januari 
2009 met nadere conclusies en voorstellen te komen. 
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Wij verbazen ons erover dat in enkele zinnen wordt gemeld dat er een eenmalig voordeel 
van maar liefst € 500.000,- is genomen op het grondbedrijfcomplex van de praktijkschool. Is 
de gemeente hier de speculant? Welke rol speelt de raad bij een dergelijke winstneming? Wij 
horen hierover graag de reactie van de wethouder. 5 
 
Het milieu. 
Het woord milieu wordt in begrotingen, jaarrekeningen en monitoren uiterst zelden 
aangetroffen. Dit is een veeg teken. In de commissie Wonen, is op initiatief van de 
wethouder een korte presentatie gegeven. Dat was een goed initiatief. Maar, deze 10 
presentatie gaf wel inzicht in ambtelijke procedures en vormen van overleg, maar wat helaas 
ontbrak was de voor de raad zo cruciale informatie in welke mate de doelstellingen uit de 
door de raad op 22 december 2006 vastgestelde milieuvisie worden behaald. 
Menige fractie heeft in de afgelopen maanden haar ongenoegen uitgesproken over het 
onzichtbaar zijn van het thema milieu. Er is meerdere malen gevraagd naar de rol van de 15 
milieuvisie. Argumenten over gebrek aan ambtelijke capaciteit klinken na al die jaren niet erg 
geloofwaardig. Hier wreekt zich in elk geval het opheffen van de aparte milieudienst en 
integratie van milieuzaken bij de ruimtelijke plannenmakerij. Het milieu werd onzichtbaar, 
maar dat kan geen vrijbrief zijn het bereiken van de vastgestelde milieudoelen onzichtbaar te 
houden. Ik stel vast dat ook in deze programmamonitor geen inzicht wordt geboden in de 20 
voortgang van de milieudoelstellingen. Daar heeft de raad recht op, wil het zijn taken kunnen 
uitvoeren. Ik vraag de wethouder expliciet hoe hij op korte termijn in deze omissie wil 
voorzien. 
Mocht het antwoord onvoldoende duidelijkheid bieden, dan zal de fractie van 
D66/GroenLinks aan het begin van het nieuwe jaar hierop initiatieven nemen. 25 
 
Het onderzoek naar de toekomst van Dynamiek is nog maar net openbaar, en daarom geef 
ik een terughoudende reactie. Wij zijn blij dat het college uiteindelijk tot dit gedegen 
onderzoek heeft besloten. Het heeft al met al lang geduurd voordat de raad over de 
problemen werd geïnformeerd. Maar, uiteindelijk heeft het college toch ingezien dat er een 30 
meer regisserende en actieve rol noodzakelijk was. Wij verwachten dat het college in de 
komende maanden open met de raad hierover zal communiceren.  
Dank u wel. 
 
De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie heeft met waardering 35 
kennisgenomen van de derde programmamonitor. Ik wil nog kort stilstaan bij twee 
elementen. 
 
Wij zijn als fractie blij met de toezegging van wethouder Den Boef om volgend jaar een 
bijeenkomst te organiseren over herstructurering, zoals dat vorige week in de 40 
commissievergadering aan de orde is geweest. Daarbij wordt de herstructurering van 
Slikkerveer-Zuidoost als uitgangspunt genomen, om te komen tot verbetervoorstellen voor 
het proces. 
Onze fractie wil haar medewerking aanbieden om mee te praten, mee te denken en te 
ontwikkelen. Ik neem aan dat ook andere fracties hun ervaring willen inbrengen ter 45 
verbetering van het proces. 
 
De evaluatie van de wijkontwikkelingsprogramma's, zoals in de derde programmamonitor is 
opgenomen. Ik richt mij vooral op het programma voor Rijsoord. 
In het wijkontwikkelingsplan van 2006 staat op pagina 51 onder sociaalmaatschappelijke 50 
ontwikkelingen: ‘waar mogelijk ondersteunen van de buurtwinkel in Rijsoord’. Onder 
tijdplanning staat: ‘continu’. 
En verder staat daar dat de gemeente er ook een rol in heeft, naast het particuliere initiatief. 
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In de bijgaande evaluatie staat onder stand van zaken in september (ongeveer drie maanden 
geleden) dat er voor zover bekend is, geen behoefte is aan ondersteuning. Inderdaad, drie 
maanden geleden draaide alles nog. Sinds november is de buurtwinkel gesloten. Onze 
fractie heeft in de begrotingsraad aandacht gevraagd voor de buurtwinkel, maar wij hebben 
daarin weinig bijval ervaren. Wij vinden dat zo een voorziening in Rijsoord thuishoort. 5 
Daarom hebben wij samen met een aantal betrokken bewoners vanuit het wijkoverleg de 
handen ineengeslagen om na te gaan wat mogelijk is. Er is inmiddels huis aan huis een 
enquêteformulier verspreid. De bewoners worden daarmee bevraagd op hun wensen over 
de buurtsuper en hun eventuele bereidheid om iets te doen in de voorwaarden scheppende 
mogelijkheden. 10 
Wij hopen binnenkort duidelijk te hebben of er in de wijk behoefte en draagvlak is. Wij gaan 
er vooralsnog van uit dat dat zo is en dan gaan we verder om een alternatieve invulling 
binnen bereik te krijgen. 
We hopen op politieke steun als in de komende weken behoefte en draagvlak aanleiding 
geven tot snelle stappen, zowel van college als raad. Dit is dan indachtig de uitspraken van 15 
het wijkontwikkelingsplan, dat we samen hebben vastgesteld. 
Dat was het, voorzitter. 
 
De heer Onderdelinden: Voorzitter, bij de uitvouwbare bladen in de programmamonitor, 
hebben wij in de commissie opgemerkt dat het aardig zou zijn om een kolom toe te voegen 20 
met de titel: collegeprogramma. Dit, omdat een aantal doelstellingen nogal SMART is 
uitgewerkt. Daar hoor ik graag meer over. 
 
Het Drechtwerkverhaal heeft € 3,2 miljoen gekost en heeft al doorgewerkt in de resultaten 
van 2008, die volgens de huidige verwachting op nul uitkomen. Dat betekent impliciet dat we 25 
anders uit zouden komen op € 3,2 miljoen overschot. Dat lijkt ons erg veel. Hoe komt dat? 
 
Er is bij het complex Nieuw Reijerwaard-Noord tussentijds een winst van € 1 miljoen 
genomen. Waarom tussentijds? Wat zijn de normen die bij de term tussentijds horen? Als 
dat niet gebeurd zou zijn, zouden we € 1 miljoen tekort zijn gekomen. 30 
 
De herstructurering bedrijventerrein heeft geen prioriteit gehad. We nemen aan dat dit een 
op een wordt meegenomen in de structuurvisie.  
Er is een opmerking gemaakt, over de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. In de 
commissie werd gezegd dat dit een wat gedateerde opmerking is. Is er al zicht op signalen 35 
van bedrijven in Ridderkerk die in problemen dreigen te komen door de kredietcrisis? 
 
Er wordt een relatie gelegd tussen stageverlenende bedrijven en de stagiaires. Is er al zicht 
op de regisseur werk en in hoeverre hij de twee partijen bij elkaar kan brengen? 
 40 
Over veiligheid hebben wij de wens uitgesproken dat wij een bezoek willen brengen aan de 
veiligheidsregio. Daar weet de burgemeester van. 
 
Over de hoogte van de re-integratiegelden is nog de vraag of er op dit moment, in 
tegenstelling tot vorig jaar, een goede relatie bestaat tussen de hoogte van de re-45 
integratiegelden en het aantal mensen dat in het arbeidsproces is uitgestroomd.  
 
Rond de drie brede scholen, waarover steeds is gecommuniceerd nemen wij aan dat de 
nieuwe wethouder voortvarend met de twee nieuwe moties aan de slag zal gaan, als het 
gaat om de brede school in Bolnes. Wellicht zou dit ook gecombineerd kunnen worden met 50 
een initiatiefvoorstel, maar dat wachten wij wel af. 
  
Rond Dynamiek is bij ons de vraag gerezen in hoeverre dit resultaat besloten lag in de 
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opdracht van Berenschot. Wanneer is SRS bij dit proces betrokken geraakt?  
 
Over de boeggolf is in de motie helder geformuleerd wat wij daarvan vinden. Wij vragen ons 
af in hoeverre de begroting van 2009 onevenredig zwaar zou zijn belast. Ofwel of de 
begroting 2009 in een ander daglicht is komen te staan door al dit soort golven. 5 
 
Een opmerking over het zwembad. Er ligt een relatie met de structuurvisie. Als de relatie met 
de structuurvisie er is, en die is er, is de vraag of aanleg in 2010 op die plek aan de orde zal 
zijn.  
 10 
Dan nog een opmerking over de Wmo. Kijkend naar de overschotten van voorgaande jaren, 
vragen wij of de wethouder al zicht heeft op het saldo van de uitgaven en inkomsten. Wij 
vragen ons af of er sprake is van een zeker evenwicht. 
 
Over de moties, die de meerderheid ondertekent, verwijzen wij naar de overwegingen die 15 
daarin zijn opgenomen. Dank u wel. 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, wij weten dat de portefeuillehouder een niet aflatende 
inzet heeft op het gebied van de ambulance. Zij is er bij wijze van spreken dag en nacht mee 
bezig. Toch moeten we nu constateren dat er nog steeds onduidelijkheid is. Met andere 20 
woorden de regering speelt mooi weer met loze beloftes. Dat is onze constatering. 
Bovendien legt het kabinet steeds meer taken op het bord van de gemeentelijke overheid, 
zonder daarvoor financiële middelen beschikbaar te stellen. Dit baart ons grote zorgen, met 
name op het gebied van de Wmo. 
 25 
Op het gebied van werk en economie willen wij het college complimenteren met het 
onderhandelingsresultaat van UPC.  
 
Bij de VVD-fractie bestaat zorg over de uitstroom naar werk. De tekst in de monitor is van 
voor de financiële crisis. Extra inspanning zal ongetwijfeld noodzakelijk zijn. Maatwerk moet 30 
daardoor niet in de knoei komen. Dat pleit voor een nog beter contact met alle 
onderwijsinstellingen. 
 
Voorzitter, op het gebied van educatie staat dat de brede scholen in 2010 gerealiseerd zullen 
zijn. Beroep op het college om daar ook fors op in te zetten. 35 
 
De VVD-fractie heeft eerder zorgen geuit over de leegstand van scholen. Wij hebben het 
college opgeroepen om vooral in actie te komen. Nu wordt in de monitor gemeld dat het 
aantal dagdelen peuterspeelzaalwerk terugloopt. Met andere woorden: de zorg voor de 
toekomst wordt daardoor nog groter. 40 
 
De heer Van Houcke sprak over de boeggolf en dan voornamelijk op het gebied van wonen 
en leven. De wethouder sprak in de commissie over een zerobase-begroting die zou moeten 
voorzien op strakker begroten. Strakker begroten is dringend gewenst om sturing te kunnen 
geven. Wij horen graag nog een toelichting over wat wij ons bij dit zerobase-verhaal moeten 45 
voorstellen, ook in relatie tot de gemelde boeggolf. 
Dank u wel, voorzitter. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. In 2008 is veel werk verzet om het 
coalitieakkoord verder uit te voeren. Het is een ambitieus akkoord. Het college gaat nog 50 
steeds voor duurzaamheid, niet voor het snelle laaghangende fruit, waarvoor de goede 
boomgaard. Wij zouden wel snelheid en resultaat bij sommige programma's willen 
aanbrengen.  
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Onze zorg ligt bij de mensen die nog niet aan het arbeidsproces deelnemen. Of dat nu via 
re-integratie of toename van arbeidsparticipatie moet. Wij begrijpen niet hoe er veel geld kan 
zijn waarmee niet altijd resultaat bereikt wordt. 
Wij hebben die zorg niet vanuit economisch, maar vanuit sociaal maatschappelijk belang. 
 5 
De voedselbank bestaat nog steeds. Wij onderstrepen de wens om deze overbodig te 
maken. Het is een taaie materie. Wij willen erop attenderen dat het over 27 gezinnen gaat 
met 30 kinderen, die geen eten hebben. Ook deze maand niet wanneer wij allemaal lekker 
aan de kalkoen zitten. 
 10 
Wat betreft programma 4, daar staat dat ingezet wordt op een prettig schoolklimaat. Is het 
mogelijk om de conclusies van project De Wingerd met betrekking tot testen en conflicten 
aan de raad te verstrekken? Het gaat nu alleen naar interne overlegstructuren. 
 
De heer Van Houcke stelde ons een vraag over de visie van de brede school in Bolnes. Ik 15 
heb aan de voorzitter van de commissie Samen Leven gevraagd of wij dit punt, de uitvoering 
van de brede school motie, kunnen agenderen voor de vergadering in februari of maart. 
 
De voorzitter: Ik heb toen vast ja gezegd. 
 20 
Mevrouw Ripmeester: Dat waren mijn opmerkingen over de programmamonitor.  
Over de motie over de kastanjebomen, wil ik zeggen dat wij deze van harte steunen. Streeft 
u naar vervanging van maar een soort boom of naar meerdere soorten? 
Wij staan ook positief tegenover de motie van de boeggolf. 
De motie over de volkstuinders. Wij weten dat er onrust is. We hebben een afspraak 25 
gemaakt dat dit kostendekkend moet zijn. Ik heb begrepen dat er op dit moment geld op 
wordt toegelegd. In dat geval betekent dit een verkapte vorm van subsidie. Wij zijn niet tegen 
subsidie, maar ik zou dan graag de mate en hoogte, en het waarom toegelicht willen hebben. 
 
De voorzitter: Dank u zeer. Het woord is aan het college. 30 
 
Wethouder Van den Berg: Dank u wel. Ik heb vorige week een drukke 
commissievergadering gehad en dacht daarom vanavond geen vragen meer te krijgen. 
De heer Onderdelinden stelt vragen over programma 1. 
Ik heb nog geen signalen van bedrijven ontvangen. Ik heb hen wel geïnformeerd dat we een 35 
toename zien van de instroom van uitkeringsgerechtigden. Dit is aanleiding om begin januari 
serieus te kijken wat er op dit punt gebeurt en of er maatregelen nodig zijn. 
 
Op uw vraag over de regisseur werk, kan ik u meedelen dat de regisseur werk niet zozeer 
een rol heeft naar de scholen, maar dat zij de Ridderkerkse vacatures moet koppelen aan de 40 
mensen uit ons uitkeringsbestand. Dat is een hele klus en daar is zij ook mee bezig. De 
eerste resultaten zien wij gelukkig hier al van. Juist door deze inzet zien wij in de monitor een 
toename van de uitstroom van het afgelopen jaar. We hebben nog wel zorgen over het totale 
resultaat van de instroom. 
 45 
De re-integratiegelden bestaan uit een I-deel en een W-deel. Het I-deel is het aandeel dat wij 
betalen aan de uitkeringen. Daarmee loopt Ridderkerk, omdat de uitstroom onvoldoende 
was, achter op de landelijke ontwikkelingen. Daardoor worden we gekort op het budget. 
Daarnaast is er een W-deel, de re-integratiegelden, waarmee wij trajecten betalen. Daar 
hebben wij in het afgelopen jaar ontzettend veel geld ingezet. Tot vorig jaar hielden wij daar 50 
meer dan € 1 miljoen aan over. Daarover is meerdere keren gediscussieerd namelijk of het 
geld terug moest naar het Rijk. In het afgelopen jaar hebben wij een hele slag gemaakt. We 
hebben nu nog ongeveer € 100.000,-- over. Dat geld mag meegenomen worden naar 
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volgend jaar. Er zijn veel trajecten en de groei van de uitstroom heeft hier ook mee te maken. 
Het is lastig aan te geven hoe de relatie getest is. De trajecten maken de afstand tot de 
arbeidsmarkt veel kleiner. 
 
De heer Van Houcke bij interruptie: Voorzitter, er is een Babylonische spraakverwarring 5 
ontstaan, althans bij mij. De W-gelden gaan over het integratie deel, en de I-gelden gaan 
over het werkdeel. Dat is iets wat ik niet logisch vind. Ik denk dat het goed is om dit in het 
vervolg te benoemen om te voorkomen dat gebeurt wat in de afgelopen weken heeft 
plaatsgevonden. 
 10 
Wethouder Van den Berg: Precies. Ik weet ook niet waarom landelijk voor deze afkorting is 
gekozen. Maar, het I-deel gaat over de uitkeringsgelden, het aandeel dat wij aan een 
uitkering betalen. 
 
De heer Onderdelinden bij interruptie: De simpele vraag was eigenlijk, omdat we nu veel 15 
meer geld hebben uitgegeven aan dat waarvoor het bestemd is, of er een relatie bestaat met 
het aantal mensen dat nu fysiek uitstroomt. 
 
Wethouder Van den Berg: De relatie is lastig aan te geven, maar je kunt in de monitor zien 
dat er vorig jaar over het hele jaar gezien twaalf mensen zijn uitgestroomd en nu tussen 20 
zestig en zeventig mensen. 
 
U vraagt ook naar Dynamiek, en SRS. De relatie met SRS was een initiatief van Dynamiek, 
na het aflopen van de gesprekken met de SWOR. Wij hebben Berenschot een suggestie 
willen laten doen welke andere samenwerkingsverbanden er lokaal en regionaal zijn. Daar 25 
zijn gesprekken over geweest met de Ridderkerkse organisaties. De bevindingen daarvan 
zijn terug te lezen in het rapport. 
 
Ten slotte vraagt u naar de Wmo. We houden inderdaad dit jaar geld over. Het precieze 
saldo is mij op dit moment niet bekend. Het gaat niet over het grote bedrag van vorig jaar. 30 
Wij zullen over de motie van de raad een voorstel doen over de besteding van het overschot. 
De ontwikkelingen worden wel steeds zorgelijker, met name door de bezuinigingen vanuit 
het rijk. Het overschot wordt minder en ik verwacht dat dit over een aantal jaren over zal zijn. 
 
Wethouder Den Boef: Voorzitter, drie zaken. De twee moties en de vraag van de heer Van 35 
Houcke over de monitoring van milieu. De monitor laat de tussenstand zien. De jaarrekening 
komt terug op dat wat bereikt is. Ik heb de milieuvisie voortdurend bij me.  
Als ik hem dan nu zo doorblader, kan ik u vertellen dat we op bepaalde punten aardig wat 
bereikt hebben. Op sommige onderwerpen hebben we nog een hele slag te maken. 
We moeten zeker in de commissie daar nog eens op terugkomen. Maar, ik denk dat we 40 
zeker een slag gemaakt hebben, op het gebied van afval, grondschoonmaak, duurzaam 
inkopen, ons eigen wagenpark. 
 
U gaf nog even aan dat u dit stuk omarmt. Vervolgens staat in dit stuk dat de integrale 
aanpak de manier is om het milieu aan te pakken. Ik vraag mij af wat u daarop tegen hebt. 45 
Op het moment dat je woningbouwlocaties gaat invullen, zou je aan de voorkant moeten 
kijken wat er bereikt kan worden. Niet achteraf. Dat is wat bedoeld wordt met een integrale 
aanpak. Ook bij wegenaanleg. 
 
De heer Van Houcke bij interruptie: Ik begrijp niet zo goed dat u er zo op reageert. We 50 
hebben een visie met doelstellingen vastgesteld. Wat wij vragen is inzicht in hoever u bent 
met het uitvoeren of behalen van uw doelstellingen. Dat onttrekt zich voortdurend aan mijn 
waarneming. Ik had gehoopt dat we daar vorige week meer inzicht in zouden krijgen. Ik heb 
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de milieuvisie er ook nog eens op nageslagen en dan zie ik dat er heel weinig operationeel 
is. Als u zegt dat er veel operationeel is, geloof ik u direct, maar, deelt u dat een keer met 
ons? 
 
Wethouder Den Boef: Ik heb u toegezegd dat bij de behandeling van de rekening te doen. 5 
Dat is in juni. 
 
De heer Van Houcke: Voorzitter, ik vind dat te laat, dan zijn we weer zeven maanden 
verder. Als we pas dan over zo’n belangrijk plan kunnen praten, dan verzuipt het in alle 
andere zaken die aan de orde komen. U hebt mevrouw Ripmeester toegezegd dat de zaak 10 
in de commissie nog een keer aan de orde zal komen in algemene zin. Ik zou dat graag 
willen toespitsen, uitgerekend hierop. 
 
Wethouder Den Boef: Voorzitter, het lijkt me goed om in die bewuste commissie te laten 
zien wat we doen en wat we bereikt hebben en ook gezamenlijk te kijken wat we nog meer of 15 
heftiger kunnen doen. 
 
De heer Van Houcke: Maar dan duidelijk toegespitst op dat wat door ons is vastgesteld in 
de milieuvisie. 
 20 
Wethouder Den Boef: Over de moties het volgende. 
Het is ons natuurlijk niet ontgaan dat er iets aan de hand is met de kastanjebomen. Er is veel 
onderzoek gedaan. Begin volgend jaar zal dit helemaal afgerond zijn en komt er volgend jaar 
een voorstel over de aanpak. U zegt terecht dat dat veel geld kan gaan kosten. In de eerste 
aanpak praten we al snel over een ton. Wanneer we het helemaal willen aanpakken, zou dat 25 
bedrag fors hoger worden. Begin volgend jaar kunt u het voorstel tegemoet zien. 
 
Over de volkstuinen heb ik al het een en ander gezegd. Terecht heeft mevrouw Ripmeester 
gezegd dat dit kostendekkend zou moeten zijn. € 190,- is een fors bedrag. Aan de andere 
kant is dit voor een hobby ook wel een haalbaar bedrag. De fietsclub, waar ikzelf lid van ben, 30 
is duurder. Ook dat is een sociale bezigheid. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden te 
bedenken. 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Of de kosten haalbaar zijn, weet ik niet. Ik ben 
nieuwsgierig naar de kostendekkendheid en naar de kostentoerekening. Wat maakt dat de 35 
tarieven plotseling zo hoog zijn geworden? De grond lag er al. 
 
Wethouder Den Boef: Voorzitter, dat is zo, de grond lag er al. Als je een goed 
volkstuinencomplex wil hebben en houden zul je als gemeente moeten investeren. Het gaat 
dan vooral om paden, afrastering, kosten voor het kadaster of het gezamenlijk aanvragen 40 
van een bouwvergunning zoals in dit geval wordt gedaan, en om onderhoud van bijvoorbeeld 
de sloten die er omheen lopen. 
Al die zaken maken dat de kosten voor het volkstuinencomplex aardig oplopen. Natuurlijk is 
het ene complex makkelijker te beheren dan het andere, maar gemiddeld genomen zitten we 
rond € 0,95 per vierkante meter om het beheer kostendekkend te krijgen. Het lijkt mij geen 45 
goede zaak om per complex verschillende prijzen te hanteren. 
 
De burgemeester: Er is een aantal vragen gesteld aan de wethouder Onderwijs. Maar in het 
licht van zijn afscheid, lijkt het mij goed wanneer hij daar met zijn opvolger over in gesprek 
gaat. 50 
Er is een aantal vragen gesteld over participatie in relatie tot het vertrouwen. We hebben al 
met elkaar gedeeld dat de scores slechter zijn. In onze werkgroep met de raad, college en 
ambtelijke organisatie, hebben we afgesproken om nadrukkelijk zelf een slag te gaan maken 



18 december 2008 

 1397 

op de staat van de gemeente. Dat betekent dat we gezamenlijk aan het werk gaan. De 
beweegredenen van de slechte cijfers grijpen wij aan als extra communicatiemoment met de 
burgers. 
De heer Van Houcke heeft gelijk als hij zegt dat we niet alleen aandacht moeten hebben 
voor het beschrijven van de trend maar dat we ook daadwerkelijk aan participatie en 5 
communicatie moeten doen en daarbij nadrukkelijk naar het proces van de structuurvisie 
moeten kijken. Het is goed om bij startnotities voortdurend aandacht te hebben voor 
communicatie en participatie. Dat laat onverlet dat wanneer we iets tegenkomen in een 
ingewikkeld proces, zoals de structuurvisie, we ook onderweg moeten kunnen bijstellen. 
 10 
De heer Japenga maakte een opmerking over de buurtwinkel in Rijsoord. Die ontwikkelingen 
zijn heel snel gegaan. 
U weet dat de wethouder Economie daarover in gesprek is met mensen van het wijkoverleg. 
De communicatie is open. 
 15 
De heer Onderdelinden vroeg in de programmamonitor een kolom toe te voegen: 
coalitieakkoord. Ik weet niet of dat zo handig is, wellicht is de jaarrekening daarvoor een 
beter moment. Ik zeg dit nu even uit mijn blote hoofd, maar misschien kunnen we daar op 
een ander moment even over spreken. 
 20 
De heer Onderdelinden: We nemen dit mee bij de rekening, dank u wel. 
 
De burgemeester: We hebben in Zeeland in ieder geval met elkaar afgesproken, daarover 
met elkaar in reflecterende en verantwoordende zin te spreken. 
 25 
Wethouder De Koning: Voorzitter, er ligt een aantal vragen op het financiële vlak. Een 
enkele vraag ging over de brede school in relatie tot het verkeer. U weet dat hiervoor een 
pilotstudie in Slikkerveer wordt uitgevoerd en het verzoek is om deze studie snel uit te 
breiden. De pilotstudie lijkt redelijk succesvol te verlopen. Begin 2009 is de eerste evaluatie 
hiervan gereed. Na de bespreking hiervan zullen we kijken hoe we dit verder kunnen 30 
uitrollen. Het is goed om eerst een beeld te hebben van de organisatorische en financiële 
consequenties voordat we dit naar andere wijken uitbreiden. Begin volgend jaar komt dit 
onderwerp terug. 
 
De financiële kant van de zaak.  35 
Er zijn opmerkingen gemaakt over de boeggolf. De motie van de heer Van Houcke voorziet 
vooral op pagina 34 en 35. Maar het onderwerp strekt verder. 
We zijn constant bezig met de verbetering van het plannen van investeringen. Het is niet zo 
dat we alleen maar toekijken en het allemaal maar laten gebeuren. We zijn wel degelijk ‘in 
control’. 40 
U ziet dat ook aan deze monitor. Op pagina 34 en 35 ziet u nu dingen die u anders pas bij de 
rekening zou zien. U kunt constateren dat wij er strak op zijn gaan zitten. 
Natuurlijk is er nog een flinke lijst van zaken die doorgeschoven worden van 2008 naar 2009. 
Ik heb in de commissievergadering al aangegeven wat de hoofdoorzaak daarvan is. We 
hebben altijd te maken met zaken die doorgeschoven moeten worden, ik noemde dat 45 
exogene factoren. Ik heb u ook als voorbeeld gegeven dat we tussen 1 oktober en 1 april 
niet aan dijken mogen werken. Nog een voorbeeld, ter illustratie. Voor de herstructurering 
van de Rijksstraatweg kijken we samen met de bewoners naar de manier waarop die weg 
moet worden gemaakt. We doen dat zorgvuldig. Dat kost tijd. Ook hierbij worden we 
tegengehouden vanwege de situatie dat we er een halfjaar niet aan mogen werken van het 50 
waterschap, want dat is de eigenaar van deze weg. Dergelijke onderwerpen spelen mee. Het 
is geen kwestie van niet willen, het is een kwestie van niet kunnen.  
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Aannemers van wegbeheer hadden opdrachten voor het uitkiezen. Dat betekent dat je soms 
moest wachten voordat je dingen kon gaan uitvoeren. U kunt zich voorstellen dat dit in 2009 
wel eens anders kan worden. Bij elk onderwerp op pagina 34 en 35 staan oorzaken 
genoemd. Je moet dus af en toe doorschuiven. Ook interne zaken. Soms staat daar het 
toverwoord structuurvisie bij. Het lijkt me logisch dat je bij het vaststellen van de 5 
structuurvisie kijkt welke zaken je concreet gaat aanpakken. Het is dan soms logisch om 
even te wachten. Dit college is van het geld. Goed investeren en niet over de balk gooien. 
 
Ik zie de motie van de heer Van Houcke en enkele andere fracties, als een goede motie. We 
zien deze motie als een ruggesteun. We zijn bezig het budgetsysteem aan te scherpen. 10 
Ik vraag de indieners van de motie wel iets meer tijd omdat het om een complexe materie 
gaat. Misschien is het goed, maar dat is uiteraard aan de raad, om daar nog eens een apart 
moment aan te wijden. 
 
De boeggolf is een zorg: dat heb ik u eerder gezegd. U weet dat het college de boeggolf ook 15 
te hoog vindt. Ik vind het een uitdaging om met elkaar, raad en college, daar een slag in te 
maken. 
 
Nu de grondbedrijfcomplexen. In de monitor ziet u twee winstnemingen. Een van € 1 miljoen 
en een van een € 0,5 miljoen. Uw vraag is wat het beleid daarin is. Hier zit echt een visie 20 
achter.  
Op het moment dat in een complex duidelijk wordt dat daar geld in zit dat niet meer voor dat 
complex nodig is, dat je kunt beschouwen als echte winst, hoort dat niet meer thuis in de 
reserve maar in de exploitatie. Dan moeten we er iets mee doen. Dat is wat hier is gebeurd. 
Het gaat dit jaar inderdaad om Drechtwerk, mijnheer Onderdelinden. 25 
Toch wil ik met u even een rekensom maken. Als je kijkt naar het bedrag dat wij aan 
Drechtwerk zullen moeten betalen, en u betrekt ook UPC daarbij, en je zet dat af tegen de 
beide winstnemingen en de onttrekking uit het strategisch investeringsbudget die in de 
begroting 2008 is opgenomen, zul je zien dat we ongeveer op hetzelfde bedrag uitkomen, als 
nu helemaal onderaan de streep van 2008 staat in deze programmamonitor. 30 
Dingen die in de reserve hadden kunnen gebeuren, laten we nu via de exploitatie lopen, 
maar per saldo verandert er niet zoveel. We moeten het via de exploitatie laten verlopen, 
daarover bent u afgelopen maandag geïnformeerd. 
 
De heer Onderdelinden bij interruptie: Op dit punt was eigenlijk de vraag wat u onder 35 
tussentijds verstaat. 
 
Wethouder De Koning: Deze term is niet nieuw. Mijn verhaal over de grondbedrijf-
complexen is niet in de afrondende sfeer. Beide complexen zijn nog niet afgerond. Dit zijn 
tussentijdse winstnemingen, omdat we ze al kunnen nemen. De afronding van die 40 
complexen volgt later. 
 
De heer Den Ouden bij interruptie: Wat de wethouder zegt, is volstrekt duidelijk. Waar het 
ons om gaat is het volgende. Deze twee complexen lopen al jaren. Tegen de achtergrond 
van dat beleid, is het voor de raad toch een onverwachte gebeurtenis. Hierover zou bij de 45 
begroting, een jaar geleden, toch een verwachting uitgesproken kunnen zijn. Dat is het punt. 
 
Wethouder De Koning: Ik hoop dat het in de toekomst niet meer onverwacht zal zijn. Dit is 
beleid dat wij uitvoeren. Er zit geen verrassingselement in. Juist niet. Zodra er winsten zijn 
haal je die eruit. Misschien zijn we daar wat stringenter in dan vroeger. U ziet ook dat we 50 
steeds strakker gaan budgetteren.  
 
De heer Den Ouden bij interruptie: Zou het een jaar geleden mogelijk geweest zijn om hier 
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een verwachting over uit te spreken? 
 
Wethouder De Koning: Het uitspreken van een verwachting is dan gebaseerd op 
veronderstellingen. Als je dat gaat doen, is de kans aanwezig dat je je rijk gaat rekenen met 
dingen die op dat moment nog niet gerealiseerd zijn. Dat zijn we in Ridderkerk niet gewoon. 5 
Dat wil ik graag zo houden, laten wij maar aan de veilige kant blijven. 
 
Een opmerking over de twee moties, de kastanjebomen en de volkstuinen. Puur financieel. 
Mocht dit beleid gaan worden en tot financiële vertalingen leiden en het bedrag per motie 
blijft onder € 50.000,- dan gaat dit in de eerstvolgende monitor mee. Komt het bedrag 10 
daarboven, dan komt er een raadsvoorstel. 
 
De buitenreclame. Op pagina 31 van de programmamonitor staat een bedrag van eenmalige 
aanbestedingskosten, van € 160.000,-. Dit zijn aanbestedingskosten die niet door de 
organisatie van Ridderkerk zijn gedaan. Het zijn externe aanbestedingskosten die gemaakt 15 
moesten worden om een contract voor de komende vijftien jaar af te sluiten. Deze kosten 
moeten afgezet worden tegen de opbrengsten van circa € 1 miljoen. En u ziet de eerste 
opbrengst al komen. In dat geval is een bedrag van € 160.000,- voor aanbestedingskosten 
bedrijfseconomisch verantwoord. 
 20 
De voorzitter: Dames en heren, is er behoefte aan een tweede termijn? Dat is het geval.  
Mag ik u vragen het kort te houden? 
 
De heer Vroegindeweij: Ik heb van het college nog geen reactie gekregen op mijn bijdrage. 
Ik vat het op als een bevestiging van mijn woorden. 25 
Nog een vraag. Er zijn twee alinea’s die mij verbijsterd hebben en onjuist zijn. Ik heb grote 
moeite om deze programmamonitor goed te keuren, met deze twee onzinnige alinea’s erin. 
Het zou mijn voorstel zijn om de twee alinea’s te schrappen. Ik hoor graag of het college 
bereid is dat te doen. 
 30 
De heer Den Ouden: Voorzitter, ik hoorde in de bijdrage van de heer Van Houcke iets over 
een schadelijke discussie. Ik zou willen vragen om dat schadelijke enigszins uit te werken, 
omdat het juist de bedoeling is dat inwoners meedoen, participeren. En als dat dan zo is lijkt 
dat schadelijk gevonden te worden. Dit behoeft op zijn minst toelichting. 
 35 
Ik zou nog toelichten waarom wij zo hechten aan de motie over de volkstuinen en het 
bijstellen van de prijs. Wij vinden het niet bezwaarlijk om dit soort welzijnsvoorzieningen te 
subsidiëren. Als ik dit afzet tegen zoveel andere voorzieningen en dan denk ik aan een groot 
deel van dit gebouw bijvoorbeeld, of de exploitant van Optisport die het gebouw als het ware 
ter beschikking heeft gekregen, en sportvoorzieningen, daarbij hechten wij ook niet aan 40 
kostendekkendheid. 
Juist omdat hier sprake is van een extreme verhoging, waarbij de kostendekkendheid als 
grootste oorzaak naar voren komt, vind ik dat dit iets heel anders is dan wanneer we spreken 
over een gebouw. 
Als niemand een volkstuin wil hebben, dan bereikt u juist het omgekeerde, want dan zal de 45 
gemeente moeten investeren in het onderhoud van die gronden. Ik kan me voorstellen dat dit 
dan een groenvoorziening wordt. Zelfs in de agrarische sector wordt nagedacht over 
biologisch beheer, en in dat geval wordt er zelfs subsidie voor verstrekt. Nu doen onze eigen 
inwoners aan deze vorm van beheer en moet het opeens kostendekkend zijn. 
  50 
Wij sluiten ons aan bij de opmerking van de VVD-fractie over leegstand van schoollokalen. 
Wij zijn aangenaam getroffen door een opmerking van Leefbaar Ridderkerk over de andere 
aspecten van de Subsidienota. 
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Verder verlenen wij steun aan de motie van de heer Van Houcke. 
 
De heer Van Houcke: Voorzitter, nog even terugkomen op de heftige en schadelijke 
discussies. Ik heb de indruk dat de heer Den Ouden zo getroffen was door mijn opmerking, 5 
dat hij daarop is blijven doorkauwen en vervolgens de rest heeft gemist. Ik heb geprobeerd 
dit te nuanceren. Ik heb gesproken over niet voortdurend ruimte bieden om standpunten naar 
voren te brengen, en om een goede timing en structurering van communicatie en inspraak. 
Het voortdurend op verschillende fronten communiceren enzovoort. Ik heb dit zeer 
genuanceerd. Misschien hebt u dat gemist. Ik wilde alleen wijzen op het feit dat er ook 10 
discussiebijeenkomsten zijn geweest die ik en naar mijn mening vele anderen, als schadelijk 
hebben ervaren in de beeldvorming binnen onze gemeenschap. 
 
De heer Den Ouden bij interruptie: Alle elementen die de heer Van Houcke noemt, heb ik 
gehoord. Maar wat was in die discussie nu schadelijk?  15 
 
De heer Meij bij interruptie: Ik vraag me af wat we aan het doen zijn. De tramplus is in 
januari of juni aan de orde. We zijn bezig met de programmamonitor. De discussie over de 
tramplus voeren we pas over een paar weken. 
 20 
De heer van Houcke: Ik vind dat een prima idee van de heer Meij. Ik weet niet goed wat de 
heer Den Ouden van mij wil horen. We hebben toch alle discussies meegemaakt? We weten 
ook dat daar vele momenten in geweest zijn waarin het fantastisch ging en soms ook 
helemaal niet. Daar wil ik het graag bij laten.  
 25 
Voorzitter, u hebt mijn vraag beantwoord, ook over het communicatieplan. Maar ik heb niet 
scherp of u hebt toegezegd dat u bij de structuurvisie een strak communicatieplan zult 
maken.  
Dan de vraag over de praktijkschool. Ik heb gevraagd of de gemeente hier de speculant is. 
En welke rol de raad speelt. Daar hebt u antwoord op gegeven, maar misschien dat u nog 30 
even terug wilt komen op het eerste deel van mijn vraag. 
En als laatste opmerking richting wethouder De Koning. Hartelijk bedankt voor uw toelichting. 
Ik ben blij dat u mijn motie als een positieve ruggesteun ziet. 
U geeft uitgebreid aan dat er vele argumenten zijn waarom allerlei taken niet op tijd zijn 
uitgevoerd. Dat zal best zo zijn. Maar in de planning neem je zaken zoals een halfjaar niet 35 
aan dijken kunnen werken, mee. Dit betekent tegelijkertijd dat wanneer u zoveel capaciteit 
niet hebt benut, u dan toch in staat bent om die capaciteit op een andere manier in te zetten? 
Voorzitter, tot zover. Dank u wel. 
 
De heer Japenga: Ik wil graag van wethouder Den Boef horen of de motie over de 40 
kastanjebomen een steun voor hem is.  
 
Bij de motie van de heer Van Houcke werd gezegd dat de datum van 30 januari wel heel 
snel is. Wij vragen ons af hoe de indieners van de motie aankijken tegen uitstel. 
 45 
De heer Van Houcke: In overleg met de mede-indieners, gaan wij akkoord met uitstel van 
een maand. 
 
De heer Japenga: De motie over de volkstuinen. De lengte en inhoud van het verhaal van 
de heer Den Ouden heeft ons niet overtuigd. Wij kiezen voor kostendekkendheid. De prijs 50 
lijkt ons alleszins redelijk. Commotie lijkt ons een groot woord. 
 
De heer Onderdelinden: Ik heb een vraag aan de heer Japenga. Er bestaat redelijke 
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consensus over kostendekkendheid in de raad in het algemeen. Maar, vindt u ook niet dat 
wanneer zulke extreme percentages aan de orde zijn het alleszins redelijk is om toe te 
groeien naar het beoogde percentage?  
 
De heer Japenga: Wij kijken uiteindelijk naar de nominale bedragen. Die vinden wij 5 
alleszins redelijk. 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Betekent dit dat de mede-indiener van de motie bij 
het toegroeien naar het beoogde percentage ook genegen is toe te groeien naar € 0,95 per 
vierkante meter? 10 
 
De heer Onderdelinden: We gaan nu met € 0,20 omhoog en dat is iets anders dan een 
verdubbeling. Hiermee komen we naar mijn idee naadloos tegemoet aan de commotie die u 
zelf hebt ervaren en die ik absoluut onderschrijf. 
 15 
Mevrouw Ripmeester: Ik onderschrijf de commotie. Maar, wanneer we met dit voorstel 
meegaan, komt er een subsidie van een kleine € 14.000,- voor de volkstuinen. Dat misgun ik 
hen niet, maar ik vind dat snel gaan, zeker omdat er sowieso al een tekort is van € 10.000,- 
,om een budget neutrale exploitatie van de volkstuinen te hebben. Dat dit verder zonder 
beleidsmatige of inhoudelijke discussie verloopt, gaat mij wat ver. 20 
Ik begrijp de onrust en waar het vandaan komt. Maar het moet ook betaald worden. 
 
De voorzitter: Dank u wel, ik ga naar de heer Japenga, het was uw termijn. 
 
De heer Japenga: Ik was aan het einde van mijn termijn. Vanavond wordt te pas en te 25 
onpas de tram erbij gesleept. Dat wilde ik bij dezen ook doen. Dank u wel. 
 
[hilariteit] 
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Japenga. Mijnheer Onderdelinden. 30 
 
De heer Onderdelinden: Heel kort, voorzitter. Wij nemen aan dat het college de meeste 
moties als steun in de rug ervaart. 
Het land Denemarken is gevallen. Ook de werkgroep Samenspraak had dat land al in 
gedachten. Misschien kunnen we het combineren. 35 
 
De heer Koppes: Ik wilde nog een opmerking maken over de motie. Mevrouw Ripmeester 
vroeg iets over herplanten. Dat zouden wij graag aan een specialist overlaten. Als het erg 
tegenzit, zullen we het naamplaatje Kastanjelaan moeten veranderen. Maar, dat zien we dan 
wel weer. 40 
 
Mevrouw Ripmeester: In uw motie geeft u maar een boomsoort aan. Gaat het om meerdere 
boomsoorten? 
 
De voorzitter: Dat kunt u wellicht op een ander moment bespreken. 45 
 
De heer van der Spoel: Voorzitter, de motie over de kastanjebomen. Als ik de wethouder 
goed heb beluisterd, is dit al in uitvoering en heeft dit onderwerp volop aandacht. Herplant 
zal binnen de exploitatie te realiseren zijn. 
De motie over de volkstuinen. De VVD is voor kostendekkendheid van de tarieven. Wij zullen 50 
die motie niet steunen. 
De motie van de heer Van Houcke zien wij als steun in de rug voor een nog strakkere 
begroting. Die motie steunen wij. 
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De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van der Spoel. Mevrouw Ripmeester. 
 
Mevrouw Ripmeester: Gezien het tijdstip en de lange agenda die we nog hebben, zou ik 
alleen nog even willen kijken of er nog meer mogelijkheden zijn voor de volkstuin. Het tarief 5 
gaat omhoog en ik vraag me af of het mogelijk is om de volkstuinders de kosten te laten 
verlagen door zelf het onderhoud op zich te nemen. Kunt u een contract afsluiten met de 
volkstuinders, waardoor zij dit onderhoud zelf doen? 
 
De voorzitter: Dank u wel. Tweede termijn van het college. 10 
 
Wethouder Den Boef: Dank u wel, voorzitter. Communicatie en participatie komen bij de 
structuurvisie aan bod.  
De motie over de kastanjebomen is een steun in de rug. Dit gaat veel geld kosten en ik was 
eigenlijk wel blij dat u erover begon. Ik vond het een fijne opmerking van de heer Koppes dat 15 
wij kennis in huis hebben over welke bomen er moeten komen. Dat is ook zo. 
Over de volkstuinen blijf ik van mening dat deze kostendekkend moeten zijn. 
 
Wethouder Van den Berg: Er is een opmerking gemaakt door de heer Vroegindeweij over 
pagina 11. Daar hebben we al schriftelijk op gereageerd. Het is juist dat deze tekst 20 
verouderd is. Dat heb ik al toegegeven en dit zal in de volgende monitor aangepast worden. 
We hebben geen actuelere cijfers dan deze. Dat heeft ook in de eerste en tweede monitor 
gestaan. In die zin gebeurt er niets vreselijks. 
 
De heer Vroegindeweij: Maar, het is echt onzin! Er kan ook een stukje uit de Donald Duck 25 
in gezet worden. Het is te gek voor woorden. Dat moet er toch uit? 
 
De voorzitter: Dergelijke vergelijkingen moeten we niet maken. 
 
De heer Vroegindeweij: U heeft gelijk. De Donald Duck is redelijk. 30 
 
De voorzitter: We hebben geen ambtenaren in huis om een Donald Duck-verhaal te 
schrijven. Het woord is aan wethouder De Koning. 
 
Wethouder De Koning: Ik wil ook even iets hierover zeggen: op het gevaar af dat ik straks 35 
bij Dagobert Duck hoor. 
De heer Vroegindeweij maakte een opmerking over pagina 41. Hij maakte een robuuste 
opmerking over een van de bullits. Ik heb niet meer heel scherp welke alinea hij bedoelt. 
 
De heer Vroegindeweij: Het gaat over de productafspraken die gemaakt zijn met 40 
professionele organisaties als Dynamiek, SRS en SWOR, waardoor de raad nu veel beter in 
staat is te controleren en precies weet waar het om gaat, enzovoort. 
Ik denk dat dat niet zo is. Het is wel een wens natuurlijk. Als het college deze wens heeft is 
dat prachtig. 
 45 
Wethouder De Koning: Het college denkt dat het wel zo is. 
 
De heer Vroegindeweij: Dan zou ik de collega’s in de raad graag willen vragen of zij het 
met mij eens zijn dat de situatie die hier beschreven wordt, niet de situatie is die wij voor 
ogen hebben. Wij hebben nog niet de mogelijkheid om te sturen. 50 
 
De heer Den Ouden: Voorzitter, ik wil erop wijzen dat wij dit deel nog tegoed hebben. Bij de 
vorige ronde over het afstemmen van de motie is over dit onderdeel gezegd dat bij de notitie 



18 december 2008 

 1403 

over het subsidiebeleid het beleidsinhoudelijke deel nog wordt toegevoegd. Ik heb in de 
commissie benadrukt deze passage heel goed te lezen, zodat iedereen weet waar het over 
gaat. 
 
Wethouder De Koning: De heer Van Houcke heeft iets gezegd over speculatie. Ik kan u 5 
melden dat dat helemaal niet het geval is. Wij gaan uit van zekerheden. In alle facetten. 
Dat moet een ruim antwoord zijn, mijnheer Van Houcke. 
 
De heer Van Houcke: Dat is niet het geval. Als u € 500.000,- uit een complex haalt, lijkt mij 
dat vestzak-broekzak.  10 
 
Wethouder De Koning: De grond is van de gemeente. Op dat moment is dat geld dat in de 
reserve is gestopt. Dat geld is op dat moment nog niet gebruikt in de exploitatie. Dat is nu 
wel gebeurd. Wij speculeren niet, we gebruiken het geld dat we zelf in de reserve hebben 
gezet. Bent u er nu van overtuigd dat wij geen speculant zijn? 15 
 
De heer Van Houcke: Ik ben daarvan overtuigd, maar ik stelde u slechts een vraag. Ik 
poneerde deze opmerking niet als stelling. 
 
De voorzitter: Dames en heren, ik stel voor om het als volgt te doen. Als eerste 20 
besluitvorming over de programmamonitor. Kunt u akkoord gaan met de programmamonitor?  
 
De heer Vroegindeweij: Met de opmerking dat er twee alinea’s in staan die wij volstrekte 
onzin vinden. Het verbaast ons dat de mederaadsleden de opmerking op pagina 41 kennelijk 
acceptabel vinden. 25 
 
De voorzitter: De heer Den Ouden heeft u daarbij nog de helpende hand gestoken. 
Wenst iemand stemming over de programmamonitor? Dat is niet het geval. Dan is de 
programmamonitor vastgesteld.  
 30 
De lijst van toezeggingen. 
Ik stel voor conform de inventarisatie van de griffier te besluiten. 
Gaat u akkoord met de lijst van afdoening van toezeggingen? Dat is ook het geval.  
 
Dan de moties. Eerst de motie van de heer Koppes over de kastanjebomen. Ik heb van een 35 
aantal fracties inzicht in de stemming. Laten we bij handopsteken even laten zien wie voor is. 
Het is duidelijk. De motie is aangenomen. 
 
De motie van de heer Den Ouden en de heer Onderdelinden over de volkstuinen. Mag ik de 
handen zien van de fracties die voor zijn? Ook dit is duidelijk. Deze motie is aangenomen. 40 
 
De motie van de heer Van Houcke en een aantal andere partijen over de investering. Ik 
constateer dat deze motie unaniem is aangenomen.  
 
Dank u zeer.  45 
 

10. Voorstel om het actieplan Lokaal Volksgezondheidsbeleid vast te stellen 
(raadsvoorstel nr. 200) 

 
De voorzitter: Dit voorstel is voor kort debat naar de raad gestuurd. 50 
 
De heer Den Ouden bij interruptie: Voorzitter, wat gaat er mis in het gemeentelijke beleid 
wanneer we dit agendapunt doorschuiven? 
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De voorzitter: Dan ligt het voorstel langer op de plank. Ik weet niet of dat handig is. U hebt 
hiervoor vijftien minuten gereserveerd, maar misschien kunt u dit nog enigszins indikken. Ik 
stel voor om het nu te behandelen. 
Wie wil hierover iets zeggen? 5 
 
Mevrouw Van Houwelingen: Dank u wel, voorzitter. In maart 2008 is de startnotitie Lokaal 
Gezondheidsbeleid vastgesteld. Vanwege de voorbereidingen voor de Wmo is er dit jaar 
geen nota Gezondheidsbeleid. Ter bespreking ligt nu het actieplan voor. 
Het plan van aanpak is duidelijk en zeer concreet. De gekozen speerpunten zijn gebaseerd 10 
op de uitkomsten van de gezondheidsenquête van 2005 en gebaseerd op de thema’s van 
het collegeakkoord, namelijk jeugd en samenleving. Toch vindt de PvdA het jammer dat het 
geheel niet breder getrokken wordt ten opzichte van de jeugd. In de commissie van 
11 december hebben wij gesproken over het sofdruggebruik van jongeren in Ridderkerk. We 
hebben zelfs informatie ontvangen van leerlingen die stoned zijn op school. De PvdA vindt 15 
dit zorgwekkend. 
De nadruk in dit actieplan ligt onder andere op preventie. De PvdA verwacht dan ook dat dit 
signaal serieus genomen wordt en de aandacht uitgaat naar de aanpak. 
 
De heer Van Houcke: Voorzitter, het is toch weer schrikken als je de bijdrage weer eens 20 
ziet. Daaruit blijkt dat veel Ridderkerkers geen optimale gezondheid genieten.  
Het is ook nogal wat als een op de vier Ridderkerkers zegt last te hebben van vuile lucht. 
Een op de vier zegt milieuhinder van het verkeer te ondervinden en een op de vier zegt last 
te hebben van geluidshinder. 
Een actieplan voor het gezondheidsbeleid is in dit licht geen luxe, maar wel in de 25 
wetenschap dat de overheid zeker hier korte adem heeft. 
De fractie van D66/GroenLinks stemt in met de plannen, met de volgende kanttekening. 
Als u ten aanzien van de jeugdgezondheidszorg voorstelt de GGD eerst te laten 
onderzoeken wat de slechte luchtkwaliteit betekent voor onze opgroeiende kinderen, om 
daarna te bezien wat de mogelijkheden voor het beleid zijn, bent u wat ons betreft wel erg 30 
naar binnen gekeerd bezig. U bent daarmee acties onnodig aan het vertragen. In ons land 
en ook in onze regio zijn voldoende uitkomsten van dergelijke onderzoeken bekend. Wij 
kunnen niet zien waarin Ridderkerkse lucht op Ridderkerkse kinderen andere effecten zou 
hebben dan op Rotterdamse of Vlaardingse kinderen. Haalt u dus direct die onderzoeken op 
bij de GGD en maak daarop direct beleid! Dat kan wellicht enkele jaren besparen. 35 
 
Wat uw laatste speerpunt betreft: depressiepreventie, zijn wij benieuwd hoe u dat koppelt 
aan het gegeven dat een op de twee Ridderkerkers zich matig tot zeer ernstig eenzaam 
voelt. Hiermee blijft wat ons betreft van de zo warm gekoesterde dorpsgemeenschap, niet 
zoveel over. Overigens in de wetenschap dat depressiviteit en eenzaamheid niet een op een 40 
kunnen worden gekoppeld. Wij wensen u succes met de uitvoering van de voorgenomen 
gezondheidsacties. Dank u wel. 
 
De heer Onderdelinden: Een actieplan na de startnotitie spreekt ons aan. Hulde daarvoor. 
Wij zijn ook geschrokken van de pittige bijlage die weliswaar gedateerd is (2005), en 45 
waarvan de cijfers zo spoedig mogelijk worden geactualiseerd. 
Ten slotte nog een vraag over het speerpunt alcohol en jeugd. Kan het college toezicht 
houden op verkoop aan te jeugdige mensen die bij supermarkten of waar dan ook 
alcoholische dranken kopen? 
 50 
De heer Den Ouden: De vorige nota bevatte 160 bladzijden. Dit betreft een A4. Ik zal 
proberen mijn bijdrage in dezelfde verhouding te leveren. 
Ik denk dat wij het eens zijn met alles wat gezegd is over deze nota. Wij vonden het jammer 
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bij de evaluatie van de vorige, dat dit geen evaluatie is geworden maar dat geconstateerd is 
dat van die eerste beleidsnota niets terechtgekomen is. Wij willen graag van het college de 
toezegging dat nog in deze raadsperiode gemeld wordt welke doelen gehaald zijn. Dat wat 
gezegd is over alcohol en drugs onderstrepen wij. Ook op het gebied van landelijk beleid 
doen zich steeds meer mogelijkheden voor om in te grijpen. Wij vragen u om daar gebruik 5 
van te maken. 
 
De voorzitter: Dank u zeer, het woord is aan de wethouder. 
 
Wethouder Van den Berg: Van de gezondheid van de kastanjebomen, gaan we over naar 10 
de gezondheid van de inwoners.  
Ik ben blij dat u de lijn van het college steunt om geen uitgebreide nota te schrijven, maar 
een concreet actieplan te bespreken. 
Mevrouw Van Houwelingen vraagt nadrukkelijk aandacht voor het beleid rondom drugs. We 
hebben daar in de commissie bij stilgestaan. Ook toen heb ik uitgelegd dat het college, gelet 15 
op de cijfers van de GGD, in dit geval kiest voor een discussie over jeugd en alcohol en daar 
ook alle prioriteit aan geeft. Het reguliere beleid rondom voorlichting over drugs dat ook op 
scholen speelt, gaat uiteraard door. De prioriteit voor het komende jaar ligt bij jeugd en 
alcohol. 
 20 
De heer Van Houcke stelt vragen over de luchtkwaliteit. Ik ben het met u eens dat het op 
deze wijze te veel in de onderzoekende sfeer beschreven wordt. We gaan zo snel mogelijk 
na vaststelling van dit actieplan met de GGD praten. Er is al heel veel, maar we gaan verder 
met het ontwikkelen van beleid. 
 25 
Eenzame ouderen. U vraagt aandacht hiervoor en met name voor depressiepreventie. Er is 
aandacht voor eenzame ouderen, kijken naar ouderen in relatie tot de structuren van het 
ouderenwerk en huishoudelijke hulp. 
Over depressie kunnen we weinig zeggen. We willen in de volgende GGD-enquête daar 
meer helderheid over krijgen. Begin volgend jaar wordt een enquête verzonden om meer 30 
zicht te krijgen op dit onderwerp in Ridderkerk.  
 
Toezicht op jongeren en het kopen van alcohol. Ik heb het idee dat we dat in Ridderkerk al 
aardig hebben geregeld. De verantwoordelijkheid ligt bij de horeca en bij de ondernemers. Ik 
wil die verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij hen laten liggen. In het actieplan is beschreven 35 
dat we met elkaar discussiëren over verantwoordelijkheden. Wij willen dan ook met jongeren 
zelf praten, over de risico's en de verantwoordelijkheden van de horeca. Ik zie daar geen 
extra rol voor de overheid.  
Terecht werd zojuist gewezen op de landelijke discussie. Wat mij betreft gaat die discussie 
de goede kant uit, maar ik zie hier voor ons, lokaal, geen enkele actie uit voortkomen. 40 
 
De heer Onderdelinden: Er zijn veel gemeenten die dit wel concreet maken, Katwijk is daar 
een voorbeeld van. Misschien kunt u daar eens informeren naar de ervaringen. Ik denk dat 
het niet ophoudt bij de ondernemers. 
 45 
Wethouder Van den Berg: Terecht! Daarom geef ik aan dat die discussie over 
verantwoordelijkheden gevoerd moet worden. Er zijn afspraken met de horeca, ik heb het 
idee dat die wel goed werken.  
 
Tot slot de vraag van de heer Den Ouden over de evaluatie. Ik ben het met u eens. Het is 50 
jammer dat van de vorige nota weinig concreet is gemaakt. We hoeven niet te wachten tot 
het einde van deze raadsperiode met de rapportage. Ik stel voor om in iedere monitor te 
rapporteren wat er gebeurd is en wat de stand van zaken is. 
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Het actieplan loopt tot 2012. 
 
De heer Den Ouden bij interruptie: Voorzitter, ik was een beetje beducht voor dit antwoord. 
Ik had eigenlijk willen toevoegen dat dit niet via de programmamonitor moet lopen. Dit 
beleidsonderdeel mag niet verdwijnen in het geheel. Ik vind dat we hier apart aandacht aan 5 
moeten besteden. Bijvoorbeeld over een jaar. 
 
De voorzitter: Het is generiek natuurlijk zo dat het college verantwoording aflegt over alle 
resultaten van het coalitieakkoord. Daar past dit dan wel in. 
 10 
De heer Den Ouden: Dan had dat ook zo geweest naar aanleiding van de vorige nota. Nu 
zeggen we dat na het verstrijken van de termijn eigenlijk nooit iets is gemeld of 
gerapporteerd. Wij willen daar expliciet op terugkomen. 
 
Wethouder Van den Berg: We hebben juist gekozen voor een concreet actieplan. Dat is 15 
mede omdat het bij de vorige nota niet zo goed is gelopen. Volgens mij is dit gemakkelijker 
te rapporteren via de monitor. Ik vind dat dit het juiste middel is. 
Als u een andere manier wilt, wil ik daar best over spreken. Maar, dit is extra werk. De 
monitor rapporteert over lopend beleid en de stand van zaken daarvan. 
 20 
De voorzitter: Is er behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Ik stel vast dat u 
akkoord gaat met dit voorstel. 
 

11. Voorstel om de begrotingswijziging, waarbij de ramingen in de begroting 2008 
van de onderhoudsvoorzieningen naar onderhoudsreserves worden 25 
overgebracht, vast te stellen (raadsvoorstel nr. 203) 

 
De voorzitter: Dit punt is ter vaststelling naar de raad gegaan. Mag ik vaststellen dat u hier 
allen mee instemt? Dat is het geval. Dank u wel. 
 30 

12. Voorstel om de volgende belastingverordeningen vast te stellen (raadsvoorstel 
nr. 201) 

 
A Verordening afvalstoffenheffing 2009 
B Verordening haven- en kadegelden 2009 35 
C Verordening hondenbelasting 2009 
D Verordening marktgelden 2009 
E Verordening onroerende zaakbelastingen 2009 
F Verordening parkeerbelasting 2009 
G Verordening precariobelasting 2009 40 
H Verordening rioolheffing 2009 
I Verordening wijziging gemeentelijke belastingtarieven 2009 
J Besluit tarieven gemeentelijke heffingen en invordering 2009 
K Legesverordening 2009 

 45 
De voorzitter: Ook dit onderwerp is ter vaststelling naar de raad gegaan. U hebt hierover 
een e-mail gekregen met een leeswijzer. Kunt u hier allen mee instemmen? Dat is het geval. 
Dank u wel. 
 

13. Voorstel om de Brandbeveiligingsverordening 2009 vast te stellen 50 
(raadsvoorstel nr. 298) 

 
De voorzitter: Dit voorstel is ter vaststelling aan de raad aangeboden. Bij dezen stellen wij 
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dit vast. Dank u wel. 
 

14. Voorstel over de verkiezing leden Europees Parlement op 4 juni 2009 
(raadsvoorstel nr. 208) 

 5 
De voorzitter: Dit voorstelling is ter vaststelling geagendeerd. Zijn hierover nog 
opmerkingen? Dat is niet het geval. Het voorstel is vastgesteld. 
 

15. Antwoordbrief aan de provincie over de Programmarekening 2007 
(raadsvoorstel nr. 205) 10 

 
De voorzitter: Ook dit voorstel is vastgesteld. Dank u wel. 
 

16. Eventuele mededelingen van het college over de afdoening van aangenomen 
moties 15 

 
De voorzitter: Er zijn geen mededelingen. 
 

17. Verstrekking inlichtingen over gevoerd bestuur naar aanleiding van verzoeken 
van raadsleden (artikel 42 reglement van orde) 20 

 
De voorzitter: Dit agendapunt is niet aan de orde. 
 

18. Afscheid wethouder Zwiers 
 25 
De voorzitter: Voor dit onderdeel van de vergadering hebben zich verschillende sprekers 
gemeld. Ik wil graag als burgemeester als eerste het woord nemen. Daarna is het woord aan 
de nestor van de raad, de plaatsvervangend raadsvoorzitter de heer Den Ouden. Daarna zal 
wethouder Den Boef namens het college nog enige woorden spreken. Daarna de 
fractievoorzitter van de PvdA, mevrouw Ripmeester en ten slotte zal wethouder Zwiers nog 30 
even het woord voeren. 
 
De burgemeester: Dames en heren, beste Henk.  
 
[De PvdA hult zich intussen in rood (rode sjaal/rode roos)] 35 
 
Henk, ik zit nu vooral in de rol van ceremoniemeester: er zijn een aantal mensen die vanuit 
hun rol ruimte moeten en mogen krijgen om het woord te voeren. Maar ik wil graag als 
burgemeester en voorzitter van de raad ook nog even het woord tot jou richten. 
Op 12 december hebben we afscheid genomen van wethouder Henk Zwiers. De inwoners, 40 
en organisaties, collega's in de regio en leden van de raad hebben  gelegenheid gehad om 
afscheid te nemen. 
Vanavond nemen we officieel afscheid in de raad. Het is goed om daar tijd voor in te ruimen. 
Je bent gedurende een lange periode raadslid geweest, onder het monistisch bestel. Ook als 
wethouder heb je nog even onder dit monistisch bestel kunnen ‘regeren’, om die term maar 45 
even te gebruiken. 
Maar, of je nu wethouder bent van de raad of van het college. Je doet dat waarvoor de raad 
je opdracht heeft gegeven.  
In beide gevallen ben je door de raad naar voren geschoven op basis van je idealen, je 
inzichten om de idealen en kaders van de raad tot uitvoering te brengen, of besluitvorming 50 
voor te bereiden. Ook dat laatste is een heel belangrijke rol van het college: faciliterend 
richting de raad.  
Zonder goede samenwerking en vertrouwen in elkaar gaat het niet. Ik raak dit bewust even 
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aan. We hebben het vaker over het aspect van vertrouwen. Jij genoot van de prachtige 
hondenbaan, zoals je hem altijd omschreef.  
Behalve op momenten dat er werd geknaagd aan je gevoel van integriteit. Dat deed je dan 
ook altijd zichtbaar en voelbaar veel verdriet. Het kwam dan ook altijd in je woorden 
indringend naar boven, dan zat je regelrecht te balen dat je er niet in was geslaagd de 5 
verbinding met de raad tot stand te brengen. Dat het niet was gelukt om het beleid vorm te 
geven, zoals je dat wilde. 
Het deed je ook altijd verdriet dat wanneer je op de stoel van de wethouder zat, er bijna 
vanzelfsprekend sprake was van een natuurlijk wantrouwen tussen de verschillende gremia 
in het bestuur. Je zag dit in heel bestuurlijk Nederland. Je hebt je hier vaak over verbaasd. 10 
Optimistisch en levenslustig als je bent, won altijd de liefde voor de portefeuilles die je hebt 
gehad. Je bleef met verve en ontzettend veel gretigheid daarvoor gaan. 
 
Ik denk dat het goed is om op een aantal momenten stil te staan bij wat we in Ridderkerk in 
deze arena aan goeds doen. Vanavond is zo’n moment. Ik heb al vaker gezegd dat wat mij 15 
betreft het raadslidmaatschap vaak wordt ondergewaardeerd. Er was vroeger meer 
vanzelfsprekend ontzag en respect voor het werk van het raadslid en daarmee het werk van 
de bestuurder. Als je ervoor kiest om wethouder te worden, laat je in vrijwel alle gevallen iets 
achter. Ik doel op een betaalde werkkring ergens anders. Dan ga je willens en wetens een 
bepaald risico aan. Voor zover ik wethouders in Nederland ken is het hen niet alleen te doen 20 
om op het comfortabele pluche te kunnen zitten. Je gaat ergens voor als raadslid en 
wethouder, je hebt de politieke idealen die je wilt verwezenlijken. In jouw geval was dat altijd 
erg zichtbaar.  
Je bent altijd een PvdA-raadslid en PvdA-wethouder geweest. Dat waardeer ik zeer. Je had 
altijd een gekleurde inbreng waarin je zag waar die vandaan kwam. Ik bedoel dat niet 25 
negatief.  
Je hebt resultaten geboekt in de portefeuilles. Door alle jaren heen waren dat vrijwel altijd 
dezelfde portefeuilles. Wat dat betreft heb je heel wat achtergelaten in Ridderkerk.  
Mevrouw Roosevelt zei het altijd op deze manier: vele mensen wandelen je leven binnen, 
slechts weinigen laten voetstappen achter.  30 
Beste Henk, wij bedanken je voor jouw voetstappen die je in het bestuur van Ridderkerk en 
zeker in de raad van Ridderkerk hebt achtergelaten. We bedanken je voor je bijdrage aan 
het openbaar bestuur van Ridderkerk. Je verdient een groot respect.  
 
Ik geef het woord aan de nestor van de raad, de heer Den Ouden. 35 
 
De heer Den Ouden: Mijnheer de wethouder. Henk, mag ik misschien vanavond wel 
zeggen. Namens de gemeenteraad Ridderkerk mag ik nog iets tegen je en over je zeggen. 
Hierdoor was jouw naam de laatste dagen vaker in mijn gedachten dan ik zelf voor mogelijk 
hield. Dat punt heb je in ieder geval vast. Maar, vanavond wordt er een echte punt achter je 40 
politieke loopbaan gezet. Toen wij, samen met anderen, in 1994 als raadslid geïnstalleerd 
werden, dacht ik dat jij net zo nieuw was als ik. Maar, uit De Combinatie van vorige week 
begreep ik dat jij al een jaar achter de rug had. Maar, per saldo maak je toch met voldoening 
de eindbalans op, ondanks dat ik in het artikel in de krant uitspraken van je las die enige 
scepsis verraadde over de bejegening door sommige inwoners van politici waarvan met 45 
name wethouders.  
Hoewel jij en ik in vele opzichten van elkaar verschillen, hebben wij ook een aantal dingen 
heel coöperatief samen gedaan. Ik noem het bestuur van OLOVO, waar de gesprekken 
soms een vlucht naar grote hoogte namen. Zeker in de laatste bijeenkomst op de Euromast. 
OLOVO had met het onderwijs te maken. En om jouw naam aan die sector te verbinden, heb 50 
ik begrepen dat de Henk Zwiersprijs is ingesteld. Het is voor het onderwijs natuurlijk mooi 
wanneer er prijzen te verdienen zijn. Toch voorzie ik daar een lastige complicatie. In het 
huidige onderwijs zijn eigentijdse begrippen als onderwijs op maat, persoonlijk 
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ontwikkelingsprofiel, competentieontwikkeling gemeengoed. Ik heb gelezen dat jij 
voorstander bent van frontaal lesgeven en als jij aan het woord bent (ik dus), houd jij (jij dus) 
je mond. 
In datzelfde artikel bezig je zelfs nog de uitdrukking (vergeef me de uitdrukking, maar het zijn 
jouw woorden): “gewoon rammen, in de praktijk gaat het vanzelf leven”. Maar, in datzelfde 5 
artikel leren wij Henk ook van een andere kant kennen. Als hij bijna lyrisch over het Maxima 
College spreekt, waar het onderwijs individueel op het kind gericht is en wordt gekeken naar 
dat wat de leerling kan. 
Over de grens kijken we nu wel met belangstelling uit naar de criteria voor het uitreiken van 
de Henk Zwiersprijs. Wordt dat nu de docent die afgerekend wordt op individuele 10 
begeleiding, of die dat frontale klassikale lesgeven nog hoog in het vaandel heeft? Dat gaan 
we zien. Henk, wat ik hier naar voren breng is niet alleen gebaseerd op mijn eigen 
waarneming of gevoelen, ik ben ook bij andere collega's te rade gegaan. Ik heb daar 
boeiende beelden teruggekregen. Gezien het tijdstip van deze avond, moet ik mij daarin 
beperken. Ik haal een paar punten naar voren. 15 
 
Er werd gerefereerd aan collegeonderhandelingen. Mijn nieuwsgierigheid werd daarbij tot het 
uiterste geprikkeld, dat begrijp je. Toen ik verder ging lezen op de andere bladzijde, puntje, 
puntje, daar kan ik niet meer over vertellen werd mij toegedicht. Dus, daar moest ik het mee 
doen. 20 
 
Er werd ook gerefereerd aan de periode waarin je vaak werd aangesproken op het tempo 
waarin verbeteringen in het productenbouwwerk zich voltrokken. In het verlengde daarvan 
verbeteringen in de begroting en jaarrekening. 
Natuurlijk werd ook het glas wijn genoemd, na de vergadering of de bespreking. 25 
 
Henk, omwille van de privacy van de bron houd ik die anoniem. Maar, er ging ook nog een 
reactie over de kansenparagraaf bij de begroting. Gelukkig kwam er bij de laatste 
begrotingsbehandeling nog iemand mee op de proppen. Je kunt je natuurlijk ook wel 
voorstellen, dat er sprake was van enige teleurstelling toen dit slechts een leeg testament 30 
bleek te zijn. Maar, ter verontschuldiging: het was jouw portefeuille niet meer. 
 
Henk, aan alle prachtige woorden die de afgelopen weken over jou geschreven zijn, en 
tegen je gezegd zijn kan ik natuurlijk nauwelijks nog iets toevoegen dat nieuw zou zijn. 
Eén typering haal ik eruit. Warmte. En als je dan bedenkt dat wrijving ook warmte geeft, 35 
[hilariteit] dan kan het niet anders dan dat het wel eens heet moet zijn toegegaan in de raad. 
Maar, dat hoort uiteraard bij de politieke arena. 
Buiten de arena hebben wij elkaar ook regelmatig gesproken, waarbij wij wederzijds ons best 
deden iets op elkaar over te dragen van hoe we in dit leven staan, waarbij het hier en nu en 
het hiernamaals soms niet onbesproken blijven. 40 
 
Bij een afscheid hoort nog iets. Voordat ik hiertoe overga, wil ik je in ieder geval bedanken 
voor dat wat je voor de raad hebt gedaan. Ik wens jou en de jouwen een goede en lange 
volgende levensfase toe. 
Dat wat ik namens de raad wil aanbieden is niet iets om zomaar uit te pakken. Het is iets om 45 
te onthullen. Het is uniek. En toch heel herkenbaar. Als jij vast wilt gaan staan, zullen wij het 
samen onthullen. Ik kom naar je toe. 
 
[De heer Den Ouden houdt een pakket vast en wethouder Zwiers onthult breed lachend het 
cadeau. Hierna volgt applaus].  50 
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Den Ouden. Ik geef het woord aan wethouder Den 
Boef. 
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Wethouder Den Boef: Voorzitter, wat valt er nog te zeggen na zo een moment? Ik ga toch 
een poging wagen. Namens het college mag ik enkele woorden tot je spreken. Toen ik deze 
zin opschreef dacht ik: dit is het niet. Het is een willekeurige zin die je zo opschrijft. Het 
verhaal wordt wel wat persoonlijker. Ik stel u gerust, het duurt niet lang. 5 
 
Voorzitter, toen ik dit opschreef bedacht ik mij dat het nauwelijks te doen is om iets te 
zeggen, zonder mijn persoonlijke band met Henk hierin te laten doorklinken. Het lijkt me ook 
geen probleem, tenslotte trekken we alweer zeven jaar met elkaar als wethouder op in drie 
verschillende colleges. We zijn zelfs monistisch geweest. Dat was toch een tijd! 10 
Ik kende Henk natuurlijk wel van daarvoor, maar samen in een college is iets van een heel 
andere orde. Je ziet elkaar bijna dag en nacht en je kent elkaar door en door. 
Nou valt dat nacht voor mij wel mee. Als ik bij congressen tegen 12 uur naar bed ging, begon 
het voor Henk pas. Je kent dat wel: nog een glaasje, nog een goed gesprek, dat gaat maar 
door. We hebben elkaar door en door leren kennen. Henk is een open boek, hij zegt wat hij 15 
denkt. Hij is soms ook optimistisch roekeloos. Roekeloos optimistisch. Toen hij als 
wethouder Financiën nog naast mij zat, en ik hoorde zijn antwoorden op vragen van jongens 
die er echt verstand van hadden, zat ik wel eens met kromme tenen. Henk deed alsof hij 
alles onder controle had. Niemand had het door. Maar, Henk heeft geen geld weggezet bij 
Icesave. Henk, we hebben het er nog over gehad of we het zouden doen, maar we hebben 20 
het niet gedaan! [hilariteit].  
Heel misschien gedraagt hij zich ook wel eens als een salonsocialist met grote auto’s en 
verre vakanties. Die verwenreizen naar Mexico, daar heb ik nooit iets van begrepen. 
 
En dan zijn nieuwe passie. Golf! Nee, geen midgetgolf, maar echt golfen. Het schijnt zelfs 25 
dat je daar nog meer socialisten tegenkomt. Maar, Henk was ook altijd een man die opkwam 
voor de zwakken in de samenleving. Als wij als college op bedrijfsbezoek gingen, en we 
hadden net een fijn gesprek over het bedrijf gehad, dan wist je eigenlijk al wat er kwam. De 
vraag of men ook een plek had voor de sociaal zwakkeren. Voor leerplekken, voor mensen 
die het eigenlijk net niet kunnen. Henk begon altijd daarover. 30 
Heel vaak had hij nog succes ook. Dat was de andere kant van Henk. 
 
Henk, ik mag je namens drie colleges waarin we samen hebben gezeten, maar natuurlijk ook 
namens dit college en niet te vergeten namens de gemeentesecretaris van harte bedanken 
voor de manier waarop jij je werk hebt vorm gegeven. 35 
En nu nog iets, ik zou het echt binnen deze zaal houden, maar het lijkt er echt op dat nu 
Henk weggaat de gemeentesecretaris het ook niet meer leuk vindt. Henk, we zullen je 
missen. Op onze intensieve collegevergaderingen, op congressen en bijeenkomsten. Maar 
wat we vooral zullen missen is de mens Henk. 
 40 
[applaus] 
 
De voorzitter: Dank u wel, wethouder Den Boef. Het woord is aan de fractievoorzitter van de 
PvdA, mevrouw Ripmeester. 
 45 
Beste Henk, na de raadsvoorzitter, de nestor van de raad, een vriend, collega mag ik je 
toespreken. Je bent gelukkig een man die van feestjes houdt en van mooie woorden. Straks 
heb jij weer het laatste woord. Dat is iets waar je ook van houdt. Je bent wethouder van 
Financiën geweest, Onderwijs, Wmo en Welzijn. Via een grove optelsom kwam ik erachter 
dat het ongeveer de veertiende keer is dat je werd toegesproken ter afscheid.  50 
Je keek naar het moment uit en je had er afschuw bij. Wellicht dat er na afgelopen vrijdag 
ook wel wat rust is gekomen.  
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De winst van het geheel bij je passende, timide feestje van afgelopen vrijdag was een 
opkomst van een kleine 280 mensen, 7 toespraken en 110 flessen wijn en 2 auto’s om dit 
allemaal naar huis te brengen.  
Sommige mensen hebben een volkstuin, Henk heeft een wijntuin.  
Bij die 280 mensen waren er velen die graag eens met jou onder het genot van een glas wijn 5 
de geschiedenis zouden willen laten passeren. Rustig wordt het nog niet. Maar, wellicht kun 
je weer eens een colamomentje inlassen. 
 
Je bent een wethouder met passie en waar passie is, is ook veel emotie. Verbaal en non-
verbaal. De een kon er beter tegen dan de ander. We hebben regelmatig gesprekken gehad 10 
over het met elkaar omgaan in Ridderkerk. We verbazen ons over het respect willen hebben 
en respect verdienen. Ook over het verschil over praten over normen en waarden en laten 
zien waar je voor staat. Doe effe normaal zeg, het komt allemaal goed, zijn voor jou 
typerende uitspraken. Jij staat immers voor de zaken die je belangrijk vindt. 
 15 
Een prima voorbeeld daarvan is de Maximaschool. Daar heb je hard voor geknokt. 
Je hebt afgelopen vrijdag gesproken over kleurrijke vriendschappen die zijn ontstaan dankzij 
en soms ondanks je werk in de politiek. De burgemeester sprak over je ongelooflijke inzet en 
ook over de inzet van je bestuurlijke warmte en de effecten daarop in de samenleving. Met 
een grap en een grol kwam je dicht bij de mensen. Soms werkte het tegen je, maar vaak 20 
overbrugde dit de kloof tussen overheid en inwoners. Een mensenmens dat graag op goede 
voet door het leven gaat en zich gewaardeerd wil voelen. Als mens en als wethouder wil je 
heel toegankelijk zijn. In gesprek komen. Volgens ons is dat gelukt 
Op jouw site poneerde je vaak prikkelende stellingen over hondenpoep, onderwijs en nog 
een favoriet onderwerp, de tram. Je bent een man met een sterke eigen mening. Het was 25 
dan ook prima om, een heel enkele keer want de oppositie luistert mee, het heel erg met je 
oneens te zijn. En meestal kwamen we daar goed uit.  
 
Het was dan ook even wennen aan het dualisme. Soms verlangden we wel hartgrondig terug 
naar de goede oude monistische tijd. Maar, op dat moment was je vergeten dat je ook in de 30 
goede oude tijd regelmatig moest zuchten. Vooral op die momenten dat je als wethouder 
Financiën, moest accepteren dat de gemeenteraad onder aanvoering van je partijgenoot en 
goede vriend I. Nuis, met nieuwe plannen en ideeën die keurige begroting overhoop gooide. 
 
Voor de Ridderkerkse afdeling van de PvdA ben je belangrijk. We nemen afscheid van je als 35 
wethouder maar niet als partijgenoot. We staan voor hetzelfde. Solidariteit, de sterkste 
schouders dragen de zwaarste lasten. Sterk voor wonen, welzijn en werk. We hebben je, 
zeker ook op lastige momenten, altijd gesteund en jij ons. 
 
Je gaat weg op een moment waarop het centrumplan nog niet af is, maar nog steeds binnen 40 
de begroting. Dat is voor zo’n miljoenenproject zeker een prestatie. Het Koningsplein bruist 
steeds meer en wordt steeds meer het hart van Ridderkerk. 
Je komt weer terug om de Henk Zwiersprijs uit te reiken.  
Je gaat weg op een zelfgekozen moment, nadat je zeker was van een mooie school voor de 
kinderen die je na aan het hart gaan. Een mooie school, waar de kinderen straks met de 45 
tram naar toe kunnen. Wij gunnen het je dat je straks in de toekomst ook met de tram naar 
die school kunt: gratis. 
Aan je opvolger nu de schone taak om jouw portefeuille over te nemen en verder te gaan 
waar jij bent gebleven. 
Tot slot moeten we nog een dingetje rechtzetten naar aanleiding van de toespraak van de 50 
burgemeester. De hele oude rode das die versleten was, zou weggegooid kunnen worden. 
Maar, Henk zonder rode das is iets als vloeken in de kerk. Dat mag niet gebeuren. Omdat de 
burgemeester geen politieke kleur heeft zal haar opmerking gebaseerd zijn op het feit dat 
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jouw das echt versleten is. Ter geruststelling van de burgemeester overhandigen wij jou een 
nieuwe rode das. We hopen dat je straks trots en herkenbaar door je eigen Ridderkerk zult 
lopen. 
Bij elk feestje hoort een fles. Maar in dit geval is de inhoud van de fles van een ander 
gehalte. 5 
 
[Onder applaus overhandigt mevrouw Ripmeester wethouder Zwiers een fles die gevuld is 
met chocolaatjes] 
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Ripmeester. Het laatste woord is aan wethouder 10 
Zwiers. 
 
Wethouder Zwiers: Eindelijk. Jullie hebben het mij gegund om nog een paar uur langer 
wethouder te mogen zijn. De vergadering liep, zoals gebruikelijk zou je haast willen zeggen, 
weer enigszins uit. 15 
Ik had me redelijk voorbereid. Maar ik had niets opgeschreven. Ik wist niet wat er allemaal 
zou gebeuren. Ik wilde het uit mijn hart laten komen. In de afgelopen dagen is mij regelmatig 
gezegd dat dat de beste manier is. 
 
Na achteneenhalf jaar wethouder te zijn geweest en zo’n twintig jaar in Ridderkerkse politiek 20 
te hebben gewerkt, wil ik niet te ver terugkijken. Het monisme en dualisme zijn al genoemd. 
Inderdaad: ik vind het dualisme helemaal niks. Dat heb ik heel duidelijk uitgesproken en ik 
heb hierover met Johan vaak gediscussieerd. Hij had het uitgevonden kunnen hebben, zeg 
ik wel eens. Er is één pluspunt: de wethouders zijn niet meer de voorzitters van de 
commissies. Dat vind ik echt een goed punt. 25 
Maar, vergaderen duurt langer en ik vind dat daardoor ook de verhoudingen wel eens een 
kleine beetje veranderd zijn. 
Ik ga heel kort even de fracties langs. 
 
Het CDA. De vorige verkiezingen waren een historisch dieptepunt voor jullie. De oorzaak 30 
hiervan was de landelijke politiek. Je kunt als lokale partij nog zo goed bezig zijn, maar de 
landelijke politiek bepaalt over het algemeen waar je staat. 
Jullie doen er veel aan om het terug te winnen waarbij ik mij soms afvraag of het even 
anders kan. Wim Kan zij het al: een CDA’er buigt niet naar links, hij buigt niet naar rechts 
maar hij zakt gewoon door zijn knieën. Dat vind ik nog steeds een hele mooie, om hem nog 35 
maar een keer te herhalen. 
 
D66/GL. Henk, ik vind jou een geweldige redenaar. Als je begint met je betoog, dan denk ik: 
dit is wereldpolitiek. Maar, het is lokale politiek. Bush kan er nog wat van leren. 
Je brengt het altijd op een fantastische manier. Ik heb jou als mens altijd heel anders ervaren 40 
dan als politicus. Het milieu is bij jou in goede handen. 
 
SGP. Heerlijk, Arie. Respect. Een kernwoord tussen ons zijn vrouwen. Ja, ook bij een 
SGP’er mag je dat gewoon zeggen. Je weet ongetwijfeld dat deze opmerking iets te maken 
heeft met de coalitieonderhandelingen.  45 
Het woord vrouwen ligt dicht bij vertrouwen. Soms weet ik het niet. Arie, je zegt wat, je krijgt 
een glimlach, maar dan weet ik het nog niet. Ik let er altijd op als je gaat citeren. Je graaft 
alles overeind en het is altijd goed, maar je vergeet wel eens een klein stukje. Dan denk ik bij 
mezelf dat dat wel handig is. Dus nogmaals: soms weet ik het niet. 
Wat ik zeer waardeer zijn onze discussies over het geloof. Dat ging altijd op een manier 50 
waarin we beide onze overtuiging konden uitspreken. We werden het natuurlijk nooit eens. Ik 
heb wel eens aan je gevraagd hoe het nu zit. Jij zei toen tegen mij dat er niet een Arie en het 
geloof waren. Jij bent dat. Jij bent dat wezen. De discussie tussen gelovigen en niet 
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gelovigen, wil ik nog wel eens met je voeren, want daar voel ik iets anders bij.  
 
De heer Den Ouden bij interruptie: Voorzitter, is een interruptie toegestaan? 
 
De voorzitter: Interrupties vinden straks bij een glas wijn plaats. 5 
 
Wethouder Zwiers: [lachend] We hebben het er een keer over! Maar niet op zondag. 
 
Als ik aan de ChristenUnie denk, denk ik altijd aan Plaisier, maar hij is er niet bij dus we 
hebben het er niet over. Wat bij jullie speelt is de bevlogenheid, de inhoud. Jullie bedrijven 10 
politiek, maar niet de politiek zoals dat woord bekend staat. Altijd zuiver, altijd over de 
inhoud. De ChristenUnie heeft altijd overal een sterke fractie. We hebben van jullie een heel 
sterke wethouder gekregen. 
 
De VVD. Ik heb in het verleden een keer gezegd: VVD vrienden van Dekker. Dat is lang 15 
geleden. Vrienden van Dokter. Dat is minder lang geleden. Nu moet ik iets met die D. Ik heb 
het niet kunnen vinden. Is het durf? Laat maar. 
 
De griffie: Johan, je zou het dualisme uitgevonden kunnen hebben. De discussies die wij 
daarover hebben gevoerd, waren soms heftig. We waren het over veel dingen oneens op dit 20 
gebied. Maar, wat je telkens weer afdwong met je opmerking dat jij niet van de politiek was, 
was dat ik het dualisme steeds verkeerd zag. 
 
Dan mijn eigen club. Ik vind het geweldig dat jullie er zo in het rood bij zitten. Partijgenoten, 
of vrienden, zeggen we op een congres. Of: kameraden, zoals we vroeger zeiden. Mijn 25 
bewondering voor jullie is dat je met die heel jonge ploeg, qua dienstjaren, kans gezien hebt 
in al die golven waar we overheen zijn gegaan een eenheid te blijven vormen. Dat was niet 
altijd makkelijk. We hebben ten opzichte van elkaar de degens moeten kruisen. We hebben 
heel zware gesprekken gehad. We zijn er uitgekomen.  
Arianne, ik complimenteer je vanaf deze plaats dat je als nieuwkomer deze fractie die zo 30 
gemêleerd is, bij elkaar weet te houden.  
 
Leefbaar Ridderkerk. Jullie weten dat ik niets met lokale partijen heb. Dat zeg ik eerlijk. Als je 
opgroeit kom je uit een nest. Een links, rechts of liberaal nest. Ik denk bij Leefbaar 
Ridderkerk altijd bij mezelf: waar horen die gasten bij? Uit welk nest komen ze? Ik kan het 35 
niet ontdekken. 
Afgelopen zaterdag heb ik met Meindert gesproken over hoe wij tegenover elkaar stonden: 
we hadden een zakelijk conflict. Dat hielden we ook zakelijk. Ik had niet altijd het idee dat 
zakelijke conflicten zakelijk bleven. En dan kom ik op het woord respect. 
Ik heb het gevoel dat het dualisme en de manier waarop we met elkaar politiek bedrijven, 40 
niet altijd de goede manier is waarop we met respect voor elkaar omgaan. 
We hebben een waanzinnig goede organisatie. Waarom krijgen wij niet voor het voetlicht dat 
ambtenaren desnoods ’s nachts doorwerken om u te bedienen? Die waardering komt nooit. 
Dat heb ik acht jaar meegemaakt. Ik wil graag dat iedereen die hier zit, dat eens voor het 
voetlicht brengt. Daar heb ik last van. Ik ben blij met de manier waarop we in de vorige 45 
raadsperiode met jullie opgetrokken zijn, maar nu in de oppositie, vind ik het wat lastiger. 
 
Dan het college. 
Ineke, ik heb steeds tegen jou gezegd dat ik niet hoopte mee te maken dat jij weggaat. 
Gelukkig ga ik het niet meemaken, want ik ben eerder weg. 50 
Afgelopen dinsdagmiddag zag ik de reacties, toen jij bekendmaakte dat je wegging. 
Dat waren heftige reacties. Dan zie je wat iemand in de organisatie betekent. Ik heb grote 
volwassen mensen zien huilen. Er is heftig gereageerd. Je bent ook gefeliciteerd. Terecht. 
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Ridderkerk en ik gaan je missen. 
 
Jon, onze burgemeester. Passie, altijd dichtbij. Een fantastische verbinder. Een bestuurder 
met ervaring en een manier van optreden waar wij met zijn allen nog veel van kunnen leren. 
Een warm mensenmens. Ik vind dat ik mag zeggen: vrienden voor het leven.  5 
Jouw grootste kracht lag in dat wat we samen deden en dat je mij steeds weer in het gareel 
wist te schoppen. Mijn waardering voor jou is groter dan ik met woorden kan zeggen. 
 
Peter, je hebt gemerkt wat het is om van oppositieraadslid in een collegiaal college te zitten. 
Het is een gevecht met jezelf. Een gevecht met je partij. Ik wens je alle sterkte toe om daar 10 
met je partij en het college uit te komen. 
 
Heleen, mijn kanjer. Ik heb het gezegd. In mijn partij beginnen ze dan te lachen. Deze kanjer 
blijft. Dat heb ik vanaf de eerste seconde gezegd. We groeiden naar elkaar toe, we deelden 
ontzettend veel met elkaar. Dan ontstaat er een verstandhouding waarin we hele gesprekken 15 
hebben gehad over sms’en, gesprekken over de wijken, de kerk en ik ben een beetje 
schuldig aan het feit dat je tegenwoordig ook een goed glas wijn kunt waarderen. 
Het is een vriendschap geworden. 
 
Maarten, zeven jaar samen. Maarten, je bent zo zuiver als maar kan. Wel af en toe naïef. 20 
Onze adrenalineverslaafde. Hij fietst, schaatst, loopt hard. Maar, ik heb je op bepaalde 
momenten ook zien worstelen. Je oprechte verdriet bij bepaalde zaken.  
Je bent eigenlijk ook niet een echte politicus. Je bent een mens die voor de zaak gaat. Je 
partij zou je af en toe wel iets meer mogen steunen. Je gaat namelijk voor de inhoud en zo 
hoort het ook. Mijn respect is groot, ook al zijn we totaal verschillend. 25 
Bedankt voor alles. 
 
Tot slot: respect. Dit is een rode lijn geworden. Ik hoop dat wij het voorbeeld geven voor het 
respectvol met elkaar omgaan. 
 30 
De bodes. Bedankt. Deze gasten zijn er altijd.  
Ook de gastvrouwen. Ze zorgen altijd voor een natje en droogje en hebben altijd een 
vriendelijk gezicht. 
Joyce en Karin, mijn secretaresses. Wat jullie in de afgelopen maanden hebben gedaan is 
enorm. 35 
Peter Bakker, dank je wel dat je gekomen bent. 
Els den Besten, onze vaste fan. Ik kan je niet ongenoemd laten.  
En tot slot: Ted, ik wens jou straks in dit college alle succes. Je komt in een warm nest. 
Verover je plekje. Beste mensen, het was een voorrecht om hier te mogen werken. Het gaat 
u goed! 40 
 
[Applaus. De burgemeester overhandigt mevrouw Zwiers een boeket bloemen en drukt haar 
de hand. Hij verlaat zijn plek aan de collegetafel] 
 

19. Vervulling wethoudersvacature 45 
 
De voorzitter: Dames en heren, we hebben een vacature voor een wethouder. Wij willen 
deze vacature graag opvullen. Daar stemt u mee in? 
Ik zou willen weten of er een voordracht vanuit uw midden wordt gedaan voor de invulling 
van de wethoudersvacature. Mevrouw Ripmeester. 50 
 
Mevrouw Ripmeester: Voorzitter, de fractie van de PvdA is met instemming van de VVD, de 
ChristenUnie en het CDA van mening dat het aantal wethouders niet verminderd moet 
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worden. Wij dragen voor benoeming voor de heer Blesgraaf. 
 
De voorzitter: Zijn er tegenkandidaten? Dat is niet het geval. 
Dan is er een kandidaat: de heer Ted Blesgraaf. Er is een commissie ingesteld die 
onderzoek naar de geloofsbrieven heeft gedaan. De commissie bestaat uit de heer 5 
Lagendijk, de heer Vroegindeweij en mevrouw Van Houwelingen. Ik schors de vergadering 
voor vijf minuten. 
  
[Schorsing] 
 10 
Er is geen geluidsopname gemaakt tussen het moment van schorsing en het bekendmaken 
van de uitslag van de stemming. 
 
De voorzitter: Dames en heren, ik nodig de voorzitter van de commissie onderzoek naar de 
geloofsbrieven uit om het woord te voeren. 15 
 
Mevrouw Van Houwelingen: Dames en heren, ik heb de eer u te mogen meedelen dat uit 
het onderzoek is gebleken dat de kandidaat de heer Blesgraaf voldoet aan de vereisten die 
de Gemeentewet aan het wethouderschap stelt. 
 20 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Van Houwelingen.  
We gaan stemmen. U hebt daarvoor stembriefjes op uw tafel gevonden. 
 
De heer Los: De procedure heeft het niet toegelaten om uitgebreid kennis te maken met de 
kandidaat. Wij zullen niet voor- of tegenstemmen. Wij zullen blanco stemmen. 25 
 
[Inzamelen van de stembriefjes] 
 
De voorzitter: Dames en heren, de uitslag van de stemming is als volgt. 
Er hebben zich 22 raadsleden uitgesproken voor de heer Ted Blesgraaf als nieuwe 30 
wethouder van Ridderkerk. Er zijn 4 blanco stemmen. 
 
Waarvan akte. 
 
[Applaus] 35 
 
Ik stel voor om met elkaar te kijken naar de ontheffing van het ingezetenschap voor de 
periode van één jaar, om de heer Blesgraaf gelegenheid te geven een woning in Ridderkerk 
te zoeken. Kunt u daarmee instemmen? Dat is het geval. Dank u wel. 
 40 
Aanvaardt u de benoeming, mijnheer Blesgraaf? 
 
De heer Blesgraaf: Ja, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dan nodig ik u uit om naar voren te komen voor het uitspreken van de belofte. 45 
Ik verzoek u allen te gaan staan. 
 
Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch minnelijk onder 
welke naam of voorwendsel dan ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. 
Ik verklaar of beloof dat ik om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch minnelijk 50 
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. 
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Ik ga nu over tot het afnemen van de verklaring van belofte.  
 
De heer Blesgraaf: Dat verklaar en beloof ik. 
 5 
De voorzitter: Dames en heren, we hebben een nieuwe wethouder. Ik feliciteer u namens 
de gemeente Ridderkerk, namens het gemeentebestuur. Ik verwacht dat wij op een goede 
manier zullen samenwerken en heb daar alle vertrouwen in. Ik wens u ook een goede 
samenwerking met de raad. 
 10 
Er is straks gelegenheid tot feliciteren, maar de eerste gelegenheid is voor mij. 
 
[Felicitatie door de burgemeester en applaus] 
 

20. Sluiting 15 
 
De voorzitter: Dames en heren, de vergadering is gesloten. Het is 23.50 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 februari 2009, 20 
de griffier,        de voorzitter, 
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