
Woordelijk verslag vergadering commissie Samen leven 25 november 2020

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter: Lijken verholpen te zijn. Dus daarbij open ik dan, met een enkele minuut vertraging, alsnog deze 

vergadering. Wordt live uitgezonden. Dat u daar erg in heeft. Nou goed, is inmiddels wel redelijk bekend want 

we doen dit niet voor het eerst op deze manier. U heeft allen een agenda ontvangen. Kunt u zich daarin 

vinden? Zo niet, kunt u dat middels het opsteken van een handje kenbaar maken. Ik zie geen handjes 

verschijnen. 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld

De voorzitter: Dan komen we bij agendapunt 2, dat is het spreekrecht. Wij hebben voor vanavond vier 

inspreekbijdrages ontvangen. Die heeft u allemaal inmiddels ook al gekregen. De heer Hofland zal namens de 

Bewonerscommissie groep Tarbot inspreken, de heer Van Uffelen zal dat op persoonlijke titel doen over de 

huisvesting van de Rowdies, de heer Rijsdijk heeft namens 3VO Biotoop al een inspreekbijdrage aangeleverd, 

die heeft u kunnen lezen, dus die had eigenlijk geen behoefte om dat vanavond nog een keer voor te lezen 

maar die wil de commissieleden wel in de gelegenheid stellen om daar eventueel nog vragen over te stellen, 

dus die is straks wel aanwezig mochten er nog vragen zijn, en u heeft een inspreekbijdrage gehad van de 

winkeliersvereniging Drievliet. Die houden het bij de schriftelijke bijdrage die u allen vanmiddag al heeft 

gehad. Die zullen dus niet meer vanavond ook inspreken. Allereerst dan het woord aan de heer Hofland 

namens de bewonerscommissie van de Tarbot. De heer Hofland, gaat uw gang. 

De heer Hofland: Goedenavond alle raadsleden, bedankt dat u ons even in de gelegenheid stelt om onze brief 

voor te lezen. Allereerst moet het me toch even persoonlijk van het hart dat ik het heel erg jammer vind dat 

wij als bewoners van de Tarbot niet gekend zijn in de plannen en niet mee mochten denken. De politiek die wil 

zo graag dat we graag deelnemen aan dat soort gesprekken. Er is ons niks gevraagd. Ik ga nu verder met de 

brief. Geachte raadsleden, als bewonersgroep Tarbot en deelnemer aan het participatieproces herinrichting 

Oosterpark willen wij u hierbij onze reactie kenbaar maken. Kunt u mij volgen of niet? 

De voorzitter: Jazeker. 

De heer Hofland: Herhuisvesting Rowdies in Oosterpark. In beginsel willen wij aangeven opgelucht te zijn dat 

in het geadviseerd besluit verzocht wordt de locatie Zuid aan te wijzen als vestigingslocatie Rowdies. Wij 

waarderen dat hiermee geluisterd is naar een deel van de door ons geuite bezwaren tegen de locatie Oost. 

Zoals gepresenteerd in de verkennende schets tijdens de participatieronde september en oktober 2020. 

Echter, met de voorgestelde locatie Zuid worden een aantal voor ons zwaarwegende bezwaren niet 

weggenomen. Ten eerste is dat de geluidshinder. Als bewoners ervaren wij in de huidige situatie al zeer vaak 

enorme geluidshinder veroorzaakt door de Rowdies, zowel tijdens wedstrijden als bijeenkomsten met een 

feestelijk karakter. Onze ervaring als bewoner is dat er bij klachten hierover niet of nauwelijks gehandhaafd 

wordt. Door de aanleg van de twee velden, daar gaat iets verkeerd. Door de aanleg van twee velden naast de 

DCMR, zoals voorgesteld, ontstaat er een enorme open ruimte, een zogenaamde colidoor, tussen de rijksweg 

A15 en de Oosterparkweg. Naast de geluidshinder, die wij nu al door de vereniging wordt veroorzaakt, 

ontstaat door deze colidoor ook nog een versterking van geluidsoverdracht vanaf de rijksweg A15. Daarnaast 

pleiten wij zeker voor het gedeelte tussen de velden en de rijksweg A15 voor een geluidsscherm van zeker 

acht meter hoog. Wat mij betreft tien meter. In plaats van het voorgestelde scherm van zes meter. 
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Lichthinder. De Rowdies wil veldverlichting, als men wil voldoen aan de eisen van de KNBSB zijn daar masten 

voor nodig van maar liefst 22 meter. Een gewone lantaarnpaal is tien meter. De uitstraling en hinder hiervan in 

onze omgeving laat zich raden. Voor beide twee problemen willen wij een oplossing aandragen, namelijk de 

locatie Zuid-Zuid. Deze locatie houdt in het honkbalveld op de plaats zoals voorgesteld is in de locatie Zuid en 

het softbalveld ernaast, tussen de tennisbanen en de rijksweg A15 in. De ruimte die vrijkomt door de 

verplaatsing van het softbalveld naar achteren, naar de buitenrand, kan dan worden beplant als groene 

geluidsbuffer. Hiermee wordt een grotere afstand gerealiseerd tussen de velden en de woonbebouwing 

waardoor minder geluids- en lichthinder kan worden bereikt. Gaan we aan punt parkeren beginnen. Naast 

bovenstaande omtrent de locaties Rowdies, hebben wij ernstige moeite met de in de verkenning voorgestelde 

wijze van aanleg van de nieuwe parkeerplaats naast de midgetgolfbaan. In de huidige situatie is er zicht op de 

parkeerplaatsen. Dat is immers die weg die loopt ertussendoor. Dus goede sociale controle. Door de 

parkeerplaatsen aan te leggen achter een groenvoorziening ontneem je het zicht wat er zich afspeelt op de 

parkeerplaats. Inmiddels is er voldoende ervaring opgebouwd in het Oosterpark om te bedenken wat het 

verstoppen van een parkeerplaats tot gevolg kan hebben. Parkeerplaatsen prima, maar in het zicht houden 

van de openbare weg om de zogenaamde kofferbakcultuur en hangjeugdellende te voorkomen. Tot zover 

onze bezwaren en de reactie op het aan u voorgelegde raadsvoorstel. Onze reactie neemt niet weg dat wij 

altijd van mening zijn dat een club met ambities van Rowdies, groeiambitie, in hogere klassen willen spelen, 

uitbreiding op termijnen drie velden, niet thuishoort op een recreatiepark zoals het Oosterpark. Huisvesting 

op een echt sportpark zoals de gemeente Ridderkerk en een aantal van ons is en blijft de enige locatie voor 

een dergelijke sportvereniging met veel publiek, grote teams en veel trainingssessies. Ui alle tot ons gekomen 

gemeentelijke informatie lijkt het alsof er willens en wetens niet serieus is gekeken naar een echte 

verplaatsing van de Rowdies. Er wordt vastgehouden aan in het verleden toegedane, gedane toezeggingen. 

Samenvatting van het geheel. Betrek voortaan de bewoners erbij, zoek een andere locatie, in het uiterste 

geval honkbalveld plaatsen achter de tennisvelden en pas op uw tellen met de parkeerplaats. Dan daarnaast 

nog voortschrijdend inzicht is geen zwakte, maar wijsheid. Dank u wel voor uw aandacht. 

De voorzitter: Dank u wel, de heer Hofland, voor uw verhaal. Zijn er vanuit de commissie nog vragen voor de 

heer Hofland? Ik zie mevrouw Kayadoe, mevrouw Stip, de heer Kooijman, de heer Rijsdijk en laten we het ook 

maar in die volgorde afwikkelen dan. Mevrouw Kayadoe, gaat uw gang. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag nog even een paar vragen stellen. Ik werd een beetje 

getriggerd door diverse opmerkingen van u, de heer Hofland. U stelt dat u overlast ervaart van evenementen 

die onder andere bij de Rowdies plaatsvinden. Dat handhaving niet aan de orde is. Bent u ook al eens bij de 

betreffende vereniging geweest om te vragen, om daarmee in overleg te gaan? In hoeverre heeft u ook 

overlast van de tennisvereniging? Want ik weet dat die ook regelmatig evenementen hebben. Dan zou alleen 

het verplaatsen van de Rowdies het een en ander, voor mijn gevoel, het voor nu niet oplossen. Met betrekking 

tot de parkeerplaatsen, ik ben het op zich met u eens dat ze nu zichtbaar zijn en dat je kunt zien wat er 

gebeurt, maar ook recentelijk zijn daar nog kentekenplaten van auto’s weggenomen en hebben er diverse 

inbraken plaatsgevonden in auto’s. Dus ook auto’s aan de weg lost niet alles op. Hoe ziet u dat? 

De heer Hofland: Om te beginnen zeg maar met de geluidsoverlast, ik zeg wij zijn in het begin ben ik daar 

geweest en heb ik daar vriendelijk gevraagd om het geluid, toen ging men toch met speakers aan de gang, ik 

heb dus gezegd van dat dat eigenlijk niet de bedoeling was en daarna zeg maar heb ik gewoon heel eenvoudig 

de DVMR gebeld. Die hoort het te doen. Als op een bepaald moment de Rowdies een feestje hebben, en die 

hebben dat regelmatig, dan staat zowel in mijn huiskamer, Tarbot 107/Tarbot 106/Tarbot 105/Tarbot 

104/Tarbot 102 en 3 kunt u allemaal schriftelijk een verklaring van krijgen, er staat de vloeren die trillen dan. 
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Zo zwaar zijn die bassen. Dat is geen geintje. U kunt van al die bewoners kunt u een schrijven krijgen. Verder 

over de parkeerplaatsen, dat gebeurt overal zeg maar dat er dus gestolen wordt. Maar ik kan u ook een 

verklaring geven van een kennis van ons, die heeft schuin tegenover de parkeerplaats in het centrum van het 

park heeft hij gewoond en hij heeft verklaard zeg maar wat daar ’s nachts afspeelt, is niet normaal. Er zijn zelfs 

geweerschoten gelost. Een en ander kunt u beter denk ik vragen, navragen bij onze plaatselijke politie. Die zal 

u best wel het een en ander geven. Aan het begin van de Oosterparkweg hebben we ook een hele gigantische 

ontmoetingsplaats gehad en een kofferbakcultuur. Dat is door verlichting is dat enigszins is dat veranderd. Dit 

was mijn antwoord. 

Mevrouw Kayadoe: Voorzitter, u heeft uw microfoon niet aan. 

De voorzitter: De voorzitter heeft zijn microfoon niet aan, nu weer wel. Dan kunnen we ook weer verder. 

Mevrouw Stip, Partij 18PLUS, u had ook nog vragen voor de heer Hofland?

Mevrouw Stip: Voorzitter, allereerst wil ik de bewonersgroep tarbot bedanken voor de bijdrage in het 

participatietraject en in de commissie vanavond. Graag zou ik de volgende vragen aan de inspreker willen 

stellen. Hoe vaak in de week ervaart de bewonersgroep Tarbot overlast van de Ridderkerker Rowdies? Als 

tweede, na een positieve besluitvorming is er nog gelegenheid om als belanghebbenden betrokken te zijn bij 

het definitieve ontwerp, mocht daar uiteindelijk toch de door u aangedragen variant Zuid-Zuid uit komen, bent 

u als bewoners van de Tarbot dan tevreden? Dat zijn mijn vragen. 

De voorzitter: De heer Hofland. 

De heer Hofland: Wij ervaren dus regelmatig ook gewoon op zomerse avonden, als men gaat trainen, dan 

vindt men het toch nodig om de radio op het veld te zetten terwijl dat gewoon niet mag, maar men doet het 

dan toch. Dat geluid dat draagt over het veld en dat ketst tegen onze huizen aan. Mijn eerste les bij militaire, 

eerste militaire vorming, ik was nog degene die gelukkig was die zijn dienstplicht mocht vervullen, dat was dan 

’s nachts zeg maar zaten we in het veld en toen ging de corporaal die ging 150 meter verderop staan met zijn 

blikken kannetje en zijn mok en die ketste hij tegen elkaar en dat hoorde je gewoon 150 meter verder. 

Daarom draagt dat geluid over dat veld heen. Ten tweede, was uw vraag, ik moet weer even helpen, wat was 

de tweede vraag, mevrouw Stip? 

Mevrouw Stip: De tweede vraag ging erom dat u na positieve besluitvorming nog de gelegenheid heeft om als 

belanghebbende betrokken te zijn bij het definitieve ontwerp. Mocht er uiteindelijk toch de door u 

aangedragen Zuid-Zuid variant uit komen, zijn jullie dan als bewoners van het Tarbot tevreden? 

De heer Hofland: Als daar de Zuid-Zuid uit komt dan zijn wij denk ik zeg maar, ik praat nu voor ongeveer tien 

tot vijftien man zeg maar, zijn we daar tevreden mee maar ik zal de leden van de woongroep zal ik dus 

allemaal moeten dus mailen om dat te vragen. Maar ik ben er op dat moment ben ik er tevreden mee. Of heb 

ik er vrede mee. 

Mevrouw Stip: Voorzitter, u heeft uw microfoon uit. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Stip. Dan had ik zojuist de heer Hofland weer bedankt voor deze 

antwoorden en aangegeven dat we doorgaan naar de heer Kooijman van de ChristenUnie. 
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De heer Kooijman: Dank u wel, voorzitter. De heer Hofland, bedankt voor uw bijdrage. Ik had een vraag. 

Mevrouw Stip die was mij al voor met de andere vraag dus dat antwoord heb ik inmiddels al. U gaf in het begin 

van uw verhaal gaf u aan dat u het vervelend vond dat u niet was betrokken en ons was niks gevraagd, zoiets 

zei u. Later had u het erover dat u wel blij was dat dit college wel geluisterd had naar het niet meer verder 

gaan met de Oost-variant. Dus ik was even in de war gebracht van wat is er nu, heeft u nu wel mee gedacht in 

dit voortraject of nog niet? Dat is mijn overgebleven vraag. 

De heer Hofland: Ja, wij hebben dus meegedacht aan het voortraject en dat is begonnen met de Oost-variant. 

Toen er dus zeker een paar honderd vierkante meter bos moest worden gekapt en dat er nog aan die kant zeg 

maar ook geluidshinder zou binnenkomen, ook op het veld zou komen. Daar ben ik dus blij mee. Toen is er 

gekozen voor de situatie, of de optie voor Zuid en wij hebben dus de optie Zuid-Zuid hebben we bedacht. 

Vanaf Oost tot en met Zuid-Zuid is er niemand die van de gemeente uit zeg maar zegt van praat eens mee of 

denk eens mee of doe eens wat mee of eens even aan de deur kwam bellen van meneer wij gaan die en die 

plannen gaan we doen, weet u ervan zeg maar? U kunt zeg maar meepraten. Ik heb dus ook meegepraat zeg 

maar in een sessie als dit en ik heb dus gevraagd van zijn er ook andere plannen mogelijk? Op die sessie heb ik 

gevraagd. Nee, er waren geen andere plannen mogelijk, dat was helemaal niet. Dit was het plan en zo moest 

het blijven. Nou, dat vind ik een zeer mager antwoord. Dat is natuurlijk ook om ons, ja op een zijspoor te 

zetten van te moeilijke vragen waarschijnlijk. Dat was bij de informatiesessie. Allereerste informatiesessie was 

dat. 

De voorzitter: Dat is denk ik duidelijk. Daarmee gaan wij door met de heer Rijsdijk van de PvdA. De heer 

Rijsdijk, gaat uw gang. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. De heer Hofland, bedankt voor uw inspreekbijdrage. Ik heb nog een 

vraag over de participatie. U heeft een aantal keren aangegeven daar niet tevreden over te zijn, maar op welke 

wijze zou u zeg maar bij het vervolg betrokken willen worden? Hoe zou u dan willen dat de gemeente zeg 

maar de participatie vormgeeft? Kunt u daar iets over zeggen? 

De voorzitter: De heer Hofland. 

De heer Hofland: Nou, dat is gewoon het meest eenvoudige, dat is gewoon met een brief c.q. ik denk dat de 

gemeente inmiddels wel van ongeveer 90% van de inwoners zijn emailadres heeft en dat men gewoon zegt 

van beste de heer Hofland, er zijn dit soort plannen komen eraan, die hebben ook betrekking voor uw 

leefomgeving. Wilt u daarover meepraten ja of nee, dan kan dat met de volgende sessie of een inspreekavond. 

Gewoon heel eenvoudig, gewoon laten weten dat het probleem er is en niet dat we dat uit de combinatie 

hoeven te lezen. Dat vind ik achterhaald zeg maar, dit zijn nijpende problemen en er wordt aan de ene kant 

wordt de Rowdies die wordt wel van alles gezegd van we gaan zus en we gaan zo doen, en de bewoners, dat 

noemen ze dus in Twente geloof ik nabuurschap noemen ze dat, de bewoners die worden helemaal, daar 

wordt helemaal niks aan gevraagd. Die moeten het zelf maar uitzoeken. Vind ik jammer. Maar de gemeente 

kan dat door heel eenvoudig te doen door gewoon een brief schrijven naar de mensen die er rechtstreeks bij 

betrokken zijn c.q. in de email. Als het helemaal niet gaat, een telefoontje. 

De voorzitter: Ik zie dat inmiddels mevrouw Kleiker zich ook nog heeft aangemeld voor een vraag. Mevrouw 

Kleiker, gaat uw gang. 

Mevrouw Kleiker: Allereerst, de heer Hofland voor het duidelijke verhaal. Ik heb nog een vraag. Zit er op dit 

moment een groene buffer tussen de woningen aan de Tarbot en de midgetgolf en de Rowdies? 
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De heer Hofland: Daar zit op dit moment geen buffer. Direct daarachter is het veld van de Rowdies. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan geloof ik dat mevrouw Fraser mij in de war probeert te brengen want u had uw 

hand opgestoken en nu weer teruggetrokken. Wou u nog een vraag stellen, mevrouw Fraser? 

Mevrouw Fraser: Het is eigenlijk, dank u wel voorzitter, het was eigenlijk meer ter verduidelijking maar toen 

dacht ik later toen de vorige vraag gesteld werd van nou volgens mij is het wel duidelijk. Ik begrijp, dank de 

heer Hofland voor uw bijdrage, fijn dat u informeert over hoe u dit proces heeft ervaren. Ik begrijp dat u dus in 

de toekomst nog wel betrokken wil worden bij de totstandkoming, verdere ontwikkeling van dit plan en dat is, 

kijk de brief is natuurlijk puur geïnformeerd maar u wil dat u een brief krijgt maar u wil wel nog echt 

inhoudelijk ook betrokkenheid hebben, neem ik aan. U wil niet alleen maar geïnformeerd worden? 

De heer Hofland: Zeker weten. Ik wil graag betrokken erbij blijven. 

Mevrouw Fraser: Dan is het voor mij nu inderdaad helemaal helder. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Hofland, u bedankt voor de bijdrage en het beantwoorden van de vragen. 

De heer Hofland: Graag gedaan, voorzitter en bedankt dat ik mocht inspreken. Ik wens u verder succes met de 

vergadering. 

De voorzitter: Dank u wel. Gaan wij door met de volgende inspreker en dat is de heer Van Uffelen die op 

persoonlijke titel inspreekt, ook met betrekking tot de Rowdies. De heer Van Uffelen. 

De heer Van Uffelen: Ja, goedenavond. Bedankt, de heer de voorzitter. Kunt u mij allemaal goed verstaan? 

De voorzitter: We kunnen u goed verstaan en u ook zien. 

De heer Van Uffelen: Hartstikke fijn. Nou, beste raadsleden, ik spreek namens mijzelf als bewoner van de Zalm 

29 woonachtig langs het Oosterpark. Sinds ik met mijn gezin een paar jaar geleden in Ridderkerk ben komen 

wonen, ondervind ik luchtwegklachten. Zoals veelvuldig hoesten, verkouden en kortademig. Daarnaast kan ik 

’s nachts slecht slapen vanwege de geluidsoverlast. Ook mijn kinderen hebben luchtwegproblemen zoals 

overmatig hoesten en vaak verkouden. Dit heeft alles te maken met de luchtvervuiling en de geluidshinder van 

de A15. Door het nieuwe honkbalveld ten zuiden van het huidige honkbalveld te verplaatsen, zullen er veel 

grote, volwassen bomen en struiken moeten worden gekapt. Door het verdwijnen van deze zogenaamde 

groene buffer zal de luchtkwaliteit verder verslechteren en zal ik en mijn kinderen nog meer 

gezondheidsklachten ontwikkelen. Dit geldt ook voor andere bewoners met vergelijkbare 

gezondheidsproblemen. Daarnaast vind ik het eigenlijk onbegrijpelijk dat het college van plan is om de leden 

van Rowdies straks op slechts 100 meter van de snelweg te laten sporten. Uit studies is gebleken dat dit zeer 

ongezond is. Zeker voor honkballers die daar soms uren achter elkaar staan. Hoe kan ik straks mijn kinderen 

nog veilig en gezond laten honkballen vlak langs een van de drukste snelwegen van Nederland? De gemeente 

moet juist zorgen voor betere luchtkwaliteit en vermindering van geluidshinder. Met dit plan wordt helaas het 

tegenovergestelde bewerkstelligd. Ook het RIVM geeft als advies aan de GGD en de gemeente om de 

luchtkwaliteit te verbeteren en de geluidsbelasting te verlagen. Daarnaast zal met de nieuwe voorgestelde 

plek een groot deel van de wandel- en fietsroutes komen te verdwijnen waar ik en andere recreanten vaak van 

gebruik maken voor onder andere om naar ons werk te komen of in het weekend een wandeling te maken. De 

zogenaamde ring rond Ridderkerk zal hiermee ook komen te vervallen omdat de verschillende wandel- en 
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fietspaden niet meer met elkaar verbonden kunnen worden. Bovendien zal de flora en fauna van het park 

worden aangetast door de overlast van geluid en licht van het nieuwe sportpark, waardoor vogels, 

vleermuizen en andere dieren dit gebied zullen mijden. Verder stellen verschillende onderzoekers vast dat de 

komende 20 jaar lastig zullen worden voor veel sportclubs in Nederland, doordat de ledenaantallen door de 

vergrijzing op den duur zullen dalen. De onderzoekers denken dat het onderhoud en de kosten van de 

accommodaties in gevaar kan komen als de ledenaantallen van de sportclubs dalen. Dergelijke onderzoeken 

zouden van belang moeten zijn voor de gemeenteraad om in te spelen op toekomstige behoeften van sport en 

recreatie. Ook mee te nemen in de beslissing als het gaat om wel of niet uit te breiden van de Rowdies. 

Tenslotte, er zijn weliswaar drie locaties onderzocht voor deze verhuizing maar de meest voor de hand 

liggende was daarbij niet. Namelijk aansluitend op het andere sportpark bij het Reyerparc. De raad moet 

begrijpen dat de honkbalvereniging er is voor de gehele gemeente Ridderkerk en niet alleen voor de 

honkballers uit Drievliet het Zand. Dus het argument dat de Rowdies dichtbij gehuisvest moet blijven, kan 

daarmee van tafel, wat mij betreft. Kort samengevat vrees ik dat de vele negatieve effecten niet uit te sluiten 

zijn voor de bewoners, de recreanten en de natuur van het Oosterpark. Andere mogelijkheden voor de 

vereniging om uit te breiden ergens anders in de gemeente zullen wat mij betreft grondiger onderzocht 

moeten worden door het college. Zoals gezegd, het sportpark bij Reyerparc is een mooie en centrale locatie en 

uitermate geschikt om hier een honkbalvereniging te huisvesten. Ik hoop dat ik u hiermee heb kunnen 

overtuigen om tegen dit voorstel te stemmen. Dank voor uw aandacht. 

De voorzitter: Dank u wel, de heer Van Uffelen. Zijn er vanuit de commissie nog vragen? Daarmee kunnen we 

denk ik concluderen dat het verhaal volstrekt helder was. 

De heer Van Uffelen: Dat is fijn. 

De voorzitter: Dat het geen aanvullende vragen oplevert. 

De heer Van Uffelen: Oké, goed om te horen. 

De voorzitter: Dank u wel, de heer Van Uffelen. De commissieleden hebben kennis kunnen nemen van de 

inspraakbijdrage van 3VO Biotoop. De heer Rijsdijk, niet te verwarren met ons raadslid namens de PvdA, is 

namens 3VO Biotoop aanwezig vanavond, mochten er naar aanleiding van die bijdrage nog vragen zijn. Dus 

zijn er vanuit de commissie nog vragen aan de heer Rijsdijk? Ik zie een tweetal. Dan beginnen we met het 

Rijsdijk onderonsje. De heer Rijsdijk, gaat uw gang. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. Dat was bijna te mooi om die kans te laten liggen. De heer Rijsdijk, ik 

heb de inspreekbijdrage van de heer Gijzel gelezen. Daarin wordt aangegeven dat er best wel veel groen moet 

verdwijnen als de plannen zeg maar worden uitgevoerd. Op welke wijze zou zeg maar dat groen in uw 

beleving gecompenseerd moeten worden? Wat heeft u daar voor ideeën bij? Dank u wel. 

De voorzitter: De heer Rijsdijk, gaat uw gang. 

De heer Rijsdijk: Goedenavond, allemaal. Om te beginnen, wil ik beginnen met Rob Gijzel te verontschuldigen 

omdat die dus door omstandigheden is verhinderd. Daarom zit ik in deze stoel en ik hoop dat ik voldoende 

bagage heb om de antwoorden goed te beantwoorden. Om de heer Rijsdijk te informeren met betrekking tot 

groen, vinden wij dat er wel gesproken wordt in de rapportage dat er compensatie zou komen voor het groen. 

Het aantal bomen wordt terug geplant, maar er staat nergens exact waar dat gaat komen. Wij zijn bang, 

gezien de ervaringen uit het verleden, dat dat niet controleerbaar is waar het groen wordt vervangen en 
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hoeveel groen er wordt vervangen en of dat de compensatie voldoende is om het geluid wat straks door de 

geluidsleiders, die de heer Hofland ook al noemde, de wijk in komt, hoe dat gepland wordt. Met andere 

woorden, het is een plan maar dat staat niet in de planning. Dat zouden we graag in de planning zien zodat we 

later degene die daarvoor verantwoordelijk zijn, kunnen aanspreken van dat was het plan, waarom heeft u dat 

wel of niet gedaan? Of misschien gaat u het beter doen. Dat zou ook nog kunnen zijn. 

De voorzitter: Dan zag ik dat mevrouw Stip ook nog een vraag had. Mevrouw Stip, gaat u gang. 

Mevrouw Stip: Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik 3VO Biotoop bedanken voor de bijdrage in het 

participatietraject en de ingestuurde bijdrage voor de commissie van vanavond. Graag zou ik de volgende 

vragen aan de heer Rijsdijk willen stellen. 3VO Biotoop Geeft aan dat er eerst een visie moet komen op het 

Oosterpark voordat er een voorstel voor uitbreiding Ridderkerk Rowdies wordt gedaan. Vindt 3VO Biotoop 

dan ook dat we moeten wachten met het besluit voor geluidwerende maatregelen in het Oosterpark totdat er 

een visie voor het hele Oosterpark ligt? Zo nee, waarom dan wel wachten met de Ridderkerker Rowdies en 

niet met het geluidsscherm? Ten tweede, is 3VO Biotoop van mening dat er plaats is voor sportverenigingen in 

het Oosterpark? Als laatste, klopt het dat 3VO Biotoop in het participatietraject de nu voorliggende variant 

Zuid heeft ingebracht? Dat waren mijn vragen. 

De voorzitter: De heer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Sorry. Wij hebben inderdaad een aantal voorstellen ingebracht. Die voorstellen die zijn op de 

bestemde plaats terecht gekomen, alleen daar is geen overleg over geweest. Met andere woorden, wij 

hebben ook via de coördinatie, net zoals de heer Hofland, moeten zien en horen dat er uiteindelijk een Zuid-

Zuid variant is gekomen waar waarschijnlijk de basis is gepakt van 3VO Biotoop. Maar daar is geen overleg 

over geweest.  Kortom, ja er zijn voorstellen van ons gedaan voor alternatieven. Maar nogmaals, als je praat 

over participatie, zijn daar alleen gehoord en er is geen participatie geweest in de zin van denk eens met mij 

mee. Hoe gaan we dit oplossen en past dat binnen de samenleving zoals we hier leven? De vraag die u stelde 

met betrekking tot past de sport in het Oosterpark, als u diep in mijn hart kijkt dan denk ik dat er maar een 

goede oplossing is, dat is inderdaad dat de Rowdies elders in Ridderkerk gehuisvest worden. Want het park is 

namelijk geen sportpark. Ook de heer Hofland heeft dat zo-even gemeld, maar nogmaals wij weten niet hoe 

de hazen lopen, wij komen namelijk allen uit het bedrijfsleven dus we hebben een andere kijk op zaken dan de 

politiek en wij worden steeds verrast met dingen waarvan we zeggen: hé, waarom weten wij dat nou niet en 

een ander die weet het in een keer wel? Had u nog een vraag want die ben ik dan vergeten. 

De voorzitter: Mevrouw Stip, wilt u de vraag over de volgordelijkheid met de ontwikkeling nog een keer 

stellen? 

Mevrouw Stip: Ja, 3VO Biotoop had aangegeven dat er eerst een visie moet komen op het Oosterpark voordat 

er een voorstel voor uitbreiding Ridderkerk Rowdies wordt gedaan, vinden jullie dan ook dat we moeten 

wachten met het besluit voor geluidwerende maatregelen in het Oosterpark? Totdat er een visie voor het hele 

Oosterpark ligt. 

De heer Rijsdijk: Sorry, mag ik al praten? 

De voorzitter: Zeker, gaat uw gang de heer Rijsdijk. 
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De heer Rijsdijk: Wat wij belangrijk vinden, is dat er al een goede oplossing komt. Een oplossing voor de 

Rowdies, een oplossing voor de gemeente maar vooral ook een oplossing voor de omwonenden. Wat wij 

vinden van een visie is als een plan maakt dan kan je deelplannen maken. Waarom ga je deelplannen maken? 

Waarschijnlijk om een plan naar voren te kunnen trekken en het andere plan naar achter te schuiven. Als je 

praat over een visie, dan praat je hier over drie plannen. Dat zijn de Rowdies, dat is het park en dat is het 

geluidsscherm. Het gaat er niet om, om iets naar achteren te schuiven, het gaat erom om een goede beslissing 

te nemen dat die alle drie in elkaar passen. Wij krijgen nu het idee dat de Rowdies naar voren gebroken 

worden om dat alvast in het werk te stellen zodat ze dus in maart 2022 kunnen gaan spelen. Er staat dan nog 

geen scherm op dat moment want dat scherm komt pas veel later, althans zo wordt het door ons bekeken, dat 

betekent A dat de mensen op de nummer 103 tot en met 108 dacht ik goed gehoord door de heer Hofland, die 

komen dan voor een geluidsluis te zitten, ongeveer 1,5 tot 2 jaar komen ze in enorm veel lawaai want die 

hebben dan direct invloed van die geluidsluis met de A15. Bovendien, als je een visie hebt dan praat je over 

een visie en dat betreft plan een, plan twee en plan drie. Als er geen totaalvisie is, althans zo komt het bij ons 

over, hoe kan je dan een besluit nemen over een klein deel van het plan terwijl er nog andere uitgewerkt 

moeten worden? 

De voorzitter: Dank u wel, de heer Rijsdijk, voor uw beantwoording. Ik zag dat inmiddels de heer Kooijman zich 

ook nog had gemeld voor een vraag. De heer Kooijman. 

De heer Kooijman: Dank u wel, voorzitter. Dat was naar aanleiding van het antwoord van de heer Rijsdijk op de 

vraag van de heer Rijsdijk. Dat ging over de groencompensatie. Ik was wel benieuwd of de heer Rijsdijk, van 

3VO Biotoop dan uiteraard, ook gevoel heeft bij op welke wijze we straks die groencompensatie goed bij 

kunnen houden? Dus op welke manier kunnen we nu inventariseren wat is er nu aan de hand? Wat is nu de 

kwaliteit? Hoe kunnen we straks als de Rowdies verhuisd zijn, als het park opnieuw ingericht wordt, hoe 

kunnen we straks monitoren of de compensatie geslaagd is en ik ben het met u eens, hopelijk zelf nog 

verbeterd? 

De voorzitter: De heer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Ik ben geen specialist op dat gebied dus ik kan er echt geen goed antwoord op geven. Wat ik 

wel kan zeggen daarover, is als je dus het totale plan bekijkt en dan bedoel ik dus de drie plannen bij elkaar, 

dan ga je dus zien dat straks in het park heel veel bomen verloren gaan en die bomen, als ik naar de 

tekeningen kijken, wat wij kunnen wegstrepen zijn die verouderd zijn, daar zie je het groen terugkomen. Met 

andere woorden, wij zien het zo dat het park zijn de longen van de Ridderkerk-Oost, oftewel van Drievliet. Die 

longen zijn aangetast, beginnende op het moment dat er Essentaksterfte was. Toen is er ook meer kapotgaan 

dan dat iedereen lief is geweest. Ten tweede als de Rowdies hier op nieuw gelden gaan krijgen dan wordt er 

opnieuw bos weggehaald. Het wordt weliswaar gecompenseerd maar wij willen duidelijk zien waar wordt het 

gecompenseerd en we willen dat datgene wat weggaat, volledig wordt gecompenseerd. Dan nog plan drie, 

laat ik zeggen park. Als je ziet wat daar aan bomen weggaat, dat kan nooit hier geplant worden. Zoveel gaan er 

weg. Er wordt heel veel water gemaakt, het wordt dan waarschijnlijk geen heel mooi park maar het is wel 

hartstikke goedkoop veel water en dat water, de grond die weggaat, dat wordt ergens anders toch een 

verhoging geloof ik en ik dat er ongeveer van het park dat overblijft, naar schatting maar het kan zijn dat er 

betere tekeningen zijn, dat er 50% van de bomen gewoon verdwijnt. 

De heer Kooijman: Dank u wel. Het was niet helemaal het antwoord op mijn vraag maar ik snap uw betoog wel 

dus dank daarvoor in ieder geval. 
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De voorzitter: Ik zag dat mevrouw Weijers zich inmiddels ook nog gemeld had voor een vraag. Mevrouw 

Weijers, gaat uw gang. 

Mevrouw Weijers: Dank u wel, voorzitter. Dat klopt. De heer Rijsdijk, bedankt voor uw bijdrage. Ik heb naar 

aanleiding van uw antwoord zojuist nog een vraag aan u. wat voor verwachtingen heeft u van de kwaliteit van 

de aanplanten die dan zal plaatsvinden? Als in het formaat van de bomen die dan teruggeplaatst zullen gaan 

worden. 

De voorzitter: De heer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Geen ecoloog dus ik kan daar geen concreet antwoord op geven. Het enige wat ik daarvan 

kan zeggen, is wat je weghaalt, moet je terugzetten. Maar dat kan natuurlijk niet. Dus er moet een mix komen 

van grotere bomen en kleinere bomen en struiken. Nogmaals, ik ben te weinig ecoloog om daar goed op te 

antwoorden. Wat ik wel weet, als leek, is dat we moeten proberen de inhoud van de longen, dus het 

Oosterpark, die te laten zoals die nu is. Zo niet, te vergroten. Want er komt steeds meer wegverkeer, er komt 

steeds meer fijnstof. Met andere woorden, de toekomst die ligt voor ons maar die toekomst die gaat ons niet 

helpen door minder bomen daar in dat park neer te zetten of in onze omgeving. Nee, er moeten meer bomen 

komen. Dat is wat ik ervan vind. 

De voorzitter: Dank u wel. Daarmee lijken de vragen gesteld. De heer Rijsdijk, dank dat u nog aanwezig wilde 

zijn om commissieleden de gelegenheid te stellen om vragen te stellen en die ook te beantwoorden. Daarmee 

komen we ook gelijk aan het eind van agendapunt 2. Inspreker hartelijk dank daarvoor. 

3. Uitkomst herhuisvesting Rowdies in het Oosterpark

De voorzitter: Gaan wij verder met agendapunt 3, dat is, hoe toevallig, de herhuisvesting Ridderkerk Rowdies. 

Inzet daarvan is ter debat. Ik neem aan dat uw commissie zich daarin kan vinden. Dan geef ik nog even de 

gelegenheid aan wethouder Van Os om nog wat met ons te delen, mocht hij daar behoefte aan hebben. 

De heer Van Os: Jazeker, voorzitter. Daar heb ik zeker behoefte aan, dank daarvoor. Voorzitter, vanavond 

behandelen we twee voorstellen die voortvloeien uit de actualisatie van het integraal accommodatieplan. 

Twee voorstellen die alles te maken hebben met sport, zelfs met topsport. Nu we het toch over topsport 

hebben, wil ik gelijk maar even van de gelegenheid gebruik maken om de ambtelijke organisatie te bedanken 

voor alle concept antwoorden op de ruim 120 vragen die de afgelopen twee dagen zijn binnengekomen. Dat is 

ook een vorm van topsport. Voorzitter, graag neem ik de commissieleden even mee terug in de tijd naar het 

jaar 1979 om precies te zijn. Want in de laatste weken van dat jaar vond je oprichtingsvergadering van de 

Ridderkerkse honkbal- en softbalvereniging plaats, genaamd de Ridderkerk Rowdies. Met een mooi 

ledenaantal van 40, waarvan 25 vrouwen, werd op vrijdagavond 11 januari 1980 gestart met de sportieve 

activiteiten. De Ridderkerk Rowdies konden gastvrij onderdak vinden bij Ten Donk. Echter was er al snel de 

behoefte voor een eigen locatie en werd er in 1980 plannen gemaakt voor een sportpark in het Oosterpark. In 

1983 kwam er groen licht vanuit de raad voor het aanleggen van een sportcomplex voor tennisvereniging D 

’Oudelande, midgetgolfclub Hole ridders en honkbal- en softbalvereniging Ridderkerk Rowdies. 

Investeringsbedrag 400.000 gulden. Wat 40 jaar inflatie wel niet kan doen, voorzitter. Nu even fast forward 

naar 2016. In het integraal accommodatieplan IHP werd de wens van de Ridderkerk Rowdies om de velden te 

vergroten en extra parkeerplaatsen aan te leggen, opgenomen. Ruim drie jaar later werden de wensen van de 

Ridderkerk Rowdies concreter in de actualisatie van het integraal accommodatieplan, het AIHP. Het voorstel 

was om eerst naar een andere locatie te zoeken dan de locatie in het Oosterpark. De uitkomsten van dat 
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onderzoek zijn in juni van dit jaar met de commissie gedeeld. De locaties velden A38, het baggerdepot en 

sportpark Bolnes vielen om verschillende redenen af. Waardoor uiteindelijk toch gekeken werd naar de 

uitbreiding in het Oosterpark. Een aantal varianten zijn uitgewerkt met de eisen van de bond in ons 

achterhoofd. De locatie Oost, parallel aan de Rotterdamseweg, bleek na de participatieavonden op weinig 

draagvlak, anders dan die van de Ridderkerk Rowdies, te kunnen rekenen. Mooi om te zien was dat 

belangstellenden zelf alternatieve locaties in het Oosterpark aandroegen. Een mooie vorm van participatie. 

Het heeft het college doen besluiten om af te zien van variant Oost en de raad een voorstel te doen voor de 

variant Zuid. Voorzitter, iedereen wil op een zo kort mogelijke afstand een bushokje hebben, maar niet voor 

de deur. Dat geldt natuurlijk ook voor alle varianten die we onderzocht hebben. Sommige bewoners zijn er blij 

mee dat het niet voor de deur komt, maar een straat verderop denken ze daar anders over. Toch nog even dit, 

na besluitvoering stopt het participatietraject natuurlijk niet. Nu nog een schetsontwerp is, moet via een 

voorlopig ontwerp uiteindelijk een definitief ontwerp worden. Hier worden belanghebbenden zeker bij 

betrokken. Voorzitter, op voorhand zijn er veel schriftelijke vragen gesteld door verschillende fracties, 

waarvoor dank, deze zijn ook allemaal van een antwoord voorzien en ik hoor graag welke vragen er nog meer 

leven. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Inderdaad, er zijn er een aantal partijen al een veelvoud aan vragen 

ingediend. Ik zie dat mevrouw Kayadoe haar handje opsteekt dus die zal sowieso nog een aanvullende vraag 

hebben. Datzelfde zie ik bij de heer Kranendonk gebeuren. Bij mevrouw Verdiesen en bij de heer Rijsdijk en bij 

mevrouw Kleiker en bij mevrouw Beijers en bij de heer Ros. Dan zie ik anderen op dit moment niet en ik stel 

dan maar voor om ze in volgorde van binnenkomst ook de gelegenheid te geven om vragen te stellen. Dus 

daarmee is als eerste mevrouw Kayadoe van leefbaar Ridderkerk aan de beurt. Mevrouw Kayadoe, gaat uw 

gang. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. Het is kennelijk een voordeel als je heel snel je handje opsteekt, 

dus dat ga ik de volgende keer weer doen. Ontzettend bedankt voor de beantwoording van onze vragen. We 

hadden op een heel laat moment nog aardig wat ingediend en die zijn allemaal beantwoord, dus daarvoor 

dank. We worden toch nog even een beetje getriggerd over die extra parkeerplaatsen. We hadden het net ook 

al, althans de inspreker, had het ook al over veiligheid. Eventueel wordt er gesteld om een parkeerplaats af te 

kunnen sluiten. We zitten daar met in ieder geval drie verenigingen: de tennis, de midgetgolf en de Rowdies. 

Dus dat wordt dan denk ik dan heel gedoe. Kan er echt nadrukkelijk ook gekeken worden naar de veiligheid 

van parkeren? Er zijn diverse parkeerplaatsen bekend in het Oosterpark waar inderdaad acties plaatsvinden 

die het daglicht niet kunnen verdragen. Ik denk dat ik me dan heel lichtjes uitdruk. Ik gaf net al aan bij de 

inspreker, ook het parkeren aan de rand is niet gevrijwaard dat er dan niks gebeurt. Dus daar zouden we echt 

heel veel, daar zouden we eigenlijk nog eventjes wat meer opmerkingen van de wethouder willen hebben. 

Dan met betrekking tot vraag 12 die werd gesteld, dat ging over hondenbezitters. Althans, hondenbezitters 

zouden ook zijn bevraagd en dan ben ik heel erg benieuwd, ik loop er ook als hondenbezitter met grote 

regelmaat, hoeveel hondenbezitters zijn er bevraagd en hoe bent u eraan gekomen? Dat is waarschijnlijk een 

hele bijzondere vraag maar ik wil hem toch wel graag beantwoord hebben. 

De voorzitter: Wethouder Van Os. 

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, parkeren dat is door meerdere fracties aangedragen en 

ook door de insprekers. Veiligheid is daar een heel belangrijk aspect uiteraard. Mevrouw Kayadoe zegt het al, 

in Ridderkerk breed kennen we parkeerplaatsen waar dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen 

en dat wil je zien te voorkomen. Wat ik heb aangegeven, is dat dit een schetsontwerp is wat na besluitvorming 
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naar een voorlopig ontwerp gaat en dan definitief ontwerp. Dan gaan we ook weer met die belanghebbenden 

praten van hoe kunnen we nou dat parkeerprobleem, of die parkeeruitdagingen die we daar hebben zo goed 

mogelijk aanpakken met zeker de veiligheid als prioriteit. Het is een hele technische vraag van hoeveel 

hondenbezitters we hebben gesproken. Dus of die helemaal ABG-proef is, als het er maar eentje is geweest. 

Dat durf ik echt niet te zeggen. Er zijn hondenbezitters gesproken, de variant Oost waar de Rowdies in eerste 

instantie was bedacht, dat is ook een plek waar veel hondenbezitters recreëren, met de hond wandelen. 

Volgens mij ook een losloopgebied ook daar nog. Er wordt erg gewaardeerd door hondenbezitters maar het 

aantal hondenbezitters dat durf ik gewoon echt niet te zeggen. Maar die zijn gesproken. Dank u wel. 

De voorzitter: Gaan we door met de heer Kranendonk van de SGP. 

De heer Kranendonk: Dank u wel, voorzitter. Geloof eigenlijk niet, geen zelfstandig jonger te zijn dan deze 

vereniging. Dus dat is ook een mooie constatering dankzij de inleiding van onze wethouder. Maar eigenlijk, ik 

heb alle beantwoordingen gelezen en er wordt ontzettend veel gesproken over parkeerplaatsen. Dat begrijp 

ik, eigenlijk is de vraag bij mij naar boven gekomen van hoe doen we het met de verkeersafwikkeling? Want 

we kunnen natuurlijk daar wel heel veel parkeerplekken gaan maken maar als we kijken naar de 

toegangswegen tot de softbal- en de honkbalvelden, dan moet het allemaal dwars door Drievliet of over de 

Oudelandseweg heen. Als de vereniging groeit dan zullen dat meer mensen trekken. Dus hoe heeft het college 

nagedacht over de toegangswegen het gebruik daarvan, mede gelet op recreanten. Als we maar op een 

gewone zaterdag, langs een bekende bloemenwinkel in de buurt ik zal geen namen noemen, gaan dan is het 

daar best heel druk. Kan de wethouder daarop ingaan? 

De voorzitter: Wethouder Van Os. 

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Op gezette tijden is het daar inderdaad druk langs de Oosterparkweg. 

Inderdaad bij de detailhandel aldaar en bij de sportverenigingen. Dat zal altijd zo blijven, of de nou vanuit 

Vlietplein komen of ze komen vanuit de kant van de Kerkweg uit, de verlengde Kerkweg de Oosterparkweg op. 

Daar ga je geen alternatief voor vinden zo snel. We moeten gewoon zorgen dat die parkeerplaats goed 

bereikbaar is, dat het veilig is om de parkeerplaats te betreden en de parkeerplaats te verlaten. Maar dat zal 

ook allemaal uitwerking zijn straks richting het definitieve ontwerp waar ook de afdeling verkeer zeker haar 

licht op laat schijnen. 

De heer Kranendonk: Voorzitter, nog een aanvullende vraag als dat mag. 

De voorzitter: Gaat uw gang. 

De heer Kranendonk: Dank u wel. Heeft die verkeersafwikkeling ook meegewogen bij de besluitvorming rond 

alternatieve locaties? 

De voorzitter: Wethouder Van Os. 

De heer Van Os: Nee, in eerste instantie niet. We hebben de raad geïnformeerd met een raadsinformatiebrief 

over die alternatieve locaties. Daar was de verkeersafwikkeling zeker geen prioriteit om die locaties later af te 

moeten schrijven. Dat had er meer mee te maken met hoe de provincie kijk buiten stad en dorpsgezicht om 

daar sport te realiseren. Dat gaat dan over het baggerdepot en de velden langs de A38. Ook deze twee 

voorbeelden daar heeft Ridderkerk ook geen grondpositie. Dat had betekend dat we ook bij derden grond 

hadden moeten verwerven voor de realisatie van de Rowdies aldaar. Dat is kostenverhogend, dat zal u niet 
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verbazen. Daarnaast werd er ook gekeken naar sportpark Bolnes als alternatief voor het Oosterpark. Ook daar, 

dat is een sportpark maar ook daar zijn omwonenden, direct omwonenden en daarnaast heeft de Rowdies 

aangegeven en ook in reactie op de schriftelijke vragen dat er heel veel van hun leden uit Drievliet komt en dat 

ze toch het liefste in het Oosterpark blijven. 

De voorzitter: Mevrouw Verdiesen, VVD. 

Mevrouw Verdiesen: Dank u wel, voorzitter. Ik deel de oproep van Leefbaar met betrekking tot de veiligheid 

van de parkeerplaats. Dat was een vraag van mij maar die hoef ik nu niet meer te stellen. Mijn tweede vraag is 

wat de wethouder vindt van de optie Zuid-Zuid als locatie van de velden. Is dat een reële optie? Zou u 

daarachter kunnen staan? Dank u wel. 

De voorzitter: Wethouder Van Os. 

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Ook die vraag is schriftelijk gesteld en daar hebben we inderdaad ook 

een antwoord op gegeven dat we in eerste instantie niet naar de locatie Zuid-Zuid hebben gekeken omdat de 

Rowdies ook hebben aangegeven wellicht in de toekomst ook een derde softbalveld nodig te zullen hebben. 

Maar naar aanleiding van de participatie en de inbreng zullen we zeker naar die locatie gaan kijken. Nogmaals, 

van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp waar belanghebbenden zoals 

omwonenden en de Rowdies en andere verenigingen bij betrokken worden, zou het wellicht mogelijk zijn dat 

die locatie eruit komt maar we hebben ook rekening te houden met de hopelijk de aanleg ook van een 

geluidscherm rond die locatie. De watergangen die daar lopen. Dus ja, als die variant eruit komt na positieve 

besluitvorming dan zullen we de raad er ook over informeren. We nemen hem zeker mee. 

De voorzitter: Dan de heer Rijsdijk, PvdA. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. Ook bedankt namens ons voor het beantwoorden van de schriftelijke 

vragen. Ik heb nog een paar aanvullende vragen. De een heeft betrekking op een opmerking die de heer Van 

Uffelen maakte tijdens het inspreken. Hij gaf aan dat bij uitvoering van de plannen eigenlijk traject van 

fietspaden wordt doorbroken. Ik wilde weten, zijn er mogelijkheden om dat bijvoorbeeld te voorkomen? Het 

zou natuurlijk wel mooi zijn als dat gewoon door kon blijven lopen. Mijn tweede vraag is, wij hebben een vraag 

gesteld over het groen of aangegeven kon worde hoeveel groen er verdwijnt. Daarop is geantwoord dat het 

niet precies kan worden aangegeven maar zou wel een indicatie gegeven kunnen worden? Wat ik mij ook nog 

afvroeg, op het moment dat het groen wordt gecompenseerd, betaalt de gemeente dan zeg maar het groen 

wat terug geplant wordt? Ik zou dat overigens heel terecht vinden maar wie is daar verantwoordelijk voor? 

Dan was mijn laatste vraag over de verlichting. Daar hebben insprekers ook aandacht voor gevraagd in hun 

bijlage. Er werd ook gesproken over best wel hoge lichtmasten. Heeft de wethouder daar al een beeld bij? 

Kunnen die zorgen eventueel op voorhand worden weggenomen? Dank u wel. 

De voorzitter: Wethouder Van Os. 

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat mensen gewoon kunnen blijven 

recreëren straks in het Oosterpark en daar komt straks ook die visie van het Oosterpark richting commissie en 

raad en het kan niet zo zijn dat fietspaden en wandelpaden onderbroken worden en dat we gewoon eigenlijk 

het Oosterpark gaan opknippen in drie delen. Een deel voor hondenbezitters, een deel voor sporters en een 

deel voor recreanten. Dat is niet het uitgangspunt dus fietspaden worden behouden of die worden verlegd. 

Maar het zal een doorgaande route blijven. De indicatie hoeveel groen er gaat verdwijnen dat kunnen we 
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gewoon echt niet geven op voorhand. Wat we wel kunnen zeggen, is dat we zoveel mogelijk groen willen 

compenseren. Zoals de heer Rijsdijk van 3VO Biotoop ben ik ook geen ecoloog, dus wat voor soorten en wat 

voor maten dat weten we niet. Maar de biodiversiteit dat is wel heel erg belangrijk in deze. Dus geen 

monocultuur aan bomen. We hebben dat helaas mee moeten maken in het Oosterpark wat dat betekent op 

den duur. Dus een goede biodiversiteit in het Oosterpark zal zeker terugkomen. Wie dat betaalt dat zullen we 

zelf als gemeente zijn, uiteraard. Wij gaan kappen dus we zullen het ook moeten herplanten en betalen. Met 

betrekking tot de lichtmasten, er is net aangegeven dat er na de besluitvorming gekeken wordt met de 

participanten of we een Zuid-Zuid variant ook nog een mogelijkheid zou zijn, daar zijn de zorgen om de 

lichtmasten al deels weggenomen, heb ik begrepen via de inspreekbijdrage, dus laten we dat gewoon 

afwachten en dit zorgpunt ook meenemen in de verdere totstandkoming van het definitieve ontwerp. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. De heer Rijsdijk, u heeft nog een aanvullende vraag hierop? 

De heer Rijsdijk: Ja, dat klopt, voorzitter. Ik heb inderdaad nog een aanvullende vraag. Dank voor de 

beantwoording. Wat ik mij nog afvroeg, er wordt uitgegaan volgens de planning dat de Rowdies dan in maart 

2022, ik doe dat even uit het hoofd, dat er een nieuwe accommodatie zou moeten staan. Tegelijkertijd 

moeten er nog heel veel dingen onderzocht worden. Hoe reëel is die planning? Kan de wethouder daar iets 

over zeggen? Er moeten toch ook nog heel veel zaken met omwonenden zeg maar worden afgestemd? 

Mensen zijn ook ja, op zoek naar zekerheid voor de compensatie van het groen, de parkeerplaatsen, het 

geluid. Kan de wethouder in het vervolgtraject omwonenden ook meer zekerheid en concrete handvatten 

geven? Dank u wel. 

De voorzitter: Wethouder Van Os. 

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Vorig jaar heeft de raad positief besloten voor de herinrichting van 

sportpark Ridderkerk. Nou ja, dit jaar is dat helemaal opgeleverd dus het kan heel snel gaan allemaal. Dus de 

planning die is afgegeven, die achten wij reëel. Wat ik aangeef, maar dan val ik in herhaling, wij gaan straks de 

belanghebbenden nog betrekken bij het schetsontwerp en het voorlopig ontwerp naar ene definitief ontwerp. 

Wellicht dat er in de participatietrajecten in het vervolg beter aan moet worden gegeven van luister u bent 

participant, wij gaan een voorstel doen aan de raad, dat zal een voorlopig ontwerp zijn concept ontwerp en 

daarna gaan we finetunen. Dat we dat aan de voorkant mee gaan geven zal misschien wel tot een verbetering 

zijn voor de participatietrajecten. Maar ik wil wel aan de commissie meegeven dat participatietraject wat het 

college betreft goed voorlopen is. Heel veel inspreekbijdragen, meer dan 200, in het participatietraject en dat 

is volgens mij hartstikke goed. Wat ik heb aangegeven, we kunnen het niet iedereen naar hun zin maken. Er 

zullen altijd voorstanders zijn, er zullen altijd tegenstanders zijn en uiteindelijk is het aan de raad om een 

besluit te nemen. Dank u wel. 

De voorzitter: Gaan wij door met mevrouw Kleiker van het CDA. Mevrouw Kleiker, gaat uw gang.  

Mevrouw Kleiker: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal vragen. Een is het CDA maakt zich zorgen om de 

parkeerplaats, zoals in onze vragen gezien zijn en ook andere dat hebben gedeeld. We hebben navraag gedaan 

en in 90% van de gevallen zijn er genoeg parkeerplaatsen. Dus voor die 10% gaan we een hoop geld uitgeven 

voor een parkeerplaats die heel veel vragen oproept. Terwijl er op 600 meter afstand een parkeerplaats is. Dus 

daar kan naar verwezen worden op dagen dat er grotere evenementen plaatsvinden. Daarnaast willen wij 

aangeven dat het verstandig is dat die verenigingen, die drie verenigingen met elkaar in overleg gaan en dat er 

niet op dezelfde dag toernooien worden georganiseerd waardoor er een enorme druk op parkeerplekken 

komt. Dus wij blijven voorstander van de parkeerplekken aan de Oosterparkweg. Daarnaast werd gesteld dat 
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wanneer de parkeerplek afsluit, wat mijns inziens een goed voorstel is, dat het lastig is met drie verenigingen. 

Ik heb een aantal jaren tennis gespeeld in Alblasserdam, daar zitten vier verenigingen op een terrein en als ik 

bardienst had dan moesten we altijd kijken, zijn alle gebouwen leeg en dan sloten wij keurig het hek. Als er 

een andere club later was dan zeiden we wij zijn weg, jullie sluiten af en het ging altijd in goede orde. Er is nog 

nooit iemand, voor mijn weten, per ongeluk opgesloten in dat park. Dat betreffende de parkeerplaats. De 

corridor die ontstaat… 

De voorzitter: Mevrouw Kleiker, sorry dat ik u even interrumpeer. Dit onderwerp gaat voor debat naar de 

raad. U houdt een vrij uitgebreide bijdrage nou, maar u stelt geen ene vraag over het parkeren. Dus heeft u 

nog op dit moment vragen voor de wethouder? 

Mevrouw Kleiker: Ja, kunt u de verenigingen de opdracht geven als de parkeerplaats blijft bestaan dat zij in 

overleg gaan met elkaar om grote evenementen niet op een dag te laten plaatsvinden? Voor zover dat 

mogelijk is. Even kijken, sorry ik ben even van mij à propos, u heeft gelijk. Zuid-Zuid variant klinkt heel goed 

omdat je dan de corridor van licht kwijt bent. Maar is het ook mogelijk om een veld naar het huidige 

evenemententerrein te verplaatsen? Dat is mijn volgende vraag. Dat was het voorlopig. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Van Os. 

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. De suggestie richting de verenigingen om zoveel mogelijk aparte 

speelmomenten te hebben dat zullen we aan ze meegeven. Dat is uiteindelijk aan de verenigingen zelf. Dus 

dat geven we mee. Kan er een veld richting het evenemententerrein? We hebben ook in de notitie 

aangegeven dat daar een hogedruk gasleiding loopt door dat evenemententerrein heen, dat er een bepaalde 

veiligheidsafstand van die gasleiding moet zijn. Dus dat heeft niet de voorkeur en het heeft ook niet de 

voorkeur van de Ridderkerk Rowdies, want zoals de commissie ongetwijfeld weet, hebben verenigingen ook 

gewoon die derde helft nodig voor de inkomsten, en als er dan een veld op grote afstand ligt van het 

clubgebouw dan is dat niet interessant voor een vereniging. Dus de beide velden moeten zo dicht mogelijk 

met de backstop, zoals ze dat noemen, naar elkaar liggen. Dus een veld op het evenemententerrein en een 

veld meer naar het oosten dat is geen gewenste uitkomst. Dank u wel. 

De voorzitter: Mevrouw Weijers, Burger op een. 

Mevrouw Weijers: Dank u wel, voorzitter. Er is al aardig wat gesproken over de parkeerplaatsen. Nou heb ik 

ook al een blik mogen werpen op de nieuwe visie voor de ontwikkeling van het Oosterpark en in die visie die 

er nu bestaat, zal de grote parkeerplaats ter hoogte van de Pelikaan, en laat dat nou ook net een parkeerplaats 

zijn waar ik heel dichtbij woon, die zal komen te vervallen. Ik zie heel vaak de enorme overlast die er is op die 

parkeerplaats. Rotzooi, ballonnen die daar met lachgas gebruikt worden, racen wat zeker in de zomer ’s 

avonds veel gedaan wordt, rondjes scheuren op de parkeerplaats. Verwacht de wethouder, is die niet bang 

voor dat als die parkeerplaats bij de Pelikaan vervalt en er komt inderdaad een nieuwe verderop bij de 

Rowdies dat die activiteiten zich daar naartoe zullen verplaatsen? Dat is vraag een. Mijn tweede vraag die gaat 

over de financiën. In bijlage 3 de financiële gevolgen daar staat in dat er een bedrag uit getrokken wordt van 

net iets meer dan 1,8 miljoen. We hebben kunnen lezen in de beantwoording van andere vragen dat de 

Rowdies net over de 200 leden hebben. Ik ben benieuwd of daar nou veel groei verwacht wordt. Is er een 

lange wachtlijst? Of waar zou dan groei op gebaseerd zijn? En dan vind ik voor net zo 200 leden een 

investering vanuit de gemeente voor 1,8 miljoen vind ik aardig wat geld. Doet de gemeente dat ook bij andere 

sportverenigingen investeren? Daar was ik heel benieuwd naar. Mijn laatste vraag is, is er nagedacht over het 
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samenvoegen van het clubhuis van de Rowdies en de tennisvereniging die daar zit? Om daar qua ruimte 

misschien wat gunstiger uit te kunnen komen. Dat waren mijn vragen, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Weijers. Ik krijg de indruk dat u eerst de vragen over de parkeerplaats ter 

hoogte van de Pelikaan geen onderdeel is van het voorstel wat nu voorligt. Ik laat het even aan de wethouder 

of die die vraag toch nog wil beantwoorden maar het kan zomaar zijn, maar goed wethouder Van Os gaat uw 

gang. 

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil alle vragen met liefde beantwoorden maar ik ga niet 

vooruitlopen op de visie van de herinrichting van het Oosterpark. Dus dat weten we nog niet, dat zijn de 

eerste schetsen geweest en die heeft u gezien. Die heb ik zelfs nog niet eens gezien dus daar ga ik niet op 

vooruit lopen. Wellicht dat daar wat anders uit komt. We moeten gewoon oog hebben voor de veiligheid op 

onze parkeerplaatsen en waar dan ook in Ridderkerk. Veel geld voor 203 leden, 1,1 miljoen euro. Dat kunnen 

we stellen. Aan de andere kant heeft de raad unaniem ingestemd met 5,9 miljoen euro voor de herinrichting 

van de velden van RVVA. RVVA heeft meer leden dan de Ridderkerk Rowdies maar als we toch de bedragen 

door het aantal leden dan komt de Ridderkerk Rowdies daar positiever uit per lid. We moeten ervan uitgaan 

nieuwe accommodatie, mooie sport, bestaat 40 jaar, dat dat ook een aantrekkingskracht heeft voor nieuwe 

leden. Dus het is aan de raad om geld beschikbaar te stellen voor sportaccommodaties en sportgelegenheden 

maar als we dat gaan vergelijken met de recente investeringen, dan ontloopt dat elkaar nog niet zoveel. 

Clubhuizen samenvoegen daar is niet over nagedacht, niet over gesproken. Er is ook een vraag gesteld door, ik 

meen de SGP, schriftelijk over de tennisverenigingen Ridderkerk of daar mogelijkheden zijn om die samen te 

voegen. Die gesprekken tussen tennisverenigingen die lopen ook en of daar eventuele interesse is om in de 

toekomst samen te gaan, dat durf ik niet te zeggen. Maar daar zou zo’n accommodatie ook voor gebruikt 

worden. Maar de Ridderkerk Rowdies en de Hole ridders een VV D’ Oudelande een clubhuis, daar is niet over 

gesproken. 

De voorzitter: Mevrouw Weijers. 

Mevrouw Weijers: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, wethouder, voor de antwoorden. Zou het een optie 

kunnen zijn op die clubhuizen, om daar dan een rol in te spelen om die clubhuizen samen te voegen en zo 

ruimte te besparen in dat gebied? 

De voorzitter: Wethouder Van Os. 

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Ten eerste de clubhuizen zijn niet van de gemeente, die zijn van de 

verenigingen zelf. Dus de verenigingen zelf moeten daarvoor open staan en ik kan mij zomaar voorstellen dat 

een vereniging zoals de tennisvereniging D’ Oudelande graag een clubhuis voor hun leden hebben, maar de 

tenniswedstrijden te kijken waar ze vanaf de kantine vanaf het terras op uitkijken en vanaf die locatie kunnen 

ze niet naar de honkbalwedstrijden kijken. Dus dat lijkt mij niet interessant voor de Ridderkerk Rowdies. Dus ik 

durf de uitkomst van dat gesprek al te voorspellen, dat daar geen interesse voor is. 

Mevrouw Weijers: Dank u wel. 

De voorzitter: Gaan wij verder met de heer Ros van GroenLinks. De heer Ros, gaat uw gang. 

De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. Voordeel is als je een beetje aan het eind ben en 40 schriftelijke vragen 

gesteld zijn, dat er niet zo heel veel te vragen meer over is. Even kijken hoor, ik werd wel getriggerd door een 
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aantal antwoorden. Een intro technische vraag, als het mag voorzitter, over die kostendekkendheid van de 

huur. Daar heeft de PvdA nog over gevraagd. Ik weet dat er een systeem ontwikkelen is waar de 

kostendekkendheid van huur aan verenigingen wordt doorbelast en dan de, dat op een of andere manier 

gesubsidieerd of gecompenseerd wordt doordat verenigingen niet echt te betalen is. Maar zit daar dan ook bij 

die kostendekkendheid, gaat puur om onderhoud, maar gaat het bijvoorbeeld ook om deze investering van 1,8 

miljoen? Komt die misschien dan ook bij die kostendekkendheid meegenomen? Of wordt die investering in 

een keer genomen? Het tweede, de PvdA heeft daar ook vragen over gesteld, de hoeveelheid groen die 

verdwijnt. Ik maak me daar ernstig zorgen over. Ook over de antwoorden van de wethouder dat daar nog 

geen zicht op is en dat er ook bij insprekers kwam dat ook voor, dat de vrees is dat er toch best wel veel groen 

gaat verdwijnen in totaal. Zou de wethouder die vrees kunnen wegnemen door te zeggen we zorgen dat de 

hoeveelheid groen, hoeveelheid bomen gelijk blijft? Dat waren mijn vragen, voorzitter. 

De voorzitter: Wethouder Van Os. 

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. De kostendekkendheid. Inderdaad we zijn als college aan het 

nadenken of we niet alle kosten die wij maken om sportgelegenheden, sportvoorzieningen mogelijk te maken 

in rekening te brengen bij verenigingen. Aan de andere kant middels subsidie gewoon weer te zorgen dat zij 

een tarief krijgen die zo goed als gelijk is als wat ze nu betalen. Maar dan hebben we wel inzichtelijk wat nou 

de kosten zijn voor de vereniging en per aantal leden. Dat je daar in de toekomst ook wellicht misschien 

maatschappelijk opgaven bij een vereniging neer kan leggen, gezien de subsidies die ze daarvoor krijgen om te 

kunnen sporten op de velden. Daar zit zeker ook de kapitaallasten van een aantal nieuw te leggen velden bij. 

Ik denk ook dat we daarvan, dat we dan zien wat een sportveld kost. Of dat nou honkbal is, of dat softbal is, of 

dat het korfbal is, of het nou een zwembad is. Dat maakt allemaal niet uit. Er zijn veel kosten mee gemoeid die 

via allerlei wegen, zij het exploitatievergoedingen, zij het subsidies of andere lasten in de begroting zitten en 

dat proberen we inzichtelijk te maken. Heel technisch antwoord en daar komen we richting de commissie op 

terug. Over het groen kunnen we gewoon echt niets zeggen. We kunnen niet zeggen hoeveel bomen er nu 

gekapt gaan worden met de plannen. Dat zullen we zo bij het definitieve ontwerp. Misschien zal het pas bij de 

uitvoering zien. Wat we wel willen, is dat we gewoon goed groen terugkrijgen, goede biodiversiteit, jong groen 

dat neemt ook meer CO2 op dan volgroeide bomen. Dat zal de heer Ros ook wel weten. Dus dat weten we nu 

niet hoeveel er gekapt gaat worden maar we willen gewoon zorgen dat het Oosterpark gewoon een mooi, 

groen recreatief park wordt. 

De voorzitter: De heer Ros. 

De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. Het laatste antwoord, ten eerste even bedankt voor het eerste antwoord. 

Dat is heel erg duidelijk en ik denk dat het heel erg goed is wanneer de kosten voor sportverenigingen volledig 

inzichtelijk worden. Ik denk dat dat wel heel erg verhelderend gaat werken. Ten tweede, het antwoord over 

het groen maak ik me echt heel erg zorgen over. We geven eigenlijk een soort carte blanche weg. Kap maar 

flink in het Oosterpark, maak er maar een mooie sportvereniging van. Of plaats daar een sportvereniging maar 

we weten nog niet hoeveel groen we kunnen compenseren en hoe we het kunnen compenseren. Dus dat is 

wel een beetje, dat is heel zorgwekkend vind ik. Dat was geen vraag, sorry voorzitter. 

De voorzitter: Dan hoef ik ook niet te vragen of de heer Van Os nog wil beantwoorden. Ik wil voorstellen dat 

het nog wel een reactie gewenst is. Dus wethouder Van Os. 

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Dat klopt inderdaad. Het lijkt erop dat ik de zorg bij de heer Ros niet 

weg kan nemen maar ik wil toch wel even de uitspraak doen dat hetgeen wat wij weg gaan halen uit het 
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Oosterpark voor de Ridderkerk Rowdies, als het besluit voor hun positief is, de geluidshal straks, dat we 

gewoon willen dat dat weer een groen, mooi park wordt met veel biodiversiteit. Dat zal echt in het begin even 

een kaalslag zijn om het allemaal mogelijk te maken op de plekken waar ze landen maar er moet elders 

gecompenseerd worden. Of dat precies dezelfde soort bomen gaan worden, dat ze in dezelfde getalen terug 

gaan komen van dat soort, dat weten we niet. Maar we willen gewoon wel weer een groen recreatief park 

met voldoende biodiversiteit en ik hoop dat dat toch wel enigszins geruststellend is voor de heer Ros. 

De voorzitter: Ik zie dat mevrouw Kleiker nog een aanvullende vraag heeft, of? Mevrouw Kleiker, gaat uw 

gang. Moet u de microfoon aanzetten, dan horen we u ook. 

Mevrouw Kleiker: Dank u, voorzitter. Naar aanleiding van de vraag betreffende get groen. Wij hebben zojuist 

de vraag gesteld aan de heer Hofland of er een goede buffer is tussen de Tarbot en de sportverenigingen op 

dit moment. Die is daar niet. Het zijn schetsen die we nu overhandigd hebben gekregen. We willen de 

wethouder vragen om extra aandacht daarvoor te geven voor de buffer die er nu niet is en die er wel zou 

moeten komen voor de mensen van de Tarbot. Dank u wel. 

De voorzitter: Wethouder Van Os, ja u wordt opgeroepen om, maar ik denk dat het helder is. Ik zie mevrouw 

Kayadoe ook nog een aanvullende vraag heeft. Althans, ik hoop dat het een vraag is. Mevrouw Kayadoe.

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. Klopt het dat het in de stukken staat dat er juist voor die aparte 

parkeerplaats wordt gekozen om alsnog die buffer te creëren? 

De voorzitter: Wethouder Van Os. 

De heer Van Os: Dat is een hele heldere vraag, voorzitter, met een heel helder antwoord. Dat klopt. 

De voorzitter: Mooi. Dat is ook een helder antwoord. Dank u wel. Had u nog meer vragen, mevrouw Kayadoe, 

of bleef uw handje nog open van de vorige? Daar is mijn vraag ook mee beantwoord. Dan lijkt het dat alle 

vragen gesteld zijn. Inzet was ter debat. Ik zal niet vragen of dat zo blijft. Dan rest ons nog om te bepalen 

hoeveel tijd wij hieraan willen besteden. Ik loop maar even, ik zie de heer Ros vijf minuten. Ik zal even kijken 

hoe de andere partijen daarin zitten. Dat was GroenLinks. Ik loop ze even af. Mevrouw Verdiesen, VVD. 

Mevrouw Verdiesen: Drie minuten. 

De voorzitter: De heer Kranendonk, SGP. 

De heer Kranendonk: Voorzitter, lastig om nu te zeggen maar tussen de vier en de drie minuten moet lukken 

denk ik. 

De voorzitter: Noteer ik u voor vier. De heer Rijsdijk, PvdA. 

De heer Rijsdijk: Ik dacht ook aan vier minuten, voorzitter. 

De voorzitter: Mevrouw Stip, Partij 18PLUS. 

Mevrouw Stip: Voor mij is drie á vier minuten ook voldoende. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk. 
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Mevrouw Kayadoe: Leefbaar hanteert ook voor vier minuten. 

De voorzitter: De heer Ros die had het al kenbaar gemaakt. De heer Los, Echt voor Ridderkerk. 

De heer Los: Wij vinden drie minuten genoeg, voorzitter. 

De voorzitter: Mevrouw Fräser, D66. 

Mevrouw Fräser: Drie minuten, voorzitter. 

De voorzitter: De heer Kooijman, ChristenUnie. 

De heer Kooijman: Drie minuten zou goed zijn maar ik denk dat we op vier uit gaan komen, gok ik zo. 

De voorzitter: Zou zomaar kunnen. Mevrouw Kleiker. 

Mevrouw Kleiker: Vier minuten graag, voorzitter. 

De voorzitter: Mevrouw Weijers. 

Mevrouw Weijers: Burger op Een kan zich ook vinden in vier minuten. 

De voorzitter: Dan heb ik heel veel vier voorbij horen komen, alleen de heer Ros heeft aangegeven vijf 

minuten. U ziet kansen om dat enigszins te comprimeren, de heer Ros? 

De heer Ros: Ja hoor, dat gaat lukken. 

De voorzitter: Dan gaan we voor een eerste termijn van vier minuten. Keer 11 maakt 44, dat rond ik even af op 

drie kwartier. Na drie kwartier spreken, zal er voor de wethouder best een hoop te beantwoorden en te 

reageren zijn. Dus ik denk dat we daar alles bij elkaar gewoon 1,5 uur voor nodig gaan hebben, met ook nog 

een tweede termijn. Betekent wel dat een tweede termijn niet meer dan nog een keer twee minuten extra 

kan zijn. Als partijen op voorhand al aangeven dat ze voor die tweede termijn waarschijnlijk meer nodig 

hebben dan zullen we ook meer tijd moeten reserveren om daarin niet klem te lopen. Iemand die daar op 

voorhand al niet mee uit de voeten kan? Dan zetten we hem in voor een behandeltijd van totaal 1,5 uur met 

een eerste termijn van vier minuten. 

4. Renovatie en verduurzaming sportcentrum Drievliet en herinrichting openbare ruimte

De voorzitter: Gaan wij door met agendapunt 4, dat is de renovatie en verduurzaming van sportcentrum 

Drievliet. Inzet daarvan is ook ter debat. Ik neem aan dat u zich daarin kunt vinden. Dan geef ik graag weer het 

woord aan wethouder Van Os om het stuk nog eens toe te lichten waar nodig. 

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. We hoeven dit keer niet zover terug in de tijd. Het is inmiddels 1,5 jaar 

geleden dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de actualisatie van het integraal accommodatieplan, het 

AIAP. Vandaag bespreken we de plannen voor de renovatie en verduurzaming van sporthal Drievliet. De 

commissie heeft kennis kunnen nemen van de 3D schetsontwerpen, van de binnen- en buitenkant van het 

sportcentrum. Het ziet er gelikt uit, al zeg ik het zelf. Ook besteden we aandacht aan de openbare ruimte om 

en rondom het sportcentrum. Na besluitvorming, net als bij het vorige agendapunt, gaan we verder met 
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schetsontwerp om samen met de belanghebbenden te komen tot uiteindelijk een definitief ontwerp. Er is veel 

geld mee gemoeid. Zodra er renovatie voltooid is, staat er wel weer een mooie sportvoorziening waar 

Ridderkerk trots op kan zijn. Ook hier, voorzitter, zijn aan de voorkant veel vragen gesteld door de 

verschillende fracties, nogmaals dank daarvoor, ze zijn ook allemaal van een antwoord voorzien en ik hoor 

graag welke vragen er nog meer leven. Ik heb zo het gevoel dat het wellicht ook over parkeren gaat hier. Dank 

u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Ik kijk even of er vanuit de commissie nog vragen zijn. Dat lijkt zo te zijn. 

Mevrouw Verdiesen, de heer Rijsdijk, de heer Kooijman, de heer Kranendonk en mevrouw Kayadoe, de heer 

Overheid meldt zich ook nog, en mevrouw Weijers. Beginnen we met de heer Kooijman van de ChristenUnie. 

De heer Kooijman, gaat uw gang. 

De heer Kooijman: Dank u wel, voorzitter. Ik had drie vragen naar aanleiding van de antwoorden. Dank 

daarvoor en petje af richting de ambtelijke organisatie voor het zo snel aanleveren van die vele antwoorden. 

Even aanvullende vragen had ik daarover. Allereerst over de vraag die we hadden gesteld met betrekking tot 

de sloopkosten van de sporthal P.C. Hooftstraat. Het wordt voorgesteld om die nu uit de reserve te schrappen 

zeg maar als toekomstige kosten. Maar u geeft ook al aan in de antwoorden dat er op termijn moet nog steeds 

de bestaande sporthal daar gesloopt worden, sportzaal, is het dan niet handig om dat bedrag gewoon te 

reserveren? Dat hebben we ooit daarvoor bedacht en nu zegt u ja het is nu even niet nodig dus we gaan het 

nu op een andere manier besteden en later komen we alsnog weer terug. Ik was benieuwd of dat niet nog 

handig was. Dan had ik ook nog inderdaad even een vraag over parkeren en verkeer. Het eerste is over 

parkeren. U geeft aan in het antwoord die we hebben gesteld, vragen over de aantallen parkeerplaatsen, dat 

er nog nieuw parkeeronderzoek gehouden is en het idee nu is dat het aantal parkeerplaatsen onder en 

rondom de sporthal gelijk blijven. Dan citeer ik even een stukje: op basis van de nieuwste inzichten verdwijnen 

alleen de parkeerplaatsen van de overkant van de Vlietlaan. Dan komt de slotzin: dit kan echter nog naar 

aanleiding van het definitieve ontwerp wijzigen. Bedoelt u dan dat er mogelijk nog weer extra parkeerplaatsen 

bij komen, of zou het ook kunnen betekenen dat de definitieve situatie het aantal parkeerplaatsen nog verder 

daalt? Dat was mijn tweede vraag. De derde vraag was met betrekking tot eventiele verkeersproblemen. Als 

daar zeg maar de ene onderdoorgang onder de sporthal een voetgangersgebied wordt, dan blijft er nog maar 

een zo’n doorsteekje over zeg maar, nou onze zorgen waren of dat niet tot problemen zou leiden? U geeft aan 

dat er minder doorgaand verkeer zal zijn en ik was even benieuwd op basis waarvan u die veronderstelling 

doet. Dat waren mijn drie vragen. 

De voorzitter: Wethouder Van Os. Een vooruitziende blik maar gaat uw gang. 

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Met betrekking tot de gymzaal aan de P.C. Hooftstraat en de beoogde 

gymzaal zoals die in het AIAP staat in het P.C. Hooftpark, dat is eigenlijk verderop, hebben we nu gezegd van 

nou halen we die kosten nu uit de begroting met het oog dat het nog wel even kan duren voordat er een 

nieuwe gymzaal gerealiseerd wordt op het P.C. Hooftpark. We hebben ook gezien met de begrootte bedragen 

van de nieuwe sporthal van de P.C. Hooftpark, met de tijden van het IAP, dat we daar nu bij lange na niet mee 

uitkomen door allerlei nieuwe wettelijke regelingen, zoals btw-sportvrijstelling, maar ook bijna energie 

neutrale gebouwen. Dus het college stelt voor om gewoon dat bedrag nu vrij te laten vallen, zoals in het 

voorstel staat, en als de nieuwe gymzaal straks in het P.C. Hooftpark gerealiseerd kan worden, en wellicht dat 

we daar ook met de ontwikkelaar deels mee uitkomen, dan komen we naar de raad voor eventueel voor 

nieuwe krediet. Dat zit erachter. Met betrekking tot het antwoord van dit kan nog wijzigen naar aanleiding van 

het definitief ontwerp, hebben we aan proberen te geven dat net zoals bij de Rowdies we van schetsontwerp 
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naar voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp gaan en dat we ons aan de voorkant richting de gemeenteraad 

niet vast willen pinnen op het aantal parkeerplaatsen wat daar nu blijkt te kunnen, gangbaar te kunnen 

worden. Het kunnen er meer worden, het kunnen er minder worden maar het kan ook een verzoek zijn van de 

winkeliers of de bewoners of iets dergelijks dus dat is eigenlijk de uitleg rond die zin. Wat het niet betekent, is 

dat de parkeerplaatsen aan de Vlietlaan, de stelconplaten die er nu zijn, dat die gehandhaafd gaan worden, 

want die gaan gewoon verdwijnen met de komst van de Driehoek het Zand daar. Minder doorgaand verkeer. 

Ik heb zelf ook een aantal decennia in Drievliet gewoond en je ziet daar dat er vanaf de Voorn richting de 

Houtzaagmolen ook gewoon sluipverkeer is voor mensen die niet het winkelcentrum bezoeken of daar wonen 

en dan niet de Vlietlaan pakken of de Molenvliet, of de Visvliet. Dat sluipverkeer voorkom je hiermee. Dus wat 

we willen, is dat daar mensen komen bij de parkeerplaatsen die of het winkelcentrum gaan bezoeken of daar 

wonen en geen sluiperverkeer om elders in Drievliet te komen, of elders naar Ridderkerk te gaan. Dank u wel. 

De voorzitter: Dan gaan wij door met de vragen van de VVD, mevrouw Verdiesen. 

Mevrouw Verdiesen: Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad een vraag over het parkeren. Er is al sprake van 

een grote parkeerdruk. Nu gaan een hoop parkeerplaatsen verdwijnen zoals we net hoorden. Hoe wordt 

parkeeroverlast door het waterbedeffect in omliggende straten tegen te gaan, tegengegaan? 

De voorzitter: Wethouder Van Os. 

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Ja, de nieuwe inzichten geven aan dat er rondom de sporthal de 

parkeerplaatsen handbaar blijven, het aantal. Dus zoveel zullen er daar niet verdwijnen. We zijn in goed 

overleg met de winkeliersvereniging. U heeft allemaal kennis kunnen nemen van de ingezonden brief, ze 

maken zich ook gewoon zorgen om de parkeerdruk aldaar. Ze hebben ook in eerdere gesprekken met ons 

aangegeven dat ze uitkijken naar de evaluatie van de blauwe zone van het Dillenburgplein omdat ze dat ook 

als een mogelijke oplossing voor het Vlietplein zien. Nou, dat is allemaal uitwerking. Daar zijn we in goed 

overleg met de winkeliersvereniging over. 

De voorzitter: Mevrouw Verdiesen. 

Mevrouw Verdiesen: Dat is nog niet echt een antwoord op mijn vraag over hoe het waterbedeffect in de 

omliggende wijken wordt tegengegaan. Worden daar maatregelen genomen, komen er nog parkeerplaatsen 

terug in het nieuw te bouwen Waterrijk? Hoe zit dat? 

De voorzitter: Wethouder Van Os. 

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Naast de parkeernorm voor het Waterrijk straks, tenminste ik haal 

Waterrijk denk ik met, ja Waterrijk komen er 39 openbare parkeerplaatsen terug in het Waterrijk. Voor 

bezoekers van de bewoners aldaar geschikt zijn of voor bezoekers van het winkelcentrum. Alleen ik durf u mee 

te geven dat er weinig bezoekers van het winkelcentrum daar gaan parkeren om naar het Vlietplein te gaan. 

Maar ze komen er wel. 

De voorzitter: Dan gaan wij door het met CDA, de heer Overheid. 

De heer Overheid: Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen. Ik zal eerst beginnen met de zichtbaarheid van, 

de openheid. Er is antwoord gegeven op onze vragen dat het zal plaatsvinden door middel van 

beeldschermen. Aan de gevel waarschijnlijk van de sporthal. We vragen de wethouder bij, de bedoeling is dat 
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aan de overkant van de weg uiteindelijk ook woningen gaan komen. In relatie met dat beeldscherm wat er 

mogelijk aan die gevel hangt, is er ook aan gedacht dat die mensen toch niet zo schijnend scherm constant in 

hun woonkamer willen hebben? Hoe kijkt de wethouder daar tegenaan? De tweede vraag, het zal u niet 

verbazen, is uiteraard over de parkeerdruk. Er wordt aangegeven dat er onderzoek is gedaan. Dat is dus recent 

onderzoek geweest. De winkeliersvereniging geeft het ook een beetje aan, natuurlijk wel een beetje in de 

Corona tijd geweest. Hoe representatief is die meting geweest? Dat is een vraag. De tweede, als we dat 

centrum zeg maar toegankelijk willen maken en aantrekkelijk dan wil je ook meer mensen trekken, wat dus 

ook meer parkeerplaatsen nodig heeft. Ik woon zelf ook in die omgeving, ik voorzie daar niet echt veel 

mogelijkheden om parkeerplaatsen uit te breiden. Hoe ziet de wethouder dat? Dank u. 

De voorzitter: Dank u. Wethouder Van Os. 

De heer Van Os: Om met dat laatste te beginnen, voorzitter, nee dat klopt. Er zijn weinig mogelijkheden om 

daar parkeerplaatsen uit te breiden. Dat zullen, die zullen misschien nog wel een of twee handen te tellen zijn, 

het aantal mogelijkheden en daar zal je misschien wel een plek waar nu een kledingcontainer staat of een plek 

waar nu veel groen is, zullen we moeten opofferen. De openbare ruimte is gewoon niet groter daar. Hoe 

representatief is de proef die onlangs is gehouden? Het is inderdaad Corona tijd maar er zijn in een eerder 

stadium ook tellingen daar gedaan en dat nemen we gewoon allemaal mee. Dus ja, hoe representatief die 

voor deze periode is, dat durf ik echt niet te zeggen met de aantallen die erin staan. Dat moeten we ook 

allemaal wegen straks richting het voorlopig en definitieve ontwerp. Zichtbaarheid van het scherm inderdaad. 

Nou ja, mocht dat een groot, fel led-scherm zijn van een doorsnede van 20 meter dan zal dat niet 

gewaardeerd worden door de nieuwe bewoners van Driehoek het Zand. Ik geloof niet dat dat het ook gaat 

worden maar dat is iets wat we ook meenemen dat we daar zorgvuldig mee omgaan. Dank u wel. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. Ga ik weer bedanken voor de beantwoording van de vragen. Een 

vraag is wat ons betreft nog niet afdoende beantwoord. Daar zou ik graag nog eventjes aanvullend een vraag 

over stellen. Dat gaat dan met name over onze vraag 1. Dat de kosten voor de renovatie behoorlijk duurder 

uitvallen, het een en ander verschil hebben we gevraagd hoe dat is ontstaan. Wanneer de raming exact is 

berekend ten name van, sorry 3.450.000 euro. Er wordt gesteld dat er inclusief 21% btw en bouwkosten, 

terwijl onder het kopje financiën staat dat een raming renovatie betrof zonder duurzaamheidsmaatregelen. 

Staat het dan fout in het voorstel zoals wij deze hebben ontvangen? Of is het antwoord juist zoals wij die 

gekregen hebben? Wij willen toch ook wel graag weten wanneer die raming van die 3.450.000 euro is 

gemaakt. Kan me ook voorstellen dat u nu niet stante pede deze vergadering beantwoord kan worden. Dus als 

het eventueel achteraf toegezonden zou kunnen worden, is dat wat mij betreft ook geen probleem. Dan wil ik 

het toch wel even graag over de parkeerplekken hebben, want anders pas ik niet meer in het rijtje. Ik wil het 

dan wel op zijn Leefbaars doen. We hebben ook vragen gesteld over de jongeren plek, die gaat zo uitgevoerd 

worden. Het is nu ook bekend dat er in de parkeergarage ondanks het hek zoals dat geplaatst is, er toch bij de 

auto’s gehangen wordt en gedeald en dat alleen een lichtere omgeving niet gaat helpen. Dan wordt er gesteld 

dat in nog overleg gevoerd gaat worden met diverse partijen waaronder een leefbaarheidsteam en de JRR. 

Leefbaar Ridderkerk zou er heel graag toegevoegd zien, de politie, want die hebben ook behoorlijk want 

ervaring. Zou dat toegezegd kunnen worden? Dank u wel. 

De voorzitter: Wethouder Van Os. 
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De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Als ik mij niet vergis, zit de politie ook in het leefbaarheidsteam. 

Tezamen ook met de wooncorporatie en bij ons welzijn organisatie en onze wijkregisseurs en nog veel meer 

andere mensen die heel veel verstand van zulke zaken hebben, maar inclusief politie. Hoe zit het met die 

raming? Misschien wordt een heel technische uitleg maar dan gaan we even helemaal terug naar het AIAP. 

Daar hadden we een aantal rode draden met elkaar afgesproken. We zouden gaan sporthal met drie vloeren 

bouwen in het P.C. Hooftpark. We zouden geen gymzaal bouwen in Driehoek het Zand want dat zou 

woningbouw, extra woningbouw mogelijk maken op die locatie. Daarvan hebben we gezegd we gaan sporthal 

Drievliet gaan we renoveren, we gaan een gymzaal straks bij de nieuwbouw voor de Noord realiseren. Maar 

we hadden ook in die begroting toentertijd al die bedragen opgenomen voor dat P.C. Hooftpark, de sporthal, 

de sloop en de inrichting en alles. Tegelijkertijd hebben we ook gezegd met de kadernota, voor Drievliet moet 

er ook geld geraamd worden. Eigenlijk had daar ook gelijk al gezegd moeten worden de nieuwe eisen voor 

beng, Bijna Energie Neutrale Gebouwen, vanaf 2021 gaan gelden. Wij moeten de bedragen van sport vanwege 

de btw-sport vrijstelling inclusief btw ramen. We hebben ook aangegeven in het voorstel dat we hopen dat 

geld ook via de stukregeling nog terug te kunnen krijgen. Maar die garantie hebben we niet, dus het kan ook 

nog eens voordeliger uitpakken straks. Dat alles bij elkaar opgeteld, inclusief de investeringsbedragen die er 

zijn en de verduurzamingsopgaven, betekent dat het zo duur nu uitpakt. Die kadernota en de begroting voor 

2020 dat had duidelijk moeten staan en dat hebben we nu getracht te repareren in dit voorstel. Dus de exacte 

datum, ik denk ook niet dat dat interessant is, van wanneer is die 3 miljoen zoveel geraamd. Dank u wel. 

De voorzitter: Gaan wij door met de heer Kranendonk van de SGP. 

De heer Kranendonk: Dank u wel, voorzitter. De meeste vragen over parkeren zijn al gesteld dus daar wil ik 

niet heel veel meer over vragen dan alleen een extra vraag als het gaat over de bezettingsgraad van de 

kantoren in die omgeving. Ik weet namelijk dat er heel lang heel veel kantoren hebben leeg gestaan, ik weet 

niet hoe ver die leegstand nu is. Dat heeft natuurlijk ook invloed op de parkeersituatie daaronder. Kan de 

wethouder daar misschien wat over vertellen? 

De voorzitter: Wethouder Van Os. 

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Leegstand in het kanorenpand is er nog steeds en ook de eigenaar van 

het kantoorpand heeft ons ook al benaderd voor mogelijke alternatieve invulling. Heeft ook een deel, kleiner 

deel detailhandel gezeten wat ook daar inmiddels vertrokken is. Dus ik denk dat het nu ook wel wat rustiger is 

met parkeerdruk van de kantoorpanden aan de Houtzaagmolen. 

De heer Kranendonk: Voorzitter, als ik daar aanvullend nog wat op mag vragen? 

De voorzitter: Jazeker, gaat uw gang. 

De heer Kranendonk: Dus dat betekent eigenlijk dat stel voor dat de verhuurder weer een goede huurder vindt 

en die gaat daar een kantoor vestigen met X mensen en die komen met de auto, dat we weer heel veel 

parkeerplekjes kwijt zijn, wat ten kosten gaat van het winkelend publiek. 

De voorzitter: Vraagteken hoor ik dat, wethouder Van Os. 

De heer Van Os: Vraagteken, ja. Dank u wel, voorzitter. Normaal gesproken in theorie zou dat inderdaad zo 

zijn. We zitten in een hele, hele vervelende crisis maar een voordeel daarvan is dat we hebben geleerd dat 

thuiswerken loont. Dus als dat kantoor bezet gaat worden, dan zal dat mogelijk veel thuiswerkers met zich 
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meenemen. Dus ik denk ook na deze crisis, laten we hopen dat hij zo snel mogelijk voorbij is, dat het aantal 

mensen wat richting het kantoor reist met een auto, openbaar vervoer een stuk minder zal zijn. 

De voorzitter: Gaan wij verder met de vragen van de PvdA. De heer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. Ook hier bedankt, wethouder, voor het laten beantwoorden van de 

gestelde vragen. Ik heb nog een paar aanvullende vragen, waaronder ook een over het parkeren maar die zal 

ik tot het laatst bewaren. Mijn eerste vraag die heeft betrekking op de zichtbaarheid van het winkelcentrum. 

Ooit zou de sporthal natuurlijk neergehaald worden en zou het plein meer zichtbaar worden. Er wordt nu 

aangegeven dat er gesprekken worden gevoerd met de winkeliers en dat er mogelijk een scherm komt. De 

heer Overheid vroeg daar ook al naar. Wat zijn andere mogelijkheden om het plein zeg maar beter zichtbaar 

te maken? Ik vind dan een scherm alleen wat mager zeg maar, na zoveel jaar. Kunt u daar iets over zeggen? 

Mijn andere vraag betreft eigenlijk, er wordt aangegeven, er wordt van alles gedaan zeg maar om het verkeer 

daar wat soepeler te laten doorrijden, dat het veiliger zou worden. Tegelijkertijd zeggen de winkeliers als het 

laden en lossen meer op afstand gebeurt dan moeten we eigenlijk met die producten daar tussen het verkeer 

door gaan lopen en dat vinden we eigenlijk helemaal niet zo prettig. Wordt het dan wel veiliger? Graag een 

reactie daarop van de wethouder. Dan betreft mijn andere vraag inderdaad, dat is dan de laatste vraag, die 

betreft het parkeren. In het verleden is gezegd dat er 46 parkeerplaatsen bij zouden komen. De tijdelijke 

parkeerplaatsen aan de rand van de Vlietlaan die verdwijnen nu. U gaf aan dat er dan 39 parkeerplaatsen 

terugkomen in de Driehoek en tegelijkertijd dat het winkelend publiek, ja ik denk dat dat een terechte 

constatering is, daar niet echt gebruik van zal maken. Maar ja, het zijn wel de parkeerplaatsen die er zijn. U gaf 

ook aan op de vraag van de heer Overheid van er zijn weinig mogelijkheden om dat nog uit te breiden. Hoe 

gaan we dat dan oplossen? Want er is wel een parkeerdruk. U bent nog met de winkeliers in gesprek over het 

parkeren. Maar wat zijn dan mogelijkheden om parkeerplaatsen dichterbij die winkels te realiseren en 

misschien toch op dat aantal van die 46, wat toen is afgesproken, in de buurt te komen of gewoon die 46. 

Dank u wel. 

De voorzitter: Wethouder Van Os. 

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Om toch even met die laatste vraag te beginnen, wat ik net heb 

aangegeven is ook dat het aantal parkeerplaatsen wat we extra kunnen realiseren, is misschien op een of twee 

handen te tellen. Dat zal niet veel zijn. Tegelijkertijd heb ik ook aangegeven dat we in gesprek zijn met de 

winkeliersvereniging dat ze hebben aangegeven interesse te hebben in een blauwe zone ook, een blauwe zone 

en dat zien we ook op Dillenburgplein kan dat nodige lucht geven voor een winkelgebied, voor een 

winkelcentrum. Dat zullen we met ze bespreken en laten we hopen dat dat de nodige lucht geeft, als dat 

oplossing blijkt te zijn. Of het veiliger wordt met laden en lossen, inderdaad de winkeliersverenigingen hebben 

daar aandacht voor gevraagd. In beantwoording op de schriftelijke vragen hebben we nu ook inmiddels 

aangegeven dat we daar ook oplossingen voor zien richting schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief 

ontwerp zal dat allemaal met belanghebbenden besproken worden. Wellicht komt daar een nog betere 

oplossing uit. Meer zichtbaarheid. Nou, gedacht kan worden aan seining. De winkeliersvereniging heeft ook 

zelf vlaggen voor het winkelcentrum Vlietplein, dat soort mogelijkheden zijn er. Dan kom ik toch even terug op 

het AIAP wat we toentertijd behandeld hebben. Ook al had de sporthal daar weggegaan, dan had het plein 

niet zichtbaarder geworden. Dan hadden we nog steeds op de achterkant gekeken van de groenteboer, de 

slager en de kruidenier. Alleen het parkeerterrein was overzichtelijker geworden. Dus qua zichtbaarheid had 

dat niet verbeterd en dan moet je echt met signing en marketing aan de slag. Daar gaan we het gesprek over 

aan. Dank u wel. 
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De voorzitter: De heer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel. Dank voor de antwoorden. Ik heb daar nog twee aanvullende vragen over. Toch 

nog even voortbordurend op het parkeren. Er komen dan 39 parkeerplekke in de Driehoek. Daar zouden 

mensen dan gebruik van kunnen maken. Praktisch is het niet. Maar ik heb ook in een van de inspreekbijdragen 

gelezen dat er eigenlijk wordt gezegd dat er 18 plekken helemaal achteraan de Driehoek, dat die die dan 

eigenlijk zeg maar nog een soort van compensatie zouden zijn voor de winkeliers. Zit daar iets van ruis op de 

lijn? Kan de wethouder dat nog verduidelijken? Mijn andere vraag, ik ben op zich blij met dit antwoord wat 

betreft het laden en lossen maar de schriftelijke antwoorden om nou snel gelezen te hebben, zat de oplossing 

volgens mij met name naar de slager, bij de slager. Dat de afstand daar te groot was. Maar gaat u ook nog in 

bredere zin kijken zeg maar of dat verder verbeterd kan worden of is het puur de slager? Dank u wel. 

De voorzitter: Wethouder Van Os. 

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Morgen wordt in de commissie het bestemmingsplan Driehoek het 

Zand besproken. Ik denk dat die vraag daar beter gesteld kan worden bij wethouder Oosterwijk. Ik heb daar nu 

geen antwoord op met betrekking tot het aantal parkeerplaatsen van 18 en 39. Aan de andere kant, dat 

zeggen we bij alle winkelcentra, dienen ondernemers ook gewoon met hun personeel te praten. Kom gewoon 

lopend of op je fiets naar je werk of als je buiten Ridderkerk vandaan komt, met het openbaar vervoer en 

parkeer je auto niet voor de deur van een winkel want daar moeten klanten gewoon staan. Dus dat geldt ook 

voor het Vlietplein, dat ook die ondernemers het gesprek aangaan met de medewerkers daarin. De laatste 

vraag ben ik even kwijt, voorzitter. 

De voorzitter: Of het alleen de slager betrof voor het laden en lossen of dat er breder gekeken wordt. 

De heer Van Os: Ja, daar gaan we al heel erg op de detaillering van voorlopig en het definitieve ontwerp zitten, 

dat gesprek gaan we gewoon met elkaar voeren. Met de winkeliersvereniging en de medewerkers van de 

gemeente Ridderkerk hoe dat nou het beste ingevuld kan worden zodat iedereen daar tevreden is met het 

ontwerp. 

De voorzitter: Gaan wij door met Burger op een, mevrouw Weijers. 

Mevrouw Weijers: Dank u wel, voorzitter. Nou ja, als een van de laatste zijn dan zijn inderdaad een aantal van 

je vragen al gesteld. Wij hopen inderdaad dat als er naar parkeerdruk gekeken wordt, daar nog een keer op 

getest wordt, dat dat dan wordt gedaan op een moment dat het relevante informatie oplevert want ook een 

hoop zaalsporten zullen op dit moment niet kunnen plaatsvinden. Die brengen ook veel parkeerdruk met zich 

mee, heb ik vaak ervaren. Waar ik heel benieuwd naar ben, is zoals de inrichting onder de sporthal op dit 

moment is, beperkt dat eigenlijk wel een soepele doorrijdmogelijkheid en ik heb niet het idee dat daar iets aan 

veranderd zou kunnen worden. Dat zou ik graag van de wethouder willen horen. Een van mijn vragen was ook: 

wordt er ook gekeken, nu de winkeliersvereniging best bezwaren heeft en die klinken mij logisch in de oren 

over het afnemen van de mogelijkheid om hun winkels makkelijk te bevoorraden, wordt er ook gekeken naar 

een alternatief of moet ik dat ook zien als het antwoord wat de wethouder zojuist gaf bij de vorige 

vragensteller? 

De voorzitter: Wethouder Van Os. 
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De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Bij de stukken zit ook een mooi ontwerp voor de openbare ruimte en 

daar kunnen we wel degelijk zien dat de in- en uitgang van de parkeergarage verlegd is. Die is meer richting 

het Vlietplein gegaan, of de Vlietlaan moet ik zeggen, in plaats van richting het Vlietplein. Dus daar is wel 

degelijk over nagedacht hoe die rijdrichting onder die parkeergarage veiliger kan en beter kan. Alternatieven 

voor laden en lossen met smart hubs en dat soort zaken zoals we bij het ontwikkelperspectief centrum hebben 

bedacht, dat hebben we niet hier bij het Vlietplein bedacht. Kunnen we uiteraard meenemen maar de 

verwachting is, ook aangezien de ondernemers aan deze zijde veelal niet een vrachtwagen met een dubbele 

oplegger voor de deur krijgen, dat we daar gewoon prima uit kunnen komen met de huidige vervoersmiddelen 

die de winkels aandoen om te bevoorraden. Dank u wel. 

De voorzitter: Mevrouw Weijers. 

Mevrouw Weijers: Dank u wel. Dank u wel, wethouder, duidelijke antwoorden. Wat mij persoonlijk hoor, want 

ik heb naar de tekeningen gekeken en ik weet dat er heel veel van die grote pilaren onder die sporthal staan, 

ik kan me zo voorstellen dat die een belangrijke functie hebben. Ik neem aan dat dat niet, dat daar niks aan 

verandert of verandert daar ook iets aan, wethouder? Dat zou ik graag nog horen. 

De voorzitter: Wethouder Van Os. 

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Die hebben zeker een hele belangrijke functie want anders hebben 

een sporthal op de begane grond. Dus daar zal niets aan veranderen, nee. Dus er moet inderdaad, ook zoals 

het nu is en straks met de fundering, de palen die er staan, ook voorzichtig gereden moeten worden. Maar 

goed, goede verlichting doet al een hoop denk ik. Het is nu wat donkerder onder de sporthal, goede verlichting 

dan zijn ook die palen goed zichtbaar en mensen kijken met hun dure auto’s wel uit om dicht langs een paal te 

gaan rijden. 

Mevrouw Weijers: Dank u wel, wethouder. 

De voorzitter: Dan zag ik dat de heer Overheid nog een vraag had. 

De heer Overheid: Ja, graag. Even stapelen op de vraag van de blauwe zone. De wethouder die geeft enkele 

voorbeelden, het Dillenburgplein en mogelijk ook centrum. Ik ken een situatie bij Drievliet misschien toch even 

wat anders is, daar zitten natuurlijk in de directe omgeving veel meer bewoners ook van woningen. Die liggen 

denk ik bij Dillenburg iets verder weg. Dus ik vraag mij af of je dan ook niet de plekken voor de bewoners 

daardoor heel erg, de wethouder geeft aan dat dat een mogelijke optie is maar ik wil een soort van graag zien 

waar zie ik dan die voordelen van die blauwe zone in dat gebied? Want die zie ik nog zo direct. 

De voorzitter: Wethouder Van Os. 

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad het voorbeeld van Dillenburgplein genoemd. Ik heb 

niet het voorbeeld van een blauwe zone bij het centrum genoemd, laat dat helder zijn. Voordat dadelijk daar 

een discussie over ontstaat. Er zou gedacht kunnen worden, dat is met de winkeliers besproken, om 

bijvoorbeeld de parkeergarages onder de sporthal zelf, waar weinig bewoners gebruik van hoeven te maken 

dan, om dat een blauwe zone te maken. Dat je in de Houtzaagmolen voor winkeliers en bewoners maakt. 

Maar goed, dat is echt uitwerking, dat moet allemaal onderzocht worden en dat zullen we samen met 

bewoners doen en dat zullen we samen met de winkeliersvereniging doen. Kijken wat nou een goede 
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oplossing is en wellicht is dat niet de blauwe zone maar is dat een andere oplossing. Daar gaan onze 

medewerkers van verkeer graag mee aan de slag. 

De voorzitter: Daarmee zijn de vragen gesteld. Ik neem aan dat uw commissie nog steeds van mening is dat dit 

ter debat naar de raad gaat. Dan rest ons de vraag hoeveel tijd wij hieraan willen besteden. Ik loop dan even 

de diverse fracties maar weer af. Mevrouw Weijers, Burger op 1. 

Mevrouw Weijers: Ik moet gaan spreken voor Petra dan, we hebben het hier niet over gehad. Ik ga mij 

inzetten op vier minuten. 

De voorzitter: U had niet gedacht dat dit ter debat zou gaan? 

Mevrouw Weijers: Jawel, dat heb ik wel. Maar wij hebben samen niet overlegd over hoeveel tijd zij daarvoor 

zou willen hebben. 

De voorzitter: CDA? De heer Overheid. 

De heer Overheid: Vier minuten graag, dank u. 

De voorzitter: ChristenUnie, de heer Kooijman. 

De heer Kooijman: Ik zat eerder aan twee minuten te denken. 

De voorzitter: Dat is de helft. D66, mevrouw Fräser. 

Mevrouw Fräser: Drie minuten, voorzitter. 

De voorzitter: Redelijk gemiddeld. Echt voor Ridderkerk, de heer Los. 

De heer Los: Twee minuten, voorzitter. 

De voorzitter: Leefbaar Ridderkerk, mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Drie á vier minuten. 

De voorzitter: Partij 18PLUS, mevrouw Stip. 

Mevrouw Stip: Twee minuten is voldoende. 

De voorzitter: PvdA, de heer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Drie of vier minuten ook. 

De voorzitter: De heer Kranendonk, SGP. 

De heer Kranendonk: Twee moet meer dan voldoende zijn, voorzitter. 

De voorzitter: Mevrouw Verdiesen, VVD. 
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Mevrouw Verdiesen: Twee minuten graag. 

De voorzitter: De heer Ros, GroenLinks. 

De heer Ros: Drie minuten, alsjeblieft. 

De voorzitter: Goed, dan zie ik een aantal partijen hebben aangegeven vier minuten dus de inzet zal zijn vier 

minuten. Het lijkt dat ook een aantal partijen met iets minder af kunnen. Dus ik denk dat vier minuten voor 

een eerste termijn met een totale behandeltijd van 75 minuten in deze wel reel moet zijn. Dus 45 en 30. Ja, we 

zullen die 45 eerste termijn niet nodig hebben. Dus we wagen het erop en als het niet uitkomt dan breidt de 

voorzitter dat wel weer aan elkaar. Donderdag 10 december.

5. Verlenging Regionaal Beleidsplan 2018-2020 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang tot en met 

2021

De voorzitter: Gaan wij verder met agendapunt 5, dat is de verlenging van het regionaal beleidsplan 

beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Inzet is ter vaststelling. Kan uw commissie zich daarin vinden? 

Dat lijkt het geval te zijn. Wethouder Franzen, wil u hier nog iets met ons delen? Mevrouw Ripmeester, ik zie 

dat u er anders over denkt. 

Mevrouw Ripmeester: Dat ligt een beetje aan de antwoorden van de wethouder. Maar ik dacht ik geef het 

alvast aan. 

De voorzitter: Oké. Wethouder Franzen, wil u nog wat delen met ons op dit punt? 

De heer Franzen: Ja, heel kort, voorzitter. Dank. Bescherm wonen wordt door, heel lang woord, door 

gedecentraliseerd naar de gemeente. Volgend jaar wordt dat meer concreet. Dus omdat er nu op dit moment 

nog geen wijzigingen zijn maar het nieuwe beleid nog niet af is, stellen wij voor om het huidige beleidskader 

met een jaar te verlengen. Er zijn geen rare dingen aan de hand. Alles is nog zoals het was. Dus wat ons betreft 

is het een goed idee om dat huidige beleidskader nog een jaar van kracht te laten zijn en dan volgend jaar 

gaan we met elkaar de discussie aan over het nieuwe beleidsplan voor beschermd wonen. 

De voorzitter: Zijn er vanuit de commissie vragen over deze verlenging? Mevrouw Ripmeester, gaat uw gang. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar vragen. Een is: acht het Ridderkerks college, juist 

omdat het nu verlengd wordt en nu alles in onderdeel van gesprek is, gaat het Ridderkerks college zich 

inzetten voor een maatschappelijke opvang in de eigen gemeente? En graag motiveren waarom wel of niet. 

Mijn tweede vraag is: gaat het Ridderkers college zich ook inzetten voor meer bescherm wonen in de 

gemeente? Waarom wel of niet? Mijn derde en vierde vraag gaat over het feit dat dak- en thuislozen lopen 

regelmatig tegen muren aan bij de inschrijving in de basisregistratie personen omdat gemeenten hun aanvraag 

voor een briefadres afwijzen en gemeenten stellen in veel gevallen voorwaarden aan het verkrijgen van een 

briefadres die strenger zijn dan de wet voorschrijft. Dat blijkt uit een onderzoek en een enquête ook van de 

monitor. Mijn vraag is dan ook: stelt de gemeente Ridderkerk eisen aan inschrijvingen in de Ridderkerkse 

basisregistratie die strenger zijn dan de wet voorschrijft? En waarom is dat wel of niet zo? En hoeveel mensen 

zijn dan in 2019 of in de afgelopen periode ingeschreven voor een briefadres in Ridderkerk? Hoeveel mensen 

zijn doorverwezen naar Rotterdam? Dank u wel, voorzitter. 
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De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Allereerst, maatschappelijke opvang die blijft, die is nu bij de centrumgemeente en dat blijft 

zo. Dus daar zit geen wijziging in. Dus ook in het nieuwe beleid blijft dat bij de centrumgemeente. Als 

Ridderkerk gaan we ons niet inzetten om een maatschappelijke opvang in Ridderkerk te organiseren. Dat is 

een centrumgemeente doet dat erg goed momenteel en wat ons betreft kan het daar ook blijven. De tweede 

vraag, meer beschermd wonen. Beschermd wonen komt naar de gemeente volgend jaar. Dat betekent ook dat 

we als regio de verantwoordelijkheid hebben om beschermd wonen te verdelen over de regiogemeenten en in 

het verleden hebben we al veel beschermd wonen in Ridderkerk. Ik ga ervan uit dat we beschermd wonen 

zullen realiseren in Ridderkerk maar dat zal niet meer zijn dan Ridderkerk afneemt. Tot slot, dak- en 

thuislozen. Het briefadres. Het is mogelijk om in Ridderkerk maar alleen is het wel zo als je bij een 

maatschappelijke opvang wil komen, is het wel handig om een briefadres in Rotterdam te hebben. Zo regelt de 

wet dat ook. Dus in die gevallen wordt iemand die geen adres heeft, in Rotterdam ingeschreven. Dus bij de 

gemeente Rotterdam. In Ridderkerk hebben we geen eisen voor briefadressen die strenger zijn dan de wet. 

Tot slot, hoeveel mensen een briefadres in Ridderkerk hebben. Dat kan ik niet zo beantwoorden, daar kom ik 

schriftelijk op terug. 

De voorzitter: Ik zie dat er naast de heer Ros ook nog vragen heeft. 

De heer Ros: Dank u, voorzitter. Eigenlijk had ik dezelfde vraag als mevrouw Ripmeester en daar wil ik wel iets 

op doorgaan. Het gaat om die lokale keuzes. Eigenlijk geef de wethouder net aan van wij zijn niet van plan om, 

wij leunen op centrumgemeenten en wij zijn niet van plan die voorzieningen in eigen gemeente te doen. Zou u 

dat nog kunnen toelichten waarom niet? Bedoel, het zijn kwetsbare Ridderkerkers waar het om gaat en u zou 

die mensen toch het liefst zo dicht mogelijk bij hus willen helpen? Dus het zou iets meer toelichting daarop, 

alstublieft. 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Maatschappelijke opvang wordt momenteel door de centrumgemeenten vervuld, die doen 

dat heel goed. Wij stellen voor om dat gewoon te continueren. Wij zien daar niet iets in om dat in elke 

regiogemeente een maatschappelijke opvang te realiseren. Het is nu in de centrumgemeenten en wat ons 

betreft blijft het daar. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. Ik had inderdaad ook even mijn handje opgestoken. In eerste 

instantie had ik geen vragen maar dit gehoord hebbende, heb ik toch wel even een vraag. Is er bekend hoeveel 

dak- of thuislozen in Ridderkerk überhaupt hebben? Dus niet alleen het briefadres maar ook dak- en 

thuislozen? 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ik kijk even de ambtelijke ondersteuning aan of zij weten hoeveel dak- en thuislozen we 

hebben in Ridderkerk. 

De voorzitter: Geef ik dan het woord aan de heer Ditvoorst. 
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De heer Ditvoorst: Dat klopt. Ik zal de aantallen die zijn op dit moment niet bekend. Die moeten daarvoor ook 

opvragen. Dus dat kunnen we nog nasturen eventueel. 

De voorzitter: Dan gaan we ervan uit dat dat nog naar mevrouw Kayadoe c.q. de commissie komt. Mevrouw 

Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de antwoorden van de wethouder zou ik 

het graag voor kort debat willen gaan, met een, twee minuten. 

De voorzitter: Oké. Gaan we even kijken hoeveel tijd andere partijen daar nog aan willen besteden. Loop ik ze 

even af. GroenLinks, de heer Ros. 

De heer Ros: Wilde graag een stemverklaring houden maar dat kan ik dan ook schriftelijke eerste termijn van 

maken van een halve minuut ofzo. 

De voorzitter: Oké, VVD. Mevrouw Verdiesen. 

Mevrouw Verdiesen: Ik heb geen tijd nodig hiervoor, bedankt. 

De voorzitter: SGP, de heer Kranendonk. 

De heer Kranendonk: Ter vaststelling dus geen tijd, voorzitter. 

De voorzitter: Mevrouw Stip, Partij 18PLUS. 

Mevrouw Stip: Ook geen tijd nodig, voorzitter. 

De voorzitter: Leefbaar Ridderkerk, mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Dat is nog even afhankelijk van de beantwoording van de vraag die ik zo net gesteld heb. 

Dus dan zou het maximaal, indien nodig, een á twee minuten worden. 

De voorzitter: Echt voor Ridderkerk, de heer Los. 

De heer Los: Ter vaststelling, voorzitter. 

De voorzitter: D66, mevrouw Fräser. 

Mevrouw Fräser: Voor mij geen tijd, voorzitter. 

De voorzitter: ChristenUnie, de heer Kooijman. 

De heer Kooijman: Voorzitter, ter vaststelling. 

De voorzitter: CDA, de heer Overheid. 

De heer Overheid: Ter vaststelling, voorzitter. 

De voorzitter: Burger op 1, mevrouw Weijers. De heer Coule, mag ook uiteraard. 
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De heer Coule: Stemverklaring. Een minuut. 

De voorzitter: Dan zie ik dat vier partijen hebben aangegeven er ongeveer een minuut aan willen besteden. Ik 

kan mij zomaar voorstellen dat dat ook weer een reactie van de wethouder vraagt. Dus dan zetten we hem 

erop voor een minuut met een totale behandeltijd van 15 minuten. 

6. Verordening Meedoen Ridderkerk 2021

De voorzitter: Komen wij aan bij agendapunt 6, dat is de verordening Meedoen Ridderkerk 2021. Inzet ter 

debat. Ik neem aan dat de commissie zich daarin kan vinden. Geef ik graag het woord aan wethouder Franzen 

voor nog een nadere toelichting waar gewenst. 

De heer Franzen: Ja, de verordening Meedoen, voorzitter, borduurt voort op het minimabeleid wat we vorig 

jaar als raad hebben vastgesteld. In de verordening Meedoen zoals die nu voorligt zit er een aantal wijzigingen 

ten opzichte van de vorige verordening Meedoen en die loop ik graag even met u puntsgewijs af. Allereerst 

wordt er een zwemregeling A voor minima kinderen mogelijk gemaakt in deze verordening. Daarnaast wordt 

het mogelijk voor ouders of volwassenen in een schuldleningstraject om een Ridderkerk pas te krijgen. Nu is 

hij alleen voor de kinderen beschikbaar. Zo wordt het hele gezin net iets beter geholpen als ze het moeilijk 

hebben met de centjes. Daarnaast zijn er twee uitvoeringselementen die veranderen met de nieuwe regeling. 

Allereerst vullen wij voor om de aanvraag voor de regeling voor mensen met een bijstandsuitkering die bij ons 

bekend zijn, automatisch te laten verlopen zodat het bereik van die regeling wordt vergroot en hopelijk ook de 

volgende beweging voor het voortgezet onderwijs, ja beter gaan doen. Dus tot zo ver. 

De voorzitter: Zijn er vanuit de commissie, naast de vragen die al gesteld zijn, nog aanvullende vragen? Daar 

zie ik een vijftal handjes verschijnen. Zes inmiddels. Die zullen we dan aflopen, allereerst de heer Kranendonk, 

SGP. 

De heer Kranendonk: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb een vraag over pagina 9 van de verordening. 

Daar staat een tabel met hoe het is voor 2021, voor deze verordening en met de nieuwe verordening. Klopt 

mijn constatering, wethouder, dat als ik even de zwemkostenregeling, de nieuwe zwemkostenregeling eraf 

haal, even die loshalen, dat de nieuwe regeling per saldo 150 euro minder is dan de oude regeling? Dat was 

mijn vraag. 

De voorzitter: Wethouder Franzen. Dat was uw enige vraag, de heer Kranendonk? 

De heer Kranendonk: Op dit moment wel, misschien komt er nog een vervolgvraag op die vraag. 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ik heb de stukken niet uitgeprint en pagina 9 niet voor mij dus ik kijken even mevrouw Van 

der Plaat aan van de ambtelijke ondersteuning. 

De voorzitter: Dat betekent ook dat u haar, dat ik haar het woord zal kunnen geven voor de beantwoording 

hiervan? 

De heer Franzen: Graag, voorzitter. 

De voorzitter: Mevrouw Van der Plaat. 
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Mevrouw Van der Plaat: Dank u wel, voorzitter. Er is geen achteruitgang als je de zwemregeling daar even los 

van laat. Blijft de tegemoetkoming voor volwassenen hetzelfde en voor de kinderen gaat die omhoog met het 

bedrag van 100 euro van de schoolkostenregeling. 

De voorzitter: De heer Kranendonk. 

De heer Kranendonk: Voorzitter, goed het is even technisch, even los van de inhoud dadelijk in het debat maar 

ik wil dat toch bestrijden. Als de tabel onder elkaar optelt en de schoolkosten en het zwemdiploma weghaalt, 

dan zie je gewoon dat de schoolkostenregeling zoals die in de SGP-motie van 2016 stond, daar wordt 100 euro 

afgehaald, die wordt bij de 17-jarigen neergezet en die 150 euro verder die verdwijnt. Dus in wezen is dat echt 

een achteruitgang voor deze groep mensen. Ze hebben ook geen inflatiecorrectie gehad, op vragen van de 

PvdA is dat het 2021 gaat beginnen, dat houdt dus eigenlijk in dat ze met die inflatiecorrectie nog steeds onder 

het bedrag zitten wat ze nu kunnen krijgen. Even minus die zwemkostenregeling. 

Mevrouw Van der Plaat: Mag ik daar nog iets op toelichten, voorzitter? 

De voorzitter: Jazeker, mevrouw Van der Plaats, gaat uw gang. 

Mevrouw Van der Plaat: Dat is dan de brugklas waar u het over heeft. Dat was de 250 euro voor een bepaalde 

doelgroep in het, voor de kosten voortgezet onderwijs. Die vervalt. Dat is nog in de nieuwe verordening 100 

euro. Dus die groep kinderen gaan er 150 euro op achteruit en dat heb ik inderdaad vragen beantwoord, dat 

komt voornamelijk ook omdat er vanuit het rijk wordt gesteld dat de laptop die verplicht voorgeschreven 

wordt in het voortgezet onderwijs, dat dat een verantwoordelijkheid is van de school zelf. 

De heer Kranendonk: Helder, maar onze motie van destijds zocht niet alleen op de laptop, er zijn veel meer 

dingen denk ik nodig dan alleen een laptop als een kind naar voortgezet onderwijs gaat. 

De voorzitter: Dit staat ter debat. Helder is. Dat debat zullen wij de tiende voeren. 

De heer Kranendonk: Over het voorstel verder, voorzitter. 

De voorzitter: Gaan wij door met de ChristenUnie. Mevrouw De Wolff. 

Mevrouw De Wolff: Dank u wel, voorzitter. Ik had twee aanvullende vragen na de reactie op de vragen die ik al 

had ingediend. De eerste gaat over de scholen. Aangegeven werd dat een aantal scholen niet meedoen door 

administratieve lasten onder andere. Ik was eigenlijk heel erg benieuwd wat er nodig zou zijn om die scholen 

wel te laten meedoen. Dus welke drempels kunnen wij als gemeente daarvoor weghalen? En de tweede vraag 

ging over, even kijken hoor, dat aanvragen niet meer zelf hoeven te declareren en dan is het antwoord 

vervolgens: we vragen nu aan alle aanvragers om het inkomen en vermogen aan te tonen. Dan vraag ik mij af: 

eerst hoeven ze geen verklaring meer te doen en toch moeten ze nog aantonen, kunt u mij uitleggen wat nou 

dat verschil daarin is? 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Voorzitter, om met dat eerste te beginnen. De scholen die werken nog met een papieren 

systeem en komend jaar gaan we bestuurlijk het gesprek aan met de scholen om de agenda ook aan te sluiten 

op de Ridderkerk pas. Dat maakt het voor de inwoner die zo’n pas heeft ook makkelijker. Over dat tweede, 
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hoe dat zit met die inkomensverklaring? Dat is uitvoering vraag ik even mevrouw Van der Plaat voor om dat 

toe te lichten. 

De voorzitter: Mevrouw Van der Plaat. 

Mevrouw Van der Plaat: In de oude situatie hoeft de aanvrager alleen maar te verklaren: ik heb niet meer 

inkomen of vermogen dan de grens die aangegeven is. In de nieuwe situatie gaan we niet meer alleen uit van 

die verklaring maar gaan we vragen van durf je dat dan aan zo? Wil u laten zien wat u inkomen en vermogen 

is? Dat was het. 

De voorzitter: Mevrouw De Wolff. 

Mevrouw De Wolff: Klopt het dan dus dat we nu eigenlijk iets extra’s raken in opzicht van dat vorige? 

De voorzitter: Mevrouw Van der Plaat gelijk maar. Wethouder, als u het goed vindt. 

Mevrouw Van der Plaat: Ja, dat doen we vooral omdat mensen zelf hebben aangegeven het heel moeilijk te 

vinden om te bepalen wat is inkomen, wat is vermogen, wat moet ik wel doorgeven en wat niet. Hier 

proberen we juist de mensen mee te helpen. 

De voorzitter: Gaan wij door met mevrouw Ripmeester, PvdA. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Allereerst bedankt voor de snelle beantwoording van de vragen. 

Ik was echt onder de indruk. Ik had ze toegestuurd voor het geval de internetverbinding weer weg zou vallen, 

dus had ik ze maar alvast op schrift gezet. Dus daarvoor ontzettend bedankt. Ik heb nog daarop aanvullende 

vragen. Een is, er werd geantwoord dat op de vraag wanneer is maatwerk nodig, dat dat gebeurde via een 

intermediaire situaties waarbij een complexe hulpvraag was. Maar mijn vraag is eigenlijk ook: hoe kunnen 

individuele, nou ja gewoon, hoe kan een inwoner aanspraak maken op maatwerk? Zonder die intermediair, of 

misschien via een intermediair, maar hoe kan een inwoner zelf aangeven dat ze daar aanspraak op willen 

doen? Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is, aansluitend op de vragen van de ChristenUnie, van er 

wordt nu door de, er wordt nu voorgelegd aan de klantmanager wat het inkomen is en wat het vermogen is 

zodat zij dat kunnen beoordelen. Tegelijkertijd is het voor werkende armen soms erg moeilijk om dat juist te 

laten zien over een langere periode en werpen we dan nu geen extra drempel op, juist op het moment dat we 

het eigenlijk zouden moeten toestaan om schulden te voorkomen? Dus hoe helpen wij deze mensen, deze 

specifieke groep werkende armen, ZZP’ers om hun inkomen en vermogen aan te tonen? Mijn derde vraag is 

een vraag die ik al vaker heb gesteld. We zeggen dat we alles aan de kinderen besteden maar hoe weten we 

dat dan? Hoe beschermen we de kinderen tegen het uitgavepatroon van de ouders? De vierde is de vraag die 

de SGP al terecht stelde, er vervalt geld, dat was bestemd voor de kinderen, moeten we dat niet blijven 

besteden want dat is gewoon nodig. Waarom gaan we ook niet ruimhartiger indexeren? Het is geen groot 

bedrag, waarom doen we dat niet? Want nu lijkt er een dubbele bezuinigingsslag op te zijn gemaakt. Dank u 

wel, voorzitter. 

De heer Franzen: Mag ik, voorzitter? 

De voorzitter: Jazeker, wethouder Franzen, gaat uw gang. 

Pagina 32 van 37



De heer Franzen: Allereerst dat maatwerk. Dat wordt voor alle inwoners gedaan. Onze medewerkers letten 

daar gewoon op. Die vragen door in de gesprekken. Ook de aanvraag lezen ze goed door. Werkende armen, 

het klopt dat het soms moeilijk is om je inkomen goed in te schatten, zeker als je bijvoorbeeld een kleine 

ondernemer bent of gewoon werk hebt, welk bedrag moet je nou invullen? Daarom hebben we ook die 

nieuwe werkwijze zoals mevrouw Van der Plaat dat zojuist heeft uitgelegd om ook gewoon iedereen te helpen 

om het juiste bedrag in te vullen. Hoe zorgen we ervoor dat de school, dat het geld terecht komt waar het 

voor bedoeld is? Dat is de derde vraag van mevrouw Ripmeester. We hebben doelbestedingen. Minimageld 

mag alleen aan bepaalde doelen worden ingegeven en daarmee is het ook gereserveerd voor dat bepaalde 

doel als iemand minima een Ridderkerk pas heeft, kan die alleen aan bepaalde doelen dat geld uitgeven. Als 

iemand, een gewone inwoner, de Ridderkerk pas heeft, kan die dat geld wat erop staat bij alle aangesloten 

deelnemers uitgeven en bij minima is dat dus beperkter om te zorgen en te borgen dat geld voor minima aan 

die specifieke doeleinden wordt uitgegeven. Tot slot indexeren. In de oude regeling was geen indexatie 

opgenomen, dus volgens mij is het ook een bedrag dat niet is geïndexeerd. Wij stellen voor in de nieuwe 

regeling een indexatiemogelijkheid op te nemen zodat het elk jaar met de inflatie omhoog kan. 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag was niet zo zeer of de gelden van de minima pas of 

van de pas aan doelbestedingen gedaan kan worden, maar of de gelden die bestemd waren voor kinderen of 

die ook daadwerkelijk uitgegeven worden aan de kinderen. Of we dat kunnen controleren. Dat was mijn vraag. 

Mijn andere vraag was van waarom hebben we niet die voorgaande jaren ook geïndexeerd? Het gaat om 12 

euro van 150 naar 162 euro, het gaat niet om grote bedragen. Waarom beginnen we niet gewoon netjes op 

nul en dat is in dit geval op 162? 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, dat zijn doelbestedingen en daarmee borgen we dat minimageld aan bepaalde doelen 

wordt uitgegeven en dat is mijn antwoord. Wat betreft die indexatie, wij kunnen niet indexeren als het niet in 

de verordening staat. Dus in de vorige verordening was niet opgenomen dat er geïndexeerd kon worden en 

dan kunnen wij dat als gemeente ook niet doen. Daarom stellen wij voor om nu wel die indexatiemogelijkheid 

op te nemen in de huidige verordening. 

De voorzitter: Dan gaan wij door met de VVD, mevrouw Verdiesen. 

Mevrouw Verdiesen: Dank u wel, voorzitter. Een vraag is reeds beantwoord. Ik heb er nog twee over. Dat gaat 

over de verordening zelf. Op de website staat dat ieder gezinslid een eigen pas krijgt maar dat kon ik niet 

terugvinden in de verordening. Dus ik vroeg mij af of er een reden is dat dat daar niet in staat. De tweede 

vraag gaat over artikel 7 fraude en oneigenlijk gebruik. Dat wordt onder een kopje geschaard en onze vraag 

daarover is: klopt het dat het jaar daarop men gewoon zonde problemen gewoon weer kan meedoen als er 

fraude is geconstateerd? Wat is de sanctie als het geld daarna alweer op is? Buiten het feit dat je hetzelfde 

jaar niet meer mag meedoen. Dus graag wat toelichting over dat artikel. Dank u wel. 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Even kijken, voor uw eerste antwoord kijk ik even naar mevrouw Van der Plaat. 

De voorzitter: Mevrouw Van der Plaat. 
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Mevrouw Van der Plaat: De verordening meedoen geeft aan wat de tegemoetkoming is voor volwassenen en 

kinderen. De Ridderkerk pas is een manier om het te gelden te maken. Iedereen krijgt altijd, ook de afgelopen 

jaren, een eigen pas. 

De heer Franzen: Voorzitter, wat betreft de tweede vraag, als het oneigenlijk besteed is dan kan het 

teruggevorderd worden. Dat betekent wel dat in een nieuwe jaar er weer nieuwe kansen zijn en dus dat 

iemand weer opnieuw, mits hij aan de eisen voldoet, een nieuwe pas kan aanvragen en krijgt toegewezen. 

Maar dan, dus dan nog steeds wel de plicht op diegene om te zorgen om niet in herhaling te vallen. Want dat 

geld is bedoeld waar het voor bedoeld is, fraude moet niet mogelijk zijn maar aan de andere kant is denk ik 

ook dat het goed is om tweede kansen te bieden aan onze inwoners. 

De voorzitter: Gaan wij verder met de vragen van Burger op 1, de heer Coule. 

De heer Coule: Dank u wel, voorzitter. De meeste vragen zijn al beantwoord. De enige vraag die ik nog over 

heb, is de lijst van aandacht. Is deze voor de minima alleen of is deze ook gewoon voor de mantelzorgers? Er is 

in het verleden nog wel verschil in geweest. Is daar nog steeds verschil? Zo ja, waarom hebben wij daar geen 

melding van? 

De voorzitter: De heer Franzen. 

De heer Franzen: Voorzitter, het aanbod is verschillend voor de minima en de andere gebruikers van de 

Ridderkerk pas omdat minimageld alleen aan minimaregelingen mag worden uitgegeven en om dat te borgen, 

sluiten we bedrijven uit die geen aanbod aanbieden binnen dat doel.  Dus stel minimaregeling zegt bepaalde 

zaken die mag je kopen. We sluiten voor die minima winkels uit. Hoe moet je dat netjes zeggen? Stel een 

winkel biedt iets aan wat niet in aanmerking komt voor de minima, dan is het gewoon handiger dat die minima 

dat geld van die pas daar niet aan uitgeven. Zo borg je dat het doel, het doel altijd gereduceerd wordt. 

De voorzitter: De heer Coule. 

De heer Coule: Dank u. de lijst van aanbod die hierbij zit, is dat echt de lijst die specifiek voor de minima is 

bedoeld? Begrijp ik hieruit. 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ik kijk even de ambtelijke ondersteuning aan. Volgens mij is dit de lijst voor alles, maar ik kijk 

even de ambtelijke ondersteuning aan. 

De voorzitter: Mevrouw Van der Plaat. 

Mevrouw Van der Plaat: Dit is de lijst specifiek voor de minimapas. 

De heer Coule: Dus dat betekent concreet dat er ook nog een grotere lijst is waar de normale mensen met een 

Ridderkerk pas gebruik van kunnen maken en ook de mantelzorgers? 

De heer Franzen: Als er behoefte is aan die lijst dan kan die eventueel nagestuurd worden. 

De heer Coule: Daar zou ik zeker behoefte aan hebben. 
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De heer Franzen: Dan sturen we die schriftelijk na, die complete lijst. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. Misschien heb ik het niet goed gezien in de stukken, dus ik vraag 

het gewoon maar even want ik werd even getriggerd. Iemand die een minimapas heeft, kan ook mantelzorger 

zijn. Hoe wordt dat gescheiden op een en dezelfde pas? 

De heer Franzen: Dan worden, voorzitter, dan worden er twee producten geladen op de minimapas. Een 

product is de mantelzorgpluim, die kan altijd besteed worden, en een product is de minimaregeling en die is 

dan gebonden aan bepaalde doeluitgaven. 

De voorzitter: Dat brengt ons bij de vraag of u dit nog steeds ter debat naar de raad wil laten gaan. Dat lijkt het 

geval. Althans, ik zie niemand opteren om dat niet te doen. Even inventariseren hoeveel tijd u hieraan wil 

besteden. De heer Ros, GroenLinks. 

De heer Ros: Een, twee minuutjes. Ik heb echt niet veel nodig hierbij. Ik weet niet eens of we wel een bijdrage 

gaan doen. 

De voorzitter: Kijk eens, VVD, mevrouw Verdiesen. 

Mevrouw Verdiesen: Datzelfde geldt voor mij ook. Ik denk maximaal een, twee minuten. 

De voorzitter: SGP, de heer Kranendonk. 

De heer Kranendonk: Ik heb deze keer wel drie minuten nodig, voorzitter. 

De voorzitter: PvdA, mevrouw Ripmeester. Mevrouw Ripmeester? Lijkt erop dat mevrouw Ripmeester de 

vergadering, al dan niet vrijwillig, heeft verlaten. De heer Rijsdijk, PvdA misschien? De hele PvdA-fractie is 

vertrokken. Dat maakt het er niet makkelijker op. Slaan we die even over. Partij 18PLUS, mevrouw Stip. 

Mevrouw Stip: Wij hebben geen tijd nodig, voorzitter. 

De voorzitter: Leefbaar Ridderkerk, mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Ik twijfel nog of we überhaupt tijd nodig hebben maar als er tijd nodig is, dan is het een á 

twee minuten. 

De voorzitter: Echt voor Ridderkerk, de heer Los. 

De heer Los: Ter vaststelling, voorzitter. 

De voorzitter: Mevrouw Fräser, D66. 

Mevrouw Fräser: Voor mij kan het ook ter vaststelling, voorzitter. 

De voorzitter: ChristenUnie, mevrouw De Wolff. 

Mevrouw De Wolff: Twee minuutjes. 
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De voorzitter: CDA, de heer Overheid. 

De heer Overheid: Ter vaststelling, dank u. 

De voorzitter: Burger op 1, de heer Coule. 

De heer Coule: Ik geef onze fractievoorzitter twee minuutjes, voorzitter. 

De voorzitter: Dan kijk ik nog een keer of de PvdA zich inmiddels weer gemeld heeft. Dat lijkt niet het geval. De 

heer Ros. 

De heer Ros: Ik heb even mevrouw Ripmeester even geappt en ze zegt: ik ben er weer uitgevallen, graag ter 

debat twee á drie minuten. 

De voorzitter: Kijk. Nou, dan noteren we dat. Dan hebben een aantal partijen drie minuten benoemd maar ook 

een aantal een of ter vaststelling. Een, twee, drie, zes dus ik denk dat dat wel moet kunnen met een eerste 

termijn. In ieder geval drie minuten maar de totale behandeltijd, ja ga ik hier eens mee doen? Een, twee, drie, 

vier, vijf, zes, zeven van gemiddeld twee minuten is een kwartiertje. Reactie wethouder. Lastig. 

Mevrouw Kayadoe: Voorzitter, niet elke partij gaat ook per definitie een bijdrage leveren. 

De voorzitter: Nee, nee, nee. 

Mevrouw Kayadoe: Dat heb ik onder andere ook aangegeven. 

De voorzitter: Dat klopt maar dan nog, nou we doen het op een drie minuten eerste termijn voor een enkele 

partij. Maar de meesten een of niet dus totaal 30 minuten. We wagen het er maar op. 

7. Ter afdoening

De voorzitter: brengt ons bij agendapunt 7, afdoening van de motie 2020 71. Is uw commissie van mening dat 

deze motie inderdaad is afgedaan? Als degene die dat niet is zijn hand op wil steken dan kunnen we daar 

kennis van nemen. Als niemand de hand opsteekt, ga ik er maar vanuit dat iedereen het daarmee eens is. 

Daarmee is de motie afgedaan en dit agendapunt afgehandeld. 

8. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven

De voorzitter: Raadsinformatiebrief heeft u ontvangen over de GR-jeugdhulp Rijnmond. Iemand die die 

raadsinformatiebrief wil agenderen voor een behandeling in de commissie? Dat lijkt niet het geval. Dan heeft 

het denk ik ook geen zin als ik alle data op ga noemen voor het aanleveren van een gespreksnotitie. 

9. Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen

De voorzitter: Mededelingen gemeenschappelijke regelingen. Zijn er vanuit de commissie of vanuit het college 

mededelingen over de gemeenschappelijke regelingen waarin wij participeren? Ik zie wethouder Van Os. 

Wethouder Van Os, gaat uw gang. 

Pagina 36 van 37



De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Korte mededeling vanuit de gemeenschappelijke regeling Nieuw 

Reijerwaard. Vorige week is er een voorreservering getekend voor een nieuw te bouwen bedrijf voor zeven 

hectare op het gebied. Daar wil ik de commissie even over informeren. 

De voorzitter: Andere mededelingen nog vanuit de gemeenschappelijke regelingen? Dat lijkt niet het geval. 

Komen we bij agendapunt 10, mededelingen college. Oh excuus, mevrouw Kayadoe. Ik neem aan dat u geen 

mededelingen namens het college heeft dus dan moet het nog…

Mevrouw Kayadoe: Nee, nee, nee. Normaal gesproken was ik sneller met het handje maar dit keer net even 

niet. Er is een adviescommissie economisch vestigingsklimaat geweest, daar zijn weer diverse adviezen 

geformuleerd. Het voort denken van het tijdstip daar heel uitgebreid op in te gaan maar die adviezen zullen 

ook richting de raad, althans middels de griffie komen dus dan bent u daarvan op de hoogte. 

De voorzitter: Dank u wel. Ga ik ervan uit dat er niet nog meer spijt op handen zijn. 

10. Mededelingen college

De voorzitter: Gaan we alsnog door agendapunt 10, mededelingen college. Wethouder Van Os, wethouder 

Franzen? Ik zie wethouder Van Os nee schudden, wethouder Franzen nou die lijkt daar ook niet. 

11. Rondvraag leden

De voorzitter: Rondvraag leden dan, agendapunt 11. Zijn er vanuit de leden iets voor de rondvraag onderling? 

Ik ga uit dat het handje van mevrouw Kayadoe nog van agendapunt 9 is. Dus dat dit ook niet het geval is. Dat 

brengt ons dan bij het einde van deze vergadering. Iedereen hartelijk dank voor de aanwezigheid, de inbreng. 

Ik hoef u allen niet wel thuis te wensen want u bent allemaal al thuis. Althans, het merendeel van u. Dus 

prettige avond nog en tot ziens. 
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