
TRANSCRIPT VAN DE RAADSVERGADERING VAN GEMEENTE RIDDERKERK

d.d. 

1. Opening, toelating en beëdiging nieuw raadslid en vaststellen agenda

De voorzitter: Ik open de vergadering van donderdag 7 november – in tegenstelling van wat er hier zwart op 

wit staat, is het het jaar 2019 en niet 2018, fijn dat de mensen ons daarop attent maken. Ietwat ander tijdstip 

dan normaal, hoogtepunt van het politieke jaar. We zijn de hele dag bij elkaar tot vanavond laat en we gaan er 

een mooie dag van maken, is ons aller voornemen, zo heb ik zojuist vernomen. Bericht van verhindering: 

Michel Ouwens, die is vanmiddag aanwezig, maar vanmorgen niet en wethouder Peter Meij is herstellende 

van een operatie, tot zijn grote verdriet kan hij er vandaag niet bij zijn. Hij wordt vervangen, waargenomen 

door wethouder Oosterwijk. Dit was de opening. Dan gaan we over tot de toelating van een nieuw raadslid en 

daarvoor geef ik het woord aan de voorzitter van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven, de 

heer Kranendonk.

De heer Kranendonk: Ja, dank u wel, voorzitter. Namens de commissie voor het onderzoek van de 

geloofsbrieven deel ik u het volgende mee. Op 20 september 2019 heeft de voorzitter van het centraal 

stembureau benoemd verklaard tot lid van de gemeenteraad van Ridderkerk mevrouw Elisabeth Pauline 

Verdiesen. De commissie heeft de geloofsbrief en de andere stukken die de Kieswet eist ontvangen en 

onderzocht. Deze stukken zijn door de commissie in orde bevonden. Gebleken is dat mevrouw Verdiesen aan 

alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert dan ook mevrouw Verdiesen toe te 

laten tot de gemeenteraad van Ridderkerk. 

De voorzitter: Dank u wel. Besluit de raad tot toelating van mevrouw Verdiesen? Dat is het geval, aldus 

besloten. Dan ga ik naar het spreekgestoelte, dan vraag ik mevrouw Verdiesen om naar voren te komen en 

verzoek ik u allen op te staan. U wilt een verklaring en belofte afleggen, heb ik begrepen. Ja. Dan lees ik die 

verklaring voor en dan zegt u: dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te 

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

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

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

aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten 

zal vervullen.

Mevrouw Verdiesen: Dat verklaar en beloof ik.

De voorzitter: Van harte gefeliciteerd, u bent lid van de gemeenteraad van Ridderkerk. Bloemen. Dat brengt 

ons bij de rest van de agenda. De agenda, kan die uw goedkeuring wegdragen op deze manier, of gaan we het 

heel anders doen? Zou een ramp zijn, want we hebben het allemaal zo goed voorbereid, tot op de minuut 

ongeveer, dus ik hoop wel dat u ermee instemt. Dat is het geval, dan staat die vast.

2. Lijst ingekomen stukken

De voorzitter: Lijst van ingekomen stukken. Iemand over de lijst van ingekomen stukken? Niemand, is dat ook 

vastgesteld.
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3. Algemene beschouwingen met betrekking tot de vaststelling van de Programmabegroting 2020 en 

bijbehorende stukken

3a 1e Termijn raad

De voorzitter: Dat brengt ons bij de hoofdmoot van vandaag, de algemene beschouwingen. Die zijn door de 

meesten van u schriftelijk ingediend, zodat iedereen zich daar ook goed op kon voorbereiden. Nu is het aan u 

om uw highlights naar voren te brengen en daarvoor heeft eenieder – wat was het, vierenhalve minuut, 

Johan? – vierenhalve minuut. Dan ga ik scherp bewaken. We hebben een sprekersvolgorde met elkaar 

afgesproken, die heeft ook iedereen gekregen, denk ik, en zo gaan we dat doen. De eerste vierenhalve minuut 

zijn voor D66. Mevrouw Fräser, gaat uw gang.

Mevrouw Fräser: Dank u wel, voorzitter. Goedemorgen allemaal, overigens en welkom bij deze algemene 

beschouwingen 2019. Niet dat dat mijn taak is om jullie te verwelkomen, maar ik dacht: misschien toch aardig 

om zo te beginnen als eerste spreker. Voorzitter, als ik naar de begroting 2020 kijk en hem kort samenvat, dan 

zeg ik: het gaat goed met Ridderkerk. Er ligt weer ook in de tweede tussenrapportage een sluitende begroting, 

er wordt steeds meer ingezet op het vergroenen en verduurzamen en het lijkt erop dat we nu echt werk gaan 

maken van luchtkwaliteit in onze gemeente. Tegelijk staat ook onze gemeente voor grote uitdagingen. 

Armoede in de gemeente, om de ouderen, gezinnen met kinderen blijven een weerbarstig probleem. Daarbij 

zien we dat het bestaande stelsel van wet- en regelgeving rondom schuldhulpverlening onwerkbaar is, het 

belemmert mensen zelfs om uit hun schulden te komen, maar nog erger is dat het stelsel nieuwe schulden 

juist bevordert. Hiermee samenhangend, voorzitter, is ook de overerfbare armoede en de bredere sociale 

problematiek die daarmee gepaard gaat een onderwerp dat D66 aan het hart gaat. Voorzitter, dit is mijn derde 

termijn in deze gemeenteraad en al vanaf het begin vraag ik, net als andere partijen overigens in de raad, 

aandacht voor armoede en overerfbare armoede. De afgelopen jaren heb ik namelijk, net als heel veel andere 

partijen, talloze moties ingediend en heel veel vragen gesteld. Maar als ik dan eens reflecteer en terugkijk op 

deze periode van inmiddels negen jaar, vraag ik me wel eens af: wat hebben we nou eigenlijk bereikt op dit 

gebied? Ik moet heel eerlijk zijn, ik ben daar niet erg optimistisch over. Ik kan me voorstellen tegelijkertijd dat 

ook het college deze observatie met mij deelt en eigenlijk dezelfde ambitie als D66 heeft als het gaat om 

armoede en armoedebestrijding, namelijk mensen structureel uit armoede krijgen en overerfbaarheid van 

armoede voorkomen. Ondanks alle vragen en moties die we hebben ingediend is er dus kennelijk, in mijn 

beleving in ieder geval, het een en ander gebeurd, maar niet voldoende. Vandaar dat ik het dit keer een keer 

wil omdraaien. Ik wil aan het college vragen: wat heeft u nodig van ons, van D66, van deze gemeenteraad, om 

eens werk te maken van deze ambitie en structureel armoede terug te dringen? Graag een reactie. Voorzitter, 

een ander onderwerp. Een van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van D66 is dat er meer groene 

zones en stadslandbouw binnen wijken moet zijn. Binnensteden ontwikkelden zich vanwege grote, versteende 

oppervlakten steeds meer tot hitte-eilanden tijdens warme dagen. Dit zorgt voor hoger stroomgebruik, een 

slechte nachtrust en een hoger aantal sterfgevallen. Behalve hitte krijgen we ook te maken met korte en 

stevigere stortbuien, die weer tot wateroverlast en schade leiden. Groen helpt deze overlast te beperken, 

daarvoor is het nodig dat er minder versteend oppervlak komt en meer groen wordt aangelegd. Groen heeft 

daarnaast – zo blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek, de effecten daarvan zijn bekend – een positief effect 

op de gezondheid. Om die reden, voorzitter, dient D66 een motie in waarin wij het college oproepen scholen – 

om te beginnen scholen – waarvan het schoolplein nog niet vergroend is, proactief te benaderen en ze te 

ondersteunen bij het vergroenen van hun schoolpleinen. Tot zover, voorzitter, dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Dan is het woord aan mijnheer Kooijman van de ChristenUnie.

2



De heer Kooijman: Geachte aanwezigen, raadsleden, college en ook de voorzitter, er is weer veel werk verzet 

de afgelopen periode en zeker ook om deze begroting rond te krijgen, proficiat. Er staat nog heel wat te 

wachten. Volledig over op duurzame energie in 2050. Dat klinkt nog heel ver weg, maar lange tijd om hierover 

na te denken is er niet, we zullen nu al moeten beginnen. De Regionale Energiestrategie moet ons daarbij gaan 

helpen. Samenwerken binnen de regio, maar dat kan alleen wanneer we hierin ook als raad samen optrekken. 

Ik doel hierbij een appel op ons allen. Samenwerken en participatie, dat zou veel op elkaar moeten lijken. In de 

praktijk blijkt dat vaak nog lastig. Inwoners krijgen nu zeker al de ruimte om hun stem te laten horen en om 

inspraak te hebben. Echte participatie gaat nog een stuk verder. Een mooi voorbeeld op dit moment is de 

locatie aan de Windmolen, een groep inwoners wordt daar uitgedaagd om zelf met een volledig en sluitend 

plan te komen, die voldoet aan een aantal door de gemeente opgestelde criteria. Coproductie dus. We 

waarderen de energie die deze bewoners in dit proces steken en we zijn zeer benieuwd wat daar uit gaat 

komen. We hopen echt dat dit voorbeeld ook opgepakt gaat worden door een nieuwe groep Ridderkerkers die 

op deze manier de handen uit de mouwen wil steken. Sociaal domein. De decentralisatie is op ons afgekomen, 

tegelijkertijd met een forse bezuiniging van de budgetten. Knap hoe het de afgelopen jaren binnen Ridderkerk 

is georganiseerd, al staat de transformatie echt nog in de kinderschoenen. Om dure zorg zoveel mogelijk te 

voorkomen is er een goed medicijn: preventie. Diegene die onze algemene beschouwingen heeft gelezen, is 

dat woord zeven keer tegen gekomen. Of het nu gaat om onderwijs, taalachterstand, ondersteuning van 

mantelzorgers, het voorkomen van overbelasting en het voorkomen van zwaardere zorg, sport en bewegen en 

een rookvrije generatie, preventie heeft hier een zorgzame en financieel aantrekkelijke kant. In Ridderkerk 

wordt al flink gewerkt aan een uitwerking van het Nationaal Preventieakkoord. We kwamen daar de afgelopen 

periode des te meer achter toen we ons voorbereidden op een motie om sportclubs aan te moedigen om hun 

sportvelden rookvrij of deels rookvrij te krijgen. In de gesprekken die we voerden met clubs, ambtenaren en 

maatschappelijke organisaties kwamen we steeds bevlogen mensen tegen, met allen hetzelfde doel. Hoe mooi 

is het dat er in Ridderkerk al zo hard gewerkt wordt om onze jeugd een gezonde toekomst te geven? Die motie 

is nu dus echt niet nodig. Financiën. Alhoewel het huishoudboekje in Ridderkerk al jaren keurig is en ook dit 

jaar de meerjarenbegroting weer sluitend is, is het raadzaam verstandig met geld om te gaan, zeker ook met 

de ambities uit het coalitieakkoord en de opgaven die vanuit landelijk beleid naar ons toekomen of inmiddels 

behoren. Het komend jaar zal dan wel weer een spannende worden: structurele lasten die toenemen en, 

dankzij de verkoop van Eneco-aandelen, structurele inkomsten die zullen verdwijnen enerzijds en 

daartegenover een flinke eenmalige bijdrage. Dat vraagt om een verstandig beleid – even kijken, nou ben ik 

mijn tekst kwijt, ja – maar ook een beleid met durf en visie. Onze financiële voorraadschuren zijn al goed 

gevuld, ook voor eventuele magere jaren. Extra schuren bouwen lijkt ons niet het allerbelangrijkste nu, laten 

we met verstand gebruikmaken van de mogelijkheden. Zoals we in onze AB al aangaven: het domste wat je 

kunt doen is je geld verbrassen, het één na domste is om er niets mee te doen. Tot slot, voorzitter, ik wil graag 

afsluiten met een ogenschijnlijk klein onderwerp, maar volgens ons een onderwerp met een grote impact. 

Meermalen werd ons verteld dat Ridderkerkers met een chronische en stabiele beperking of ziekte opzien 

tegen het circus – mijn excuses voor het woord – van herindiceren. Lange formulieren invullen, open deur-

vragen en onbegrip, en dat terwijl er niets veranderd is in hun situatie. Deze Ridderkerkers keken trouwens 

niet alleen naar de eigen last, maar zagen ook een hoge werkdruk van degene die de herindicatie moet 

regelen. Dat moet anders kunnen. De ChristenUnie dient daarom een motie in, waarbij we vragen om het 

proces rond een herindicatie te vereenvoudigen. Dat ontlast zowel de zorgvrager als de medewerkers. Zo 

hebben we oog voor elkaar en oog voor Ridderkerk. We zijn blij dat een groot aantal partijen deze motie mee 

indient en hopen op een nog bredere steun vanuit de raad en uiteraard ook van het college. Ik wens ons allen 

vanaf deze plek een goede en vruchtbare dag toe en spreek van harte de wens uit dat Gods zegen op onze 

gezamenlijke arbeid mag rusten. Dank u.
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De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man, Burger op 1.

Mevrouw Van Nes-de Man: Geachte raad, geacht publiek op de tribune, inwoners die meeluisteren, algemene 

beschouwingen van Burger op 1. De begrotingsraad is altijd een mooi moment om de afgelopen politieke jaar 

te evalueren en vandaaruit vooruit te blikken. Ridderkerk is een mooie gemeente waar ook genoeg 

uitdagingen liggen om de leefkwaliteit op een hoger niveau te brengen. Een grote uitdaging wordt veroorzaakt 

door de brede A15/A16 die onze gemeente doorkruist en het feit dat IJsselmonde een van de drukste delen 

van Nederland is. Voor een aantal uitdagingen, bijvoorbeeld de toename van verkeer, vraagt Burger op 1 al 

veel langer aandacht. We hebben grote zorgen over de bereikbaarheid van de Ridderkerk in de toekomst, 

vooral nu ook het zuidelijk deel van de polder Nieuw Reijerwaard een bedrijfshal krijgt. Het lijkt erop dat dit in 

zijn geheel bedrijventerrein gaat worden. Pratend bij de koffie wordt het probleem van bereikbaarheid 

onderschreven, in deze raad genegeerd, zeker na de verkiezingen van 2018. Direct hieraan koppelen we 

luchtkwaliteit, zeker waar het fijnstof, ultrafijnstof, stikstof en de geluidbelasting betreft. Werkgroep Lucht en 

Geluid en 3VO.Biotoop houden zich hier ook uitgebreid mee bezig. Samen kijken we wat voor verbeteringen er 

mogelijk zijn voor de Ridderkerkers. De toezeggingen van de wethouder om komend jaar met voorstellen te 

komen, liggen er inmiddels. Daarmee samenhangend is er onze zorg over het groen in en rondom Ridderkerk. 

Nu nog volwassen, grote bomen die delen van de Rijksweg maskeren staan er nog, maar voor hoelang? Deze 

volwassen populieren vallen ten prooi aan de kettingzaag van Rijkswaterstaat. Te oud of te veel overlast. 

Rijkswaterstaat is bereid tot herplant, maar niet altijd op dezelfde plek, om allerlei redenen. Rijsoord is daar 

als eerste de dupe van. Herplant binnen de gemeente vindt ook lang niet altijd plaats en door de gemeente. 

Wat voegt een gratis boom voor bewoners dan nog toe? Wethouder, hoe groen bent u echt? De Groenvisie 

Ridderkerk ziet er best hoopvol uit, maar herplant langs de rijkswegen valt daarbuiten. De voordelen van 

bomen onderschrijft u zelf: er blijft minder water staan na een regenbui, geeft verkoeling, is goed voor dieren, 

zuivert de lucht van fijnstof, vermindert stress, vermeerdert de waarde van uw woning. Nu, dat willen we toch 

allemaal? De toename van verkeer in deze regio geeft ook meer verkeer in de wijken. Maatregelen zoals het 

afsluiten van doorgaande wegen voor vrachtverkeer, met uitzondering bestemmingsverkeer, geeft direct meer 

vrachtverkeer in andere wijken. Het ontmoedigen van autoverkeer van een doorgaande weg, auto te gast-

weg, of fiets highway F15 te maken, geeft elders direct meer autoverkeer. Burger op 1 kan zich dan ook 

absoluut niet vinden in dit soort maatregelen. Ruimte voor de fiets? Prima, maar wel op een goede manier. 

Om Ridderkerk bereikbaar te houden moet het openbaar vervoer beter. Wij dienen dan ook een motie in voor 

een vrije busbaan langs de Verbindingsweg, zodat de snelbus ook snel kan blijven. Dit zijn ook terugkerende 

onderwerpen in de wijkoverleggen, maar wat is nou de toegevoegde waarde van een wijkoverleg of platform? 

Actief informeren, suggesties implementeren, betrekken bij plannen, het blijft lastig. Maar gelukkig blijven 

deelnemers knokken voor hun wijk, ook al levert dat vaak weinig op. Met de energietransitie en de 

Omgevingswet zal u hen heel hard nodig hebben, neem hen serieus, aan hen ligt het nu nog niet. Zet bij de 

energietransitie vooral in op zonnepanelen op daken en op waterstof, zij hebben de toekomst. Het 

Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk adviseert onder andere over AED’s, ook zo’n platform. Dit 

ondersteunen wij door middel van een motie samen met Partij 18PLUS en Partij van de Arbeid. Wij hechten, 

evenals de ChristenUnie, veel waarde aan verbetering van herindicaties op zorgverlening en ook wij vragen 

aandacht voor rookvrije gebieden, zoals bij sportvelden. Veel van onze punten komen samen onder 

Burgerparticipatie, daarin is een wereld te winnen voor Ridderkerk. Dank u.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Overheid, CDA.

De heer Overheid: Dank u wel, voorzitter. Beste raadsleden, college en overige aanwezigen, namens het CDA 

willen we allereerst onze inwoners, de ambtenaren, het college en de raad complimenteren en een woord van 
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dank uitspreken voor wat er in het afgelopen jaar tot stand is gebracht. We willen Ridderkerk goed beheren en 

op een goede manier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Hiervoor hebben we in het afgelopen 

jaar goede stappen ondernomen. We hebben extra geïnvesteerd in de buitenruimte, er komt een integrale 

visie op groen in de openbare ruimte en onze footprint op het gebied van afval wordt aan de hand van het 

afvalbeleid verkleind. We zetten in op een HOV-visie om Ridderkerk ook in de toekomst bereikbaar te houden 

en vanuit deze visie willen we de provincie overtuigen dat de claim van het tramtracé kan komen te vervallen. 

Het doorgeven van ons prachtige dorp betekent ook dat we de jongeren moeten betrekken bij onze 

samenleving. Blij dat onder andere aan de hand van een kinderburgemeester sterk ingezet wordt op 

jeugdparticipatie. Jongeren die zich vrijwillig inzetten voor onze samenleving dienen naar onze mening ook in 

aanmerking te komen voor een lintje. Hiervoor dienen we samen met onder andere de SGP een motie in. Het 

CDA is van mening dat bij het doorgeven van Ridderkerk ook het behoud van ons cultureel erfgoed hoort, 

zoals de Huishoudschool. Hiervoor is het CDA zeker bereid om extra te investeren. Het CDA is een groot 

voorstander van een kerkenvisie. Het is goed om met de kerken in gesprek te gaan om voor de toekomst de 

kerkgebouwen in Ridderkerk in stand te houden. We hebben hierover vragen aan het college gesteld in onze 

AB en zien uit naar het antwoord daarop. Veel Ridderkerkers hebben mooie herinneringen aan ons erfgoed, 

laten we deze herinneringen dan ook doorgeven aan de volgende generatie. Voor het CDA is het van belang 

dat de inwoners van Ridderkerk elkaar ontmoeten. Dit gebeurt onder andere bij evenementen, die naast 

saamhorigheid ook levendigheid brengen in Ridderkerk. Hiervan is het jaarlijks evenement op het Koningsplein 

een goed voorbeeld. Het CDA dient een motie in en verzoekt het college om in het evenementenbeleid voor 

2020 op te nemen dat er zowel een budget wordt gereserveerd voor een jaarlijks evenement op het 

Koningsplein, als budget ter stimulans van andere evenementen die plaats kunnen vinden te Ridderkerk. Dit 

doen we samen met 18PLUS, GroenLinks en Leefbaar Ridderkerk. Een Ridderkerk waar iedereen kan 

meedoen, een inclusieve samenleving is voor het CDA zeer belangrijk. Op 18 februari is hiervoor een motie 

aangenomen, uitvoering VN-verdrag inzake rechten van mensen met een handicap. Toch merken we dat het 

nog steeds beter kan in Ridderkerk, wanneer we bijvoorbeeld horen dat een vrijwilliger is afgewezen voor 

vrijwilligerswerk, omdat hij een handicap heeft. Als CDA begrijpen we dat het lastiger kan zijn om 

vrijwilligerswerk te faciliteren voor iemand met een handicap, maar dit moet niet betekenen dat diegene 

wordt afgewezen. Als Ridderkerk moeten we ons blijven inzetten voor een inclusieve samenleving waar 

iedereen aan deel kan nemen. Daarom dient het CDA samen met GroenLinks, ChristenUnie en PvdA een motie 

in om het verdrag Iedereen doet mee! als Ridderkerk te ondertekenen. We zien het als een stimulans en 

vervolg van de eerder genomen motie. We zijn op de goede weg, maar het kan zeker beter. Een algemene 

dekking van de AED’s in Ridderkerk is naar onze mening belangrijk. We kunnen lezen dat het streven naar een 

algemene dekking terug te vinden in het coalitieakkoord, collegeprogramma en de begroting voor 2020. 

Hierover hebben we vragen gesteld aan het college in onze AB, ook daaruit zien we naar de antwoorden. 

Wanneer het gaat over geluids- en fijnstofoverlast hebben we als overheid ook een taak om dit te bestrijden. 

Het CDA blijft een voorstander van geluidsschermen langs het Oosterpark en bij het gat van West. We kijken 

daarom met interesse uit naar het onderzoek en voorstel van het college dat voor de zomer 2020 aan de raad 

gepresenteerd wordt. Preventiemaatregelen en informatie over drugsgebruik hoort tot de taken van de 

overheid. Het is essentieel om onze jongeren vroegtijdig te informeren over welke effecten en gevaren 

drugsgebruik met zich meebrengen. Jammer genoeg zien we in Ridderkerk dat het gebruik van drugs, 

waaronder lachgas, toeneemt en steeds populairder wordt. Daarom dienen we samen met de SGP een motie 

in en wordt het college verzocht de verkoop en het gebruik van lachgas in Ridderkerk zoveel mogelijk te 

beperken en onmogelijk te maken. Het afgelopen jaar, zelfs afgelopen week, zijn we in Ridderkerk meerdere 

malen geconfronteerd met criminaliteit. Als Ridderkerk moeten we er alles aan doen om de veiligheid in ons 

dorp te waarborgen. Het kan voorkomen dat de drempel om een melding te doen te hoog is, omdat we bang 

zijn dat we er zelf problemen door krijgen. Daarom is het anoniem kunnen melden van misdaden essentieel 
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voor een veilig Ridderkerk. Als CDA dienen we een motie in om als gemeente Ridderkerk het gesprek aan te 

gaan met Meld Misdaad Anoniem. Enerzijds om aandacht en bekendheid te vragen voor het anoniem melden 

van misdaden, maar ook om als Ridderkerk inzicht te krijgen welke anonieme meldingen er gedaan worden 

over misdaden in Ridderkerk. Wanneer we inzicht …

De voorzitter: Mijnheer Overheid, wilt u afronden?

De heer Overheid: Ja, doe ik. Wanneer we inzicht krijgen van deze meldingen kunnen we als overheid beter 

anticiperen, sterker optreden tegen criminaliteit in onze gemeente. Als CDA wensen wij de raad, het college, 

de ambtenaren en de Ridderkerkse samenleving Gods zegen toe voor het komend jaar. Dank u.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Ros, GroenLinks.

De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de uitgebreide algemene beschouwingen van GroenLinks heeft 

u allen kunnen lezen op de website van deze raad en staan nu ook op de website van GroenLinks Ridderkerk, 

daarom licht ik er slechts enkele zaken uit. Als eerste een woord van dank, gericht aan de griffie, college en 

ambtenaren, die voorafgaand aan deze algemene beschouwingen zoveel werk hebben verzet. Voor mijzelf 

was het een beetje een speciale voorbereiding, omdat ik het gisteren voor mijn werk in het buitenland was en 

daarom een speciaal dank aan de burgerleden en steunfractie van GroenLinks die veel werk hebben verzet en 

naar bijeenkomsten geweest zijn de laatste weken. Dank ook aan de raadsleden die in een vroeg stadium veel 

moties hebben geïnitieerd en waar wij hebben kunnen meedenken en meedoen. Dit jaar, voorzitter, 2019 

vieren we in Nederland 100 jaar algemeen kiesrecht en daar mogen we best trots op zijn. Er zijn niet zo heel 

veel landen waar een dergelijk eerlijk en democratisch kiessysteem zo goed geregeld is. Recente grote 

demonstraties in Moskou, Hongkong en Taipei bijvoorbeeld tonen weer aan hoezeer mensen vechten voor 

onze vrijheden als de onze. In Nederland mogen we zeggen wat we willen en zijn wie we bent. Continu 

moeten we aandacht hebben dat, ongeacht geslacht, ras, beperking, seksuele voorkeur, godsdienst, politieke 

kleur, iedereen welkom is en mee kan en mag doen aan de Ridderkerkse samenleving. Dat is ook vrijheid. De 

motie over 75 jaar vrijheid van de SGP en extra aandacht voor de verkiezingen bij 18PLUS steunen wij om deze 

redenen dan ook van harte. Graag stip ik nog een drietal zaken uit onze algemene, uitgebreidere 

beschouwingen aan. Ridderkerk en Nederland staan voor een enorme energietransitie. Een recente enquête 

toont aan dat Ridderkerkers op het gebied van energietransitie eigenlijk van ons twee verwachtingen hebben: 

hoe gaan we dat betalen, en komt er duidelijk beleid? GroenLinks stelt voor om een duurzaamheidsfonds op 

te richten met een deel van de algemene reserve, of bijvoorbeeld een deel van de Eneco-opbrengsten en niet 

zomaar een gift op subsidie, maar wel een gunstige lening om woning of bedrijf energieneutraal te maken. Uit 

antwoorden op onze schriftelijke vragen bleek dat Ridderkerk en de BAR-organisaties nog niet ethisch en nog 

niet duurzaam verantwoord bankiert. Ridderkerk vraagt het college te overwegen om over te stappen van de 

Rabobank naar een bank die minimaal voldoende scoort op gebied van transparantie, bonussen, dubieuze 

investeringen en klimaatverandering. In Ridderkerk wordt veel waarde gehecht aan het groene karakter. We 

hebben een aantal open gebieden die we graag open willen houden, maar er is ook een tekort op de 

woningmarkt. Daarnaast willen we voldoende sociale woningen behouden en we moeten meer woningen 

bouwen. Dan is er voor GroenLinks nog maar één oplossing: hoger bouwen. Langs de rivieren bouwen we al 

wat hoger, maar vooral duurdere appartementen, maar hier rond het centrum en op doorgaande wegen 

durven we eigenlijk nog niet echt door te pakken. Voor nieuwe projecten willen we de wethouder uitdagen 

om verder te kijken dan de standaard duurdere appartementen en eengezinswoningen. Durf eens flink wat 

woningen voor starters te bouwen. Om dit betaalbaar te houden, daar kunnen best een paar woonlagen 

bovenop. Dus, GroenLinks heeft slechts drie wensen dit jaar. Start een fonds om de energietransitie voor 
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Ridderkerkse inwoners en ondernemers betaalbaar te houden. Twee, bouw hoger om Ridderkerk groen te 

houden en meer woningen te realiseren. En drie, als gemeente moeten we het goede voorbeeld geven en 

gaan we duurzaam en ethisch verantwoord bankieren. Voorzitter, graag sluit ik af met een wens en een 

verzoek aan deze raadsleden. Vanavond speelt Feyenoord een cruciale internationale wedstrijd. De kans dat 

we volgend jaar weer Europees doordeweeks spelen is niet zo heel groot, dus laten we zorgen dat we op tijd 

klaar zijn. Enige sympathie en medeleven kunnen de Feyenoordgezinde raadsleden op dit moment wel 

gebruiken, want Feyenoordsupporter ben je inmiddels niet voor je lol.

De voorzitter: Dank u wel. We gaan naar mijnheer Los, Echt voor Ridderkerk. Ga uw gang.

De heer Los: Dank u wel, voorzitter. Het is weer tijd om het over heel veel dingen te hebben in onze algemene 

beschouwingen. Er zijn veel zorgen, maar er zijn ook heel veel zaken die we met zijn allen goed voor elkaar 

hebben gekregen. Het is natuurlijk mooi om alleen maar naar de successen te kijken, maar daar komen we 

niet verder mee. De ECB in Frankfurt heeft onder de bezielende leiding van de heer Draghi de geldpersen op 

volle snelheid laten draaien, maar desondanks is de inflatie ruim onder de 2% gebleven. Als je daar goed naar 

kijkt moet de productiviteit op dezelfde schaal zijn gegroeid, want anders zouden de prijzen in datzelfde 

tempo zijn gestegen als het bijdrukken van geld. Dat is ook merkbaar als je moet toezien hoe een groeiende 

groep werkenden onder de armoedegrens belandt. Het is ook wel merkbaar dat een groeiende groep ouderen 

wordt gekort op hun pensioen, omdat diezelfde ECB de rente naar absolute dieptepunten heeft gestuurd. Het 

is ook merkbaar als je ziet dat de ene na de andere groepering het Malieveld weet te vinden om de onvrede 

over de marges die onder druk staan in beeld te brengen. En voorzitter, je kunt het vinden van oplossingen 

niet alleen bij de overheid neerleggen, maar de overheid mag best wel een tandje bijschakelen waar het gaat 

om creativiteit en innovatie – ik heb het bij andere partijen ook al in de algemene beschouwingen zien staan. 

Niet alleen kijken hoe andere gemeentes de uitdaging aanpakken, maar zelf eens buiten de box denken. Het is 

zo gemakkelijk om te zeggen dat we er taken bij hebben gekregen en daardoor niet uitkomen met het geld. Er 

zit zeker enige waarheid in die benadering. Ons ben zuunig mag dan van oorsprong uit Zeeland komen, maar 

in Den Haag waart het virus ook massaal rond. Een overschot van 14 miljard mag dan mooi klinken, het is een 

resultaat van onverantwoord korten op broodnodige investeringen in de kwaliteit van onze samenleving. Dat 

is ook zeker het geval bij de geluidsoverlast van de Rijkswegen 15 en 16, om maar te zwijgen van de kwaliteit 

van de lucht. Den Haag houdt de hand op de knip, volgens de rekenmeesters in Den Haag is het nog lang niet 

erg genoeg. Nou, dan gaan we zelf maar aan de slag. Het zou best ook kunnen dat de algemene reserve voor 

een aanzienlijk bedrag moet worden aangesproken, en dat is pijnlijk. Waarom zoekt de gemeente niet naar 

een oplossing die geld oplevert en waar bovendien het gewenste doel, grote geluidsreductie, ruimschoots 

wordt gehaald? Onmogelijk, dat is het eerste wat je hoort. Dat was ook het eerste wat president Kennedy 

hoorde toen hij aankondigde dat er mensen op de maan zouden landen. Voorzitter, het is niet onmogelijk, er 

zijn zelfs al voorbeelden die ook nog eens echt werken. Het architectenbureau Van Straalen – heeft overigens 

niks met de griffie te maken – heeft mooie ontwerpen gemaakt in Waardenburg en ook Wilma heeft het 

uitgevoerd – overigens ook niets met Fred Flintstone te maken. Als je een geluidswal bouwt met een flinke 

hoogte die je tegelijkertijd gebruikt als achterwand voor mooie, trapsgewijs gebouwde appartementen, dan 

wordt het doel ruimschoots gehaald. Bovendien ontstaan er huizen die broodnodig zijn en, last but not least, 

de gemeente verdient daar ook nog wat aan. Dat is ook wel prettig, want het kruikje van Sarfath, dat gaf wel 

heel veel, maar onze algemene reserve is niet het kruikje van Sarfath. Deze bewoonde geluidswal heeft ook 

nog door zijn zuid gerichte ligging de mogelijkheid om een groot oppervlak zeer effectieve zonnepanelen te 

realiseren. Een zonnepark dat ook nog zeker past in de Regionale Energiestrategie. Tot zover, voorzitter, dank 

u wel.
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De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de fractie van de VVD en aangezien u beschikt over twee 

fractievoorzitters, zie ik dat mijnheer Piena het woord krijgt.

De heer Piena: Dank u wel, voorzitter. Bij deze begrotingsraad is de raadszaal gevuld met raadsleden, het 

college van burgemeester en wethouders en actief betrokkenen en zullen enkele inwoners thuis 

geïnteresseerd zitten te luisteren. Een heel groot deel van onze inwoners wordt slechts af en toe 

geconfronteerd met ons bestuurlijk bestaan en zij vragen vooral het volgende van ons: regel de zaken gewoon 

goed en zorg voor een Ridderkerk waar het goed wonen is met zo laag mogelijke lasten. Waarschijnlijk hebben 

zij nog nooit een begroting van de gemeente Ridderkerk gezien, maar ze dragen wel mede aan onze lokale 

lasten en zetten zich in voor hun naaste omgeving en/of Ridderkerkse samenleving. Daarom is het onze taak 

om voor een gezonde financiële huishouding te zorgen en nieuw beleid alleen te bekostigen uit te schrappen 

oud beleid. De VVD Ridderkerk heeft in de algemene beschouwingen dan ook aandachtig gezocht naar de 

mening van de partijen over de financiën van onze gemeente. Helaas heeft een tweetal partijen niet eens de 

moeite genomen om überhaupt algemene beschouwingen in te leveren en bij nog eens twee partijen is 

nauwelijks iets over de financiën te lezen. Een gemiste kans, zoals we bij de VVD Ridderkerk zeggen. In de 

andere bijdrages is een rode lijn te ontdekken. Partijen geven aan dat we een goede algemene reserve hebben 

en wordt er op de sluitende begroting 2020 gewezen. Gelukkig erkennen veel partijen dat er een broos 

evenwicht is ontstaan tussen structurele lasten en structurele baten. Opmerkingen als: de financiële rek is 

eruit, een euro kan maar één keer uitgegeven worden. Er komen grote investeringen aan met veel structurele 

kosten, het is onze verantwoordelijkheid om een gezonde balans te blijven houden. En een opmerking: kosten 

voor nieuw beleid worden gedekt binnen de lopende begroting, getuigen van realiteitszin. Ook dit college lijkt 

zich, gezien de in de meerjarenbegroting opgenomen winstwaarschuwing, heel goed te realiseren dat alle 

verkiezingsbeloftes van de coalitiepartijen niet zonder gevolgen nagekomen kunnen worden. De VVD 

Ridderkerk wacht in spanning af welke onderdelen van het bestaande beleid moeten gaan sneuvelen om de 

wensen van dit college te kunnen gaan uitvoeren. We zullen er echter niet mee akkoord gaan dat voor het 

uitvoeren van de collegewensen de daarmee gepaard gaande jaarlijkse kosten ten laste zullen worden 

gebracht van de algemene reserve, of dat hiervoor de belastingen voor onze inwoners en ondernemers 

verhoogd moeten worden. Voorzitter, de VVD Ridderkerk wil zich graag inzetten om samen met de andere 

partijen, het college van burgemeester en wethouders, ambtenaren, maatschappelijke organisaties, inwoners 

en ondernemers onze gemeente financieel gezond te houden en onze leefomgeving zo optimaal mogelijk te 

maken. Dat we nu en in de toekomst kunnen blijven zeggen: wat is het prachtig om een Ridderkerker te zijn. 

Dank u, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Duijn Schouten, SGP.

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter, raadsleden, college en andere aanwezigen. Na vorig 

jaar een begroting staand beleid, nu een waarin de eerste resultaten van de uitwerking van het 

coalitieakkoord zichtbaar worden in zowel financieel als beleidsmatig opzicht. Daarnaast goed om te 

constateren dat het wederom is gelukt een sluitende begroting voor 2020 en een structureel sluitend 

meerjarenperspectief voor de jaren daarna aan de raad voor te leggen. Tegelijkertijd moeten we constateren 

dat in de komende jaren nog veel zaken uit het coalitieakkoord c.q. het collegeprogramma vorm moeten 

krijgen en dat er op verschillende programma’s grote onzekerheden zijn, ook van financiële aard. In het sociale 

domein lijken de vraag naar en de kosten voor zorg de komende jaren alleen maar toe te nemen. Ook de 

ontwikkeling naar een meer duurzame samenleving is en blijft een forse opgave en zal nog de nodige 

inspanningen en middelen vragen. Dat stappen nodig zijn lijkt breed geaccepteerd. Global warming, 

zeespiegelstijging, stikstof, PFAS, het piept en kraakt aan alle kanten. Bijna 2000 jaar geleden gaf de apostel 
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Paulus al aandat de Schepping zucht door toedoen van de mens. Het is wat dat aangaat sinds die tijd niet 

beter geworden. Iedereen is er inmiddels wel van doordrongen dat qua duurzaamheid stappen moeten 

worden gezet, maar over de vraag wat er nu concreet moet gebeuren lopen de meningen op zijn zachts 

gezegd nogal uiteen. Het is ook allemaal niet eenvoudig, zeker als blijkt dat dit ook van ons een stapje extra of 

een kilometertje minder vraagt. In Genesis 2 krijgt de mens de opdracht te bouwen en te bewaren. Inmiddels 

lijken we op een punt aangekomen waarin bouwen en bewaren niet of nauwelijks meer samengaan. 

Misschien hebben we in de achterliggende decennia en onze drang naar economische groei met elkaar het 

evenwicht tussen bouwen en bewaren wat uit het oog verloren en is op dat punt een pas op de plaats 

dringend nodig, zeker nu op sommige plaatsen in de wereld de gevolgen van klimaatverandering al tot grote 

problemen en maatschappelijke ontwrichting leiden. Hopelijk is het nog niet te laat, zoals sommigen beweren. 

Naast de opdracht te bouwen en te bewaren is er nog een Bijbels perspectief. In de Tweede Petrusbrief geeft 

de schrijver van de brief aan: maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. 

Niet een beetje verbeterd door onze inspanning, maar helemaal nieuw. In het Bijbelboek Openbaringen wordt 

een kleine doorkijk gegeven hoe dat zal zijn: geen dood, geen rouw, geen moeite, alles nieuw. Dat is nog eens 

nieuw voor oud. Een machtig en tegelijkertijd niet te bevatten vergezicht. Een vergezicht dat ook een 

benauwende en beklemmende drang tot veranderen voorkomt. Wij gaan er hier geen paradijs van maken, 

maar dat paradijs komt wel. Dat geeft zekere rust, ook als blijkt dat het hier allemaal niet meer zo maakbaar is 

als we graag zouden willen. Dat alles ontslaat ons nadrukkelijk niet van onze verantwoordelijkheid hier en nu. 

Tot het zover is, geldt onverminderd de opdracht te bouwen en te bewaren, op een verantwoordelijke wijze 

om te gaan met de Schepping en schepsels, ook verantwoordelijkheid te nemen hoe wij omgaan met dat wat 

feitelijk niet van ons is en wat wij ook weer achterlaten voor generaties na ons. Dat geldt in het groot, maar 

zeker ook in het klein, voor overheden op alle niveaus, maar ook voor inwoners en bedrijven. De begroting 

heeft in ieder programma wel elementen van bouwen en bewaren. Daarin de juiste balans vinden en de juiste 

keuzes maken, ook met het oog op de toekomst, met ruimte voor verschillende politieke overtuigingen. Dat is 

niet altijd eenvoudig en soms zelfs best lastig, maar we mogen dit doen in afhankelijkheid van onze God, met 

het gebed om wijsheid, maar ook met een ongekend toekomstperspectief voor ogen. Ten slotte, voorzitter, u 

zult begrijpen dat ik niet meer in zal gaan tal van andere, belangrijke onderwerpen die in onze algemene 

beschouwingen wel beknopt aandacht hebben gekregen. U heeft het allemaal kunnen lezen en een aantal 

onderwerpen zal vandaag zeker nog uitgebreider aan bod komen. We wensen iedereen wijsheid toe die zich 

op welke wijze dan ook inzet voor onze gemeente en net als het college spreken ook wij de wens uit dat Gods 

zegen op onze gezamenlijke arbeid mag rusten. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk.

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. Ridderkerk heeft nog nooit zoveel negatieve aandacht gehad: de 

overval bij Coop Vlietplein, overlast bij De Fakkel en een feest op het Koningsplein wat maar net beheersbaar 

kon blijven. En met in het afgelopen weken drie berovingen gaat het veiligheidsgevoel niet omhoog. Er 

bereiken ons veel signalen dat de mogelijkheid van melden, illegale praktijken en de zichtbaarheid van politie 

niet als voldoende wordt ervaren. Hogere eisen stelt men aan de wijze waarop politie de burger tegemoet 

treedt. Uit onderzoek is gebleken dat de pop-up politiebureaus het gevoel van veiligheid vergroten. Vooral het 

tijdelijk karakter is een laagdrempelige manier om het doen van meldingen en/of aangifte te stimuleren, 

bovendien is het een goede manier om informatie binnen te halen. Met schoon, heel en veilig in ons vaandel 

dienen wij dan ook graag een motie in die het opzetten van pop-up bureaus mede mogelijk maakt. Het nieuwe 

afvalplan is van start gegaan. We zijn van meet af aan kritisch geweest. Menigeen vindt daar wat van, het zij 

zo. Veranderingen zijn altijd lastig, want een uitermate zorgvuldig worden uitgevoerd, het schortte duidelijk 

aan maatwerk. We zijn ook erg benieuwd naar de uitkomsten van het Wob-verzoek bij Irado B.V. door Attero. 
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De overlast van muizen en ratten is een landelijk probleem en wordt groter. Het kennis- en adviescentrum 

luidt de noodklok, men verwacht dat de overlast alleen maar groeit. Mensen worden lakser met vuilnis en 

vanaf 2023 wordt het particulier gebruik van chemisch gif door de overheid verboden. In 2014 heeft de Kamer 

besloten dat er vanuit het Rijk een landelijke aanpak moet komen. Tot op heden is er niets gebeurd. 

Achteroverleunen en wachten tot we een plaag hebben, daar houdt Leefbaar niet van. Middels een motie 

verzoeken we dan ook het college met een plan te komen hoe extreme overlast van ratten en muizen in de 

toekomst bestreden kan worden. Komend jaar lijkt de kinderburgemeester te komen. We kijken ernaar uit, 

een mooie brugfunctie tussen kinderen en de lokale politiek. Immers, de jeugd heeft de toekomst, ook de 

jeugd voor wie het lastig is om een startkwalificatie te halen voor de arbeidsmarkt. Het Máximacollege heeft 

één grote wens. Een hondenlosloopgebied met opruimplicht creëren op een perceel dat in de toekomstvisie 

groen is. Hiermee wordt ook de sociale cohesie bevorderd, ontmoeten jong en oud en daarom dienen we dan 

ook hier graag een motie voor in. Mooi zou het zijn als komend jaar eindelijk helderheid komt over de claim 

met betrekking tot het tramtracé. Die mag wat ons betreft er gisteren nog af. Dinsdag is dit onderwerp in de 

provincie aan de orde geweest en aangehouden tot volgende week. Hopelijk komt er een betere motivering 

om de claim te laten vallen, of om het tracé op te knippen en te verleggen naar buiten het centrum. Werk aan 

de winkel dus. We zijn trots op wethouder Meij die in figuurlijke zin een bruggenbouwer is geweest door het 

gevaar van een oeververbinding af te wenden. Jammer dat hij er niet is, maar ik neem aan dat het 

overgebracht wordt. Wellicht kan hij ook met betrekking tot de claim nog het nodige betekenen. Helderheid 

kan er dan tenminste ook komen over het wel of niet voortbestaan van de Huishoudschool. Het zou helpen 

om eindelijk eens meters te gaan maken met betrekking tot het invoeren van hoogwaardig openbaar vervoer. 

Er valt nog genoeg mee te geven, helaas kan dat niet in vierenhalve minuut. Nog graag wil Leefbaar Ridderkerk 

aandacht schenken aan het instrument Social Return on Investment, SROI. We zullen ongetwijfeld allen van 

mening zijn dat iedere inwoner volwaardig mee moet kunnen doen in de Ridderkerkse samenleving. 

Arbeidsparticipatie vervult hierin een belangrijke rol. SROI wordt ingezet bij het huidig inkoopbeleid van de 

gemeente, echter worden bouwprojecten niet door de gemeente zelf ingekocht en kan de SROI-inzet hier 

vanuit de gemeente niet worden toegepast. Door onze motie kan dit wel mogelijk worden gemaakt. We 

vergroten de kans om mensen met een afstand tot de markt aan een baan te helpen, want wees eerlijk, 

iedereen verdient toch een kans? Tot slot vragen wij het college het komend jaar mee te werken aan herstel 

van het vertrouwen in de lokale politiek. Afspraken die gemaakt zijn in het verleden niet met voeten te treden, 

overheidsparticipatie serieus te nemen, burgerinitiatieven op waarde te schatten en de leegstand in het 

centrum nu eens echt aan te pakken, desnoods met een leegstandsverordening. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. We gaan naar mijnheer Westbroek, Partij 18PLUS.

De heer Westbroek: Voorzitter, wat een voorrecht is het om te mogen leven in een democratisch land. Een 

land waar burgers via gekozen vertegenwoordigers invloed hebben op het beleid. Maar zo vanzelfsprekend 

was dat niet voor onze grootvaders en overgrootvaders, en al helemaal niet voor onze grootmoeders en 

overgrootmoeders. Het is dit jaar precies 100 jaar geleden dat er een wet werd aangenomen welke voorzag in 

het actief kiesrecht voor zowel mannen als vrouwen. Voor Partij 18PLUS is iedere verkiezing weer een feestje, 

maar aan het feestje moeten wel zoveel mogelijk mensen meedoen. Partij 18PLUS dient daarom een motie in 

om dat feestje aantrekkelijker te maken, dat doet Partij 18PLUS samen met GroenLinks en Burger op 1. Nu we 

het toch over feestjes hebben, dan zal het niemand verbazen dat Partij 18PLUS de motie van het CDA inzake 

het nieuwe evenementenbeleid mede indient. Partij 18PLUS hecht veel waarde aan een levendig Ridderkerk 

en is blij met de vele evenementen welke dit jaar in Ridderkerk georganiseerd zijn of nog georganiseerd gaan 

worden. Als het even kan, dan zijn we daarbij, al is het alleen maar met cola. Voorzitter, u heeft mijn oma wel 

eens op bezoek gehad vanwege haar mooie leeftijd van 103 jaar. Zij was er dus bij, al dan niet bewust, toen 
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het actief kiesrecht werd ingevoerd. Geboren ten tijde van de Eerste Wereldoorlog en vervolgens als twintiger 

de horror van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. 5 mei 1945, de dag dat de Duitse bezetter capituleerde, 

de dag welke wij kennen als Bevrijdingsdag zal ook voor haar een dag om nooit te vergeten zijn. Volgend jaar 

precies 75 jaar geleden en dat moet groots gevierd worden. Partij 18PLUS dient dan ook de motie van de SGP 

omtrent de viering hiervan mede in. Wat mijn oma ook mag, is sinds dit jaar gratis met de bus en met haar alle 

AOW’ers in Ridderkerk. Volgens de cijfers wordt er al gretig gebruik van gemaakt en dat doet Partij 18PLUS 

deugd. Hopelijk draagt het gratis openbaar vervoer van AOW’ers bij aan het tegengaan van eenzaamheid en 

bevordert het de levendigheid in Ridderkerk. Voorzitter, ik kan nog uren doorgaan over mijn oma, maar 

Ridderkerk heeft nog meer inwoners. Deze inwoners ervaren, net als Partij 18PLUS, dat onze samenleving in 

enorm verhardt. Normen en waarden zijn voor sommige inwoners ver te zoeken en dat is zorgelijk. Rotterdam 

haalt de bezem flink door Rotterdam Zuid, maar veegt de rommel naar onder andere Ridderkerk. Partij 18PLUS 

vraagt het college dan ook om het goede gesprek in de regio aan te gaan en naar oplossingen te zoeken voor 

de grootstedelijke problematiek waar Ridderkerk nu mee te kampen heeft. Daarnaast is er ook een taak voor 

u, voorzitter, als burgemeester belast met veiligheid, toezicht en handhaving, om de veiligheid en het 

veiligheidsgevoel in Ridderkerk te verbeteren. In het collegeprogramma staat dat het basisteam van de politie 

Oude Maas met dit jaar 5,9 fte extra krijgt. Hoe staat het hiermee? Partij 18PLUS heeft dit jaar ook meerdere 

malen aandacht gevraagd voor de boa’s, de zichtbaarheid van hen laat te wensen over. Wij streven naar meer 

blauw op straat, zo staat er in hetzelfde collegeprogramma. Laten we er dan ook voor zorgen dat er meer 

blauw op straat komt. Veiligheid gaat veel verder dan de straat, in ons huis, op ons werk, tijdens het 

internetten of in het zwembad. Gelukkig krijgen we bij die laatste de regie vanaf volgend jaar zelf in de hand. 

Pasjessysteem invoeren en een zero tolerance beleid voeren tegen raddraaiers. Afgelopen week hebben 

enkele vrijwilligers van Partij 18PLUS mogen helpen bij het Halloweenfeest in Drievliet / ’t Zand, welke werd 

georganiseerd door het wijkideeteam aldaar. Fantastisch om te zien hoeveel bevlogen vrijwilligers Ridderkerk 

kent. Tijdens een vooropgezette route werden kinderen de stuipen op het lijf gejaagd door enge clowns, 

bebloede zusters en weerwolven. Hartstikke leuk ontvangen door ouders en kinderen. Helaas liepen er ook 

een stel opgeschoten kinderen tussen, welke niet schroomden om een vreselijke ziekte voor het woord clown 

of weerwolf te plakken. Voorzitter, misschien moet Zwarte Piet weer met de roe op pad, het is zomaar een 

suggestie. Het zal geen verrassing zijn dat Partij 18PLUS een groot voorstander is van het nieuwe afvalplan. 

Helaas hebben we moeten constateren dat het communicatietraject allesbehalve vlekkeloos is gestart. De 

laatste paar weken is hier een goede inhaalslag gemaakt, maar Partij 18PLUS benadrukt nogmaals het belang 

van goed communiceren op alle terreinen. Daarom ziet Partij 18PLUS veel kansen voor een goede gemeente-

app en kijken we daarom ook uit naar de uitwerking hiervan. Indien het college nog ideeën aangedragen wil 

hebben, dan weten ze Partij 18PLUS te vinden. Voorzitter, ik ga afronden. In 2020 staan nog vele mooie dingen 

te gebeuren. Enkele voorbeelden zijn het ontwikkelperspectief Centrum, de uitwerkingen van de HOV-visie en, 

tot onze plezierige verrassing, glasvezel voor alle Ridderkerkers. Partij 18PLUS wenst het college en de 

ambtelijke organisatie veel succes bij het uitwerken en uitvoeren van de voorstellen. Partij 18PLUS kijkt net als 

dit jaar uit naar een prettige samenwerking met de gemeenteraad in 2020, want in 2020 gaat het gebeuren. 

Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Rijsdijk, Partij van de Arbeid.

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. We hebben als gemeentebestuur de verantwoordelijkheid het verschil 

te maken. Het verschil voor onze inwoners op het gebied van goed wonen, goed werk en goede zorg. Door ons 

in te zetten voor een inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen ertoe doet en op eigen kracht 

mee kan doen en door een gemeentebestuur te zijn dat er is voor alle inwoners, ongeacht afkomst, ras, 

geloof, geaardheid, leeftijd, beperkingen, opleiding of werk. In de politiek kunnen we met elkaar verschillen 
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van mening over kleine en grote dingen, maar als we het in deze raad over één ding eens zijn, dan is het wel 

dat de lokale lasten bij voorkeur niet meer stijgen dan de inflatiecorrectie. De voorgenomen stijging van de 

afvalstoffenheffing bedraagt volgend jaar echter 16%. Deze stijging wordt veroorzaakt door landelijk en lokaal 

beleid. Concreet betekent dit dat éénpersoonshuishoudens € 29 en meerpersoonshuishoudens € 45 meer 

gaan betalen voor de afvalstoffenheffing. De Partij van de Arbeid Ridderkerk vindt dat veel geld in één keer, 

geld dat niet alle inwoners er op 1 januari bij krijgen van hun baas. Samen met de VVD dienen we een 

amendement in om de piek in de stijging van de afvalstoffenheffingen af te vlakken door de tarieven 

stapsgewijs te verhogen naar een kostendekkend niveau in 2022. Dat levert onze inwoners direct voordeel op 

in hun portemonnee, alles is al duur genoeg. Lokale keuzes maken het verschil. Een groene gemeente is een 

aantrekkelijke gemeente. De Partij van de Arbeid Ridderkerk vindt het belangrijk dat we ons ervoor inzetten 

om samen met onze inwoners de hoeveelheid groen in Ridderkerk verder te laten stijgen, bijvoorbeeld door 

voor elke gekapte boom consequent meer bomen terug te planten, door het aanleggen van buurttuinen en 

door samen met de relevante partners als de provincie werk te maken van een groene gordel in en om 

Ridderkerk. Meer groen verhoogt de biodiversiteit en heeft een positief effect op de gezondheid van onze 

inwoners, het zuivert de lucht en dempt het geluid. Ook nieuwbouw en de renovatie van woningen en 

gebouwen en het inrichten van de openbare ruimte biedt volop kansen om een aantrekkelijke leefomgeving te 

creëren voor onze inwoners, planten en dieren. Samen met andere partijen dienen we een motie in om 

natuurinclusief bouwen te stimuleren in Ridderkerk. Natuurinclusief bouwen is een manier van bouwen 

waarbij de natuur zoveel mogelijk wordt geïntegreerd, zonder dat dit leidt tot hogere kosten of een aangepast 

ontwerp. Lokale keuzes maken het verschil. Huisdieren en hun baasjes hebben vaak een sterke band met 

elkaar. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het hebben van een huisdier positieve effecten heeft op de fysieke 

en mentale gezondheid van de eigenaar. Dieren geven gezelschap en kunnen helpen bij het leggen van sociale 

contacten. Bij mensen met een laag inkomen worden die effecten versterkt. Dierenartsen geven aan dat 

mensen met weinig geld soms te lang wachten om met hun zieke huisdier naar de dierenarts te gaan. Dat is 

niet bevorderlijk voor het welzijn van het dier. De Partij van de Arbeid Ridderkerk vindt dat de gezondheid van 

dieren niet afhankelijk moet zijn van de financiële situatie van hun baasjes. Samen met Leefbaar en Echt voor 

Ridderkerk dienen we een motie ter bevordering van dierenwelzijn in, om inzichtelijk te maken hoe de 

dierenartskosten van minima verlicht kunnen worden. Lokale keuzes maken het verschil. Ik ga afronden. 

Lokaal kunnen we als gemeentebestuur het verschil maken, het verschil voor onze inwoners. Met voldoende 

betaalbare woningen voor alle Ridderkerkers, met een half uurtje extra huishoudelijke hulp voor kwetsbare 

inwoners, met AED’s die voor iedereen binnen 6 minuten beschikbaar zijn en met een bruisend Koningsplein 

met waterpret, een schaatsbaan en het Koningspleinfestijn. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Dat was de eerste termijn van de raad. Op uw desk heeft u aangetroffen een 

overzicht van het ingediende amendement en de ingediende moties. Daar zijn ze ook op genummerd, dat is de 

volgorde van behandeling.

3b 1e Termijn college van B&W 

De voorzitter: We gaan nu naar de eerste termijn van het college. In de volgorde – dat begrijpt u, zijn we ook 

gewend – de portefeuillehouder Financiën, die dan ook zijn eigen portefeuille zal behandelen en tevens ook 

die van wethouder Meij, omdat wethouder Oosterwijk wethouder Meij vervangt. Vervolgens wethouder Van 

Os, Japenga, Franzen en tot slot zal ik ook nog wat tot u zeggen. Maar eerst, en we hebben met elkaar de tijd 

tot 11:35 uur, dat is een uur en tien minuten. We zitten precies op tijd, griffier. Het woord is aan wethouder 

Oosterwijk, ga uw gang.
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De heer Oosterwijk: Voorzitter, geachte leden van de gemeenteraad, aanwezigen zeker ook en iedereen die 

ook meeluistert en kijkt, het is bijzonder om op deze plaats voor het eerst te mogen staan bij het hoogtepunt 

van het Ridderkerkse politieke jaar. De behandeling van de programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 

2021-2023 die eraan verbonden is. Ik mag inderdaad namens het college het spits afbijten en zal dat doen op 

Financiën, Wonen, Ruimtelijke Ordening en een aantal zaken die ik daar nog aan verbind, en ook de bijdrage 

van collega Meij voor mijn rekening nemen. Voorzitter, ik ben inmiddels ruim negen maanden, ruim tien 

maanden zelfs, in Ridderkerk actief en in die periode heb ik ervaren dat de politiek in Ridderkerk niet saai is. 

Dat is een understatement. Het ging over forse onderwerpen als bereikbaarheid, snel opvolgende 

ontwikkelingen in het sociaal domein langs de lijn van aanbestedingen, Wmo, jeugdzorg. Groen en 

buitenruimte kwam geregeld aan de orde, een Regioakkoord Wonen werd gesloten, openbaar vervoer voor 

AOW’ers ging van start, nieuw afvalbeleid, een HOV-visie is vastgesteld door uw raad, aangepaste en nieuwe 

bestemmingsplannen kwamen aan de orde, bouwlocaties werden in gebruik genomen en 

veiligheidsvraagstukken stonden prominent op tafel. Deze opsomming, die is moeiteloos uit te breiden. Dat 

alles toont aan, voorzitter, dat Ridderkerk een dorp is dat leeft, zich ontwikkelt, stelling neemt, maar ook met 

een uitnodigende houding participeert in een best complexe regionale omgeving. Dat is van belang. 

Ridderkerk is een dorp wat haar inwoners en ondernemers actief een mooie toekomst wil bieden, ouderen 

niet in de kou laat staan, maar een verdiende plaats in de maatschappij geeft en wat ook mooi is: er blijft werk 

aan de winkel. De voorliggende begroting is daar een bewijs van en die begroting die is wat anders dan 

voorgaande jaren ingericht, heeft u allen gezien. Deels langs de lijn van keuzes van uw Raad, gewijzigde BBV-

voorschriften, maar ook initiatieven om de leesbaarheid en de inzichtelijkheid van de begroting te verbeteren. 

Wie dat ingewikkeld vindt – en een begroting is ingewikkeld, zeg ik er maar bij – om een hoofdoverzicht te 

verkrijgen uit de programmabegroting, werd dit jaar voor het eerst bediend met een mooie infographic die de 

begroting in één oogopslag visualiseert. Voorzitter, u begrijpt het, ik sta hier vandaag met plezier en met 

overtuiging. De begroting die voorligt vanuit het college is vandaag onderwerp van gesprek tussen raad en 

college en naar verwachting ook tussen de raad onderling. Ik dank op voorhand alle partijen die er zoveel 

moeite in hebben gestoken om een reflectie op de begroting te geven. Niet alleen de partijen bedank ik, maar 

ook de hele ambtelijke organisatie die daar zoveel werk aan heeft gehad, maar ook heeft willen hebben, en 

niet zomaar werk omdat het werk is, maar ook omdat we het voor u als raad op die manier op een goede 

manier hebben willen doen. Laat ik het met een relatief nieuwe blik op Ridderkerk en hierbinnen ook maar 

gewoon eens zo zeggen: mijn waarneming is dat er in Ridderkerk ook heel veel moois is. Samenleving 

betekent in Ridderkerk echt dat voor elkaar en dan mogen we met elkaar op een dag als vandaag wat mij 

betreft ook bij stilstaan, daar mag je tevreden mee zijn, daar mag je dankbaar voor zijn. Dat betekent niet dat 

je zelfgenoegzaamheid aan de dag gaat leggen of achterover gaat leunen, integendeel. Maar u mag met elkaar 

vaststellen dat al datgene wat ik zojuist ook noemde en wat u zelf ook benoemd, mooie kleur en fijne geur aan 

je dorp geeft. Voorzitter, de Ridderkerkse financiële situatie, die heeft twee gezichten. Aan de ene kant – en 

dat is ook al opgemerkt – een sluitende begroting die structureel in evenwicht is, een bescheiden plus. 

Raadsfracties merken tegelijkertijd in hun inbreng terecht op dat de Ridderkerkse reserves aanzienlijk zijn en 

het berekende weerstandsvermogen – heeft u ook kunnen lezen in de begroting – meer dan uitstekend is. 

Tegelijkertijd, en dat is het andere gezicht, toont de begroting aan dat de structurele ruimte in de begroting 

een flink stuk kleiner is geworden. De achterliggende maanden – en dat hebben we met elkaar allemaal ook 

kunnen vaststellen – zijn forse financiële consequenties gebleken met een aanzienlijk structureel karakter. 

Ontwikkelingen in met name het sociaal domein, tegenvallende aanbestedingsresultaten, cao-consequenties 

en beëindiging van bijvoorbeeld een concessieovereenkomst met Stedin vallen daarbij op. Maar tegelijkertijd 

ook mooie investeringen die in de begroting zijn opgenomen, bijvoorbeeld langs de lijn van huisvesting, van 

onderwijs. Voorzitter, het financiële beeld is scherper gesteld als ook de tweede tussenrapportage en de 

vertaling van de septembercirculaire aan de programmabegroting wordt verbonden. Ook daar spreken met 
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elkaar vandaag over. Het is juist daarom dat het college ervoor kiest om bij de behandeling van de kadernota 

2021 een aantal financiële lijnen bij elkaar te brengen. De aanstaande herijking van het gemeentefonds, 

benodigde structurele evenwicht tussen baten en lasten als nadrukkelijk uitgangspunt daarbij – niet ook in de 

laatste plaats omdat het toetsingskader van de provincie als toezichthouder is – een strategische 

investeringsagenda, de financiële vertaling van het gehele coalitieakkoord, het collegeprogramma, de nog niet 

bekende baat en lastenkant van de Eneco-deal, en de uitgangspunten die uw raad zou kunnen of willen 

hanteren rondom reserves en voorzieningen. U heeft recent de raadsinformatiebrief rond om de Eneco-gelden 

ontvangen, waarin dat ook allemaal op die manier is verwoord. Daar waar een aantal fracties voorstellen doet 

in haar algemene beschouwingen om, al vooruitlopend daarop, Eneco-gelden die te ontvangen zijn de 

oormerken, te reserveren of te besteden, kiest het college er om die reden ook bewust voor om daar in deze 

begroting nog niet op in te gaan. Voorzitter, het zal erom gaan dat we met elkaar balans zullen moeten gaan 

vinden volgend jaar tussen aan de ene kant verstandig financieel beleid en aan de andere kant het realiseren 

van ambities ten behoeve van Ridderkerk en haar inwoners. Dat is ook met verschillende woorden door 

verschillende fracties vanmorgen hier nog eens onderstreept. Voorzitter, qua grondbeleid kan ik kort zijn: de 

schwung zit erin. Project Lagendijk is bijna uitverkocht, Het Zand bouwt door en eenieder heeft ook kunnen 

zien dat Cornelisland vrijwel geheel van de hand is gedaan en de Grex daarvoor ook twee jaar eerder sluit dan 

van tevoren verwacht. Zo kan het gaan bij economische opgang. Voorzitter, er zijn ook ontwikkelingen rondom 

stikstof en PFAS. Wij volgen deze situatie nadrukkelijk en doen aanvullend onderzoek naar de eventuele 

impact op maatgevende Ridderkerkse projecten. Immers, de al of niet juridische uitgangspunten en 

standpunten zijn bijna aan dagkoers onderhevig en op korte termijn ontvangt uw raad dan ook een 

raadsinformatiebrief die de meest actuele stand van zaken van Ridderkerk en Nieuw Reijerwaard bevat. 

Rondom de Omgevingswetintroductie per 2021 zullen we onze systemen daarvoor gereed maken en tevens 

stappen gaan zetten om de bedoeling van die Omgevingswet ook voor Ridderkerk handen en voeten te geven. 

Tegelijkertijd starten we binnenkort ook met een pilot private kwaliteitsborging, waar bij we met een bouwer 

gaan bezien hoe de gewijzigde rol en verantwoordelijkheid rondom bouwplantoetsing centraal staat. 

Voorzitter, wonen – of anders gezegd volkshuisvesting – heeft terecht warme belangstelling, uit heel veel 

inbrengen vandaag blijkt dat. Niet alleen in Ridderkerk, maar ook ver daarbuiten. De oververhitting van de 

woningmarkt betekent het nodige voor de ontwikkeling en realisatie van nieuwbouw, zorgt voor 

prijsopdrijving van woningen die te koop staan en zet de betaalbaarheid van wonen fors onder druk. Het 

woningmarktprobleem, zou je kunnen zeggen, is een veelkoppig monster dat niet eenvoudig is te verslaan. 

Landelijk en regionaal worden handen ineengeslagen, woondeals gesloten, ondersteuningspakketten 

beschikbaar gesteld en ook in Ridderkerk zullen we onze steen daar letterlijk aan bij moeten dragen. De regio 

is ervan doordrongen geweest dat een dergelijke problematiek niet lokaal op te lossen is, of niet slechts lokaal 

op te lossen is. Daarom zijn begin 2019 regionale afspraken gemaakt over de ontwikkeling van sociale 

huurvoorraad per gemeente. De ene gemeente moet fors bijbouwen, andere gemeenten, waaronder 

Ridderkerk, is een afname van de sociale woningvoorraad toegestaan. Dat gemeenten een afspraak in het 

regioakkoord moeten nakomen – een aantal bijdragen ging daar ook over – is duidelijk en daarom wordt er 

monitor ingericht die eenduidig de vorderingen inzichtelijk maakt in de regio. De portefeuillehouder Wonen 

van gemeente Ridderkerk – hij staat hier voor u – is regionaal bestuurlijk trekker van het project Monitoring 

woningmarktafspraken en zit dus dicht bij het vuur. We gaan komend jaar – en dat is een bewuste keuze, dat 

zult u begrijpen – de woningbouwstrategie, de woningvisie van gemeente Ridderkerk, die dateert uit 2011, 

actualiseren. Daar waar vanuit uw raad bij de algemene beschouwingen moties zijn geplaatst over 

starterswoningen, doorstroming op de woningmarkt, de benodigde impuls richting middenhuur, al of niet 

meer bouwen in de hoogte, schaarse bouwruimte, toenemende zorg gerelateerde huisvestingsvraagstukken, 

ouderenhuisvesting enzovoorts, deze en nog veel meer thema’s zullen daarbij ook een plek gaan krijgen. Uw 

raad krijgt daarbij zoals te doen gebruikelijk ook heel ordentelijk een startnotitie voorgelegd. Bij dit alles 
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helpen de nieuw geformuleerde prestatieafspraken tussen Wooncompas, Progressie, de huurdersvereniging 

en de gemeente Ridderkerk nadrukkelijk en binnenkort zullen wij daar ook over met u het gesprek voeren. 

Dank voor de waarderende woorden van diverse fracties voor de wijze waarop inwoners positie krijgen bij de 

herontwikkeling van de windmolenlocatie in Drievliet. Deze Omgevingswet-achtige manier van inwoners 

ruimte en positie geven enthousiasmeert mij en stimuleert tegelijkertijd – en dat is misschien nog wel veel 

belangrijker – onze inwoners. Daar liggen duidelijke afspraken met bewoners onder, dat zult u begrijpen. U 

bent daarover reeds eerder geïnformeerd en in januari 2020 zal blijken of bewoners zelf nieuwe toekomst in 

hun wijk kunnen realiseren. Ruimtelijk gezien worden nieuwe gebiedsvisies gemaakt – ik ga ze niet allemaal 

noemen, u heeft ze wat dat betreft ook gehoord – rondom de rivieroevers, Koninginneweg, sportpark Bolnes 

enzovoorts. Bestemmingsplannen zullen in het komende jaar met een bepaalde frequentie bij uw raad komen 

voor te liggen en daar heeft u dan ook als raad alle positie en mogelijkheid om daar uw visie op te geven. 

Voorzitter, het moge duidelijk zijn, in Ridderkerk zitten we niet stil. Integendeel, we ervaren stevige druk om 

tal van projecten en wensen van inwoners op een zodanige wijze te behandelen, dat onze inwoners en 

ondernemers maximaal worden gefaciliteerd. Ons palet van duurzaamheidslening, starterslening, 

blijverslening en verzilverlening zijn daarbij gewenste instrumenten die inmiddels geactualiseerd op een 

bredere wijze kunnen worden ingezet. Voorzitter, ik kijk ernaar uit om in 2020 met uw raad, het college, de 

ambtelijke organisatie, maar zeker ook met onze inwoners en ondernemers stevig aan de slag te zijn en bij te 

dragen aan een nog mooiere Ridderkerkse samenleving. Nu zal ik, met uw aller welnemen, ook vervolgen op 

het betoog van de heer Meij, die vandaag helaas en tot zijn grote spijt niet aanwezig kan zijn, maar, naar mijn 

gevoel, in ieder geval meeleeft en meedenkt op ons bijeenzijn vandaag. Voorzitter, ik zal de persoonlijke noten 

van de heer Meij achterwege laten, omdat het denk ik goed is als de heer Meij die op een later moment ook in 

uw midden uitspreekt, zo hij dat wenst, maar gewoon even heel concreet ingaan op een aantal onderwerpen 

die de portefeuilles van de heer Meij raken. Te beginnen met bereikbaarheid en verkeer. Het is denk ik een 

goede zaak dat we met elkaar ook een heel belangrijk en indrukwekkend dossier, zou je ook kunnen zeggen, 

rondom de bereikbaarheid van Ridderkerk tot een einde hebben gebracht. Dan heb ik het natuurlijk ook over 

de brug tussen deze en gene zijde van de Nieuwe Maas. Het is goed om te zien dat langs een aantal lijnen deze 

discussie ook tot een goed einde is kunnen worden gebracht. Aan de ene kant een hele samen bedekkende, 

eenduidigheid uitstralende positionering van uw gemeenteraad rondom dit belangrijke vraagstuk, maar ook 

een belangrijk lobby- en participatietraject vanuit het college in allerlei verbanden die daar een zegje over te 

doen hebben gehad. Het is inderdaad zo dat de wethouder Meij daar op een hele betrokken en bevlogen 

manier zijn portefeuille heeft ingezet om de Ridderkerkse belangen op dit punt ook te dienen. Voorzitter, als 

het gaat om de HOV-visie willen we begin volgend jaar de variantenstudie aan de gemeenteraad voorleggen. 

Hoe gaan we de HOV-visie omzetten in een R-netlijn die Ridderkerk snel met de regio verbindt? Dat is de 

centrale vraag die daarbij voorligt. Wat wordt het voorkeurtracé van de snelbus? In het voorjaar leggen we het 

nieuwe mobiliteitsplan ook aan u voor, daarin zal de prioriteit worden gegeven aan verkeersveiligheid voor 

fietsers en voetgangers. Ik kijk ernaar uit om dat met uw raad te bespreken. Als laatste, maar zeker net zo 

belangrijk als de eerdergenoemde onderwerpen, is het gesprek met de provincie over het tramtracé, het 

kwam zojuist ook al even aan de orde in de ruimtereservering. Die ruimtereservering die, zou je kunnen 

zeggen, ook als een zware steen om onze gezamenlijke hals hangt, omdat er tal van knelpunten, ook als het 

gaat om de ontwikkeling van Ridderkerk, aan verbonden zijn. We hopen dat we Gedeputeerde Staten en 

Provinciale Staten kunnen overtuigen van onze intenties en inspanningen op het gebied van HOV. Als het dan 

allemaal lukt, dan gaat de vlag uit. Ten aanzien van de portefeuille Buitenruimte is meer en kwalitatief beter 

groen het eerste speerpunt. Volgende week al reeds – en daarmee wordt u allen denk ik ook op uw wenken 

bediend – bespreken we in de commissie het ambitiedocument Visie op groen. De moties die vandaag rondom 

groen en meer groen ook aan de orde zijn gekomen zullen daarbij ook ongetwijfeld vanuit uw fracties ook 

prominent plaats krijgen. Het tweede speerpunt, voorzitter, is het verhogen van het onderhoudsniveau van 
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onder andere wegen, fietspaden en voetpaden. Daar is, ook als het gaat om het verkrijgen van budgettaire 

ruimte, ook op ingezet, maar het zal tegelijkertijd, doordat we ook met elkaar een inhaalslag te maken hebben 

ten opzichte van de voorgaande jaren, een kwestie van uithoudingsvermogen en lange adem zijn. Wat dat 

betreft kun je ook niet in een enig jaar het been op dat punt bijtrekken. Bij de portefeuille Cultureel erfgoed 

gaat het over in goede staat houden van belangrijke cultuurhistorische panden in Ridderkerk en dat is ook 

geen eenvoudige opgave. We willen binnenkort met een voorstel komen om voor een aantal panden de 

gemeentelijke monumentenstatus ook aan te vragen. Voorzitter, een aantal zaken die vanuit de inbreng van 

verschillende fracties naar voren zijn gekomen, komen even kortheidshalve wat meer specifiek aanbod. Er is 

een vraag gesteld over de handhaving van het vrachtwagenverbod op de Rijksstraatweg. Het zal u duidelijk zijn 

dat dat een lastige kwestie is en doordat de werkzaamheden aan de Verbindingsweg plaatsvinden, rijdt er nu 

mogelijk tijdelijk meer vrachtwagenverkeer over de Rijksstraatweg. De inzet is dat als het eind 2020 blijkt dat 

het vrachtwagenverkeer te hoog is in verhouding tot het aantal fietsers aldaar, aanvullend zal worden bezien 

welke maatregelen nog meer mogelijk zijn om het vrachtwagenverkeer verder in te perken. Als het gaat om 

30-kilometerwegen en met name ook de inrichting daarvan in relatie tot de snelheid die daar aan de orde is, 

wordt in het mobiliteitsplan aandacht besteed aan de inrichting van die 30-kilometerwegen, waarbij het 

uitgangspunt is – en dat is ook belangrijk in het kader van handhaafbeleid – de inrichting aan te laten sluiten 

bij de toegestane maximumsnelheid en de herkenbaarheid van die 30-kilometerwegen ook op het normniveau 

te brengen. Wat goed weer nieuws is, voorzitter, is dat de problematiek rondom de buurtbus 601 naar 

verwachting eind dit jaar kan worden afgerond. De verwachting is namelijk dat op dat moment de nieuwe 

bussen kunnen worden ingezet en dat is goed nieuws. Als het gaat om groenonderhoud – heb ik daarnet al 

een aantal opmerkingen op gemaakt – volgende week komen we daar in commissieverband met elkaar over 

te spreken, maar het mag duidelijk zijn dat de inzet van het college ook is om in het kader van 

klimaatadaptatie, in het kader van vergroening, in het kader van leefbaarheid daar ook heel nadrukkelijk op in 

te zetten en te blijven inzetten. Dat krijgt soms ook heel concreet gestalte als we kijken naar de gratis bomen – 

niets is gratis in deze wereld, dat weten we met elkaar, maar voor de inwoners in ieder geval – die in Drievliet 

zijn en worden uitgedeeld. Een overweldigend succes waarbij zoveel mensen zich hebben aangemeld om een 

tuin te verfraaien met een mooie gemeentelijke boom – hij wordt inmiddels in de media ook al wel genoemd: 

de Meijbomen. Nou, dat is mooi om te zien en we zullen ook bezien of we daar in de komende tijd ook andere 

wijken mee kunnen bedienen. Ten aanzien van het kappen van bomen, dat is misschien nog even goed om 

daar een paar woorden aan te wijden, dat is natuurlijk ook teleurstellend, dat als je groen hebt, dat niet alleen 

langs de lijn van meer groen en anders groen is, maar ook dat je zuinig moet zijn op datgene wat in je 

gemeente aanwezig is. Soms zijn bomen niet te handhaven om hele duidelijke redenen, maar het gaat er dan 

ook wel om dat je met elkaar inzet pleegt om die bomen uiteindelijk in dat specifieke deel weer terug te laten 

komen. We zijn in ieder geval nu heel nadrukkelijk met Rijkswaterstaat in gesprek om te komen tot 

overeenstemming over de herplant van bomen langs de Rijksweg in Rijsoord. Dan een vraag van het CDA over 

de kerkenvisie, voorzitter, en daar ga ik mee afsluiten. De subsidie voor het aanvragen van de kerkenvisie staat 

gepland in het voorjaar van 2020. We verwachten de subsidie medio augustus van het volgend jaar te 

ontvangen en het opstellen van de kerkenvisie is een proces van meerdere partijen, waarbij de dialoog voorop 

staat. Dat is de inzet van het college op dit culturele onderwerp. Voorzitter, mede namens collega Meij dank ik 

u voor uw aller aandacht.

De voorzitter: Dank u wel en ik sluit niet uit dat de wethouder ons volgt via internet en dus ook van hier 

vandaan: een welgemeend van harte beterschap. Het woord is aan wethouder Van Os.

De heer Van Os: Dank u wel. Voorzitter, wat een jaar. 2019 is het eerste volle jaar voor dit college. Deze vlieger 

gaat alleen niet op voor alle collegeleden. In 2019 zijn er twee wethouders afgetreden. De een is vanwege zijn 
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gezondheid geruisloos vertrokken, de ander allesbehalve geruisloos. De landelijke pers heeft ervan gesmuld. 

Ondanks dat we de heer Smit nog iedere dag missen, heeft zijn plaatsvervanger de achtergebleven leegte 

opgevuld en het college verrijkt met zijn werkhouding. Wethouder Oosterwijk loopt letterlijk de benen uit zijn 

lijf. De benjamin van dit college – en dat kan ik nu zeggen – wethouder Franzen, maakt nog maar recent 

onderdeel uit van het college, maar is inmiddels ook op volle stoom aan de slag. Bij iedere wijziging is het even 

aftasten, moeten we op elkaar instellen en weer een team vormen. De credits voor dat vormen en zijn van een 

goed team gaan net als vorig jaar geheel naar u, voorzitter. Dank u wel. Ondanks de wisseling in het college is 

er keihard gewerkt. Waar in enkele algemene beschouwingen van vorig jaar te lezen was dat het college traag 

en besluiteloos was, zie ik daar dit jaar niets van terug. Ze zeggen dat het tweede en derde jaar na 

gemeenteraadsverkiezingen de oogstjaren zijn. Nou, tel daar voor Ridderkerk het eerste jaar maar ook bij op. 

Voorzitter, in de algemene beschouwingen lees ik veel woorden van dank en succes richting onze ambtelijke 

organisatie. Deze breng ik heel graag over. Onze ambtelijke organisatie heeft dit jaar de benen uit het lijf 

gelopen om onder andere goede voorstellen te schrijven en uit te voeren. Dat terwijl er een analyse op onze 

ambtelijke organisatie heeft plaatsgevonden en waarna tot een grootschalige organisatiewijziging is besloten. 

Deze organisatiewijziging wordt per 1 januari aanstaande geëffectueerd, maar is al maanden in voorbereiding. 

Meer aandacht voor de medewerker, beter inspelen op maatschappelijke opgaven en beter sturen. De 

verwachtingen zijn hoog. Begin dit jaar is de portefeuille Maatschappelijk vastgoed naar mij gekomen. Wellicht 

dat een buitenstaander denkt: dat klinkt saai. Nou, voorzitter, deze portefeuille is in Ridderkerk allesbehalve 

saai. Wat te denken van wellicht de grootste investering ooit in Ridderkerk, nieuwbouw voor het Gemini 

College, in combinatie met de herinrichting van Sportpark Ridderkerk. De gesprekken en de samenwerkingen 

met OZHW en RVVH lopen voortvarend. Het maakt allemaal onderdeel uit van het grootse Actualisatie 

Integraal Accommodatie Plan, ook wel AIAP genoemd. Wat er ook deel van uitmaakt en veel genoemd is in de 

algemene beschouwingen, is de verplaatsing of uitbreiding van de Ridderkerk Rowdies. Momenteel zijn we 

samen met de Ridderkerk Rowdies naar locaties aan het zoeken. Aangezien er ook locaties van derden bij 

zitten, waar nog mee gesproken dan wel onderhandeld moet worden, zal ik niet ingaan op welke locaties dit 

zijn, dat zal u begrijpen. Dat we volgend jaar met een voorstel komen staat buiten kijf. Nog zo’n schitterend 

stuk maatschappelijk vastgoed is de Huishoudschool. Ondanks de tramclaim is het college voornemens om op 

korte termijn de raad een voorstel te doen om de bouwkundige staat van de Huishoudschool up te graden, 

zoals dat heet. Dit staat los van de eventuele invulling van de Huishoudschool. Voorzitter, ik zou nog een uur 

over maatschappelijk vastgoed kunnen praten en alles wat er in het AIAP staat, maar dat staat u mij vast niet 

toe. Desalniettemin weten we allemaal dat de opdracht voor het beheer en de exploitatie van onze 

sportparken, sporthallen en het zwembad teruggegeven is aan de gemeente. Het college heeft inmiddels een 

principebesluit genomen om de besloten vennootschap Sportservice Ridderkerk op te richten. Nog deze 

maand komen we daar met elkaar over in gesprek en kan de raad haar wensen en bedenkingen uiten. Voor 

volgend jaar is er in ieder geval veel werk aan de winkel. Over winkels gesproken, de gemeente is samen met 

verschillende stakeholders, zoals vastgoedeigenaren, winkeliers en inwoners bezig met het opstellen van het 

ontwikkelperspectief Centrum 2035. Ook hier hebben we hoge verwachtingen van en willen wij het proces 

nauwkeurig doorlopen. Dit heeft er al twee keer toe geleid dat de planning aangepast moet worden. 

Momenteel wordt er hard geschreven om alle input in het ontwikkelperspectief te krijgen en de eerste ruwe 

versie ziet er al veelbelovend uit. In de algemene beschouwingen wordt er veel gesproken over de 

aanhoudende leegstand. Dit is ook het college een doorn in het oog, maar hopelijk komt er dit jaar heuglijk 

nieuws en misschien dat de algemene beschouwingen van volgend jaar dan niet meer spreken over 

winkelleegstand. Laten we het hopen. Naast het centrum wordt er momenteel ook hard gewerkt aan een 

voorstel voor het Dillenburgplein. Samen met de BIZ aldaar, bewoners en maatschappelijke partners werken 

aan een ontwerp. Gisteravond waren we nog bijeen en ook daar zien de eerste beelden er gelikt uit. Samen 

met de bedrijfscontactfunctionarissen worden er veel Ridderkerkse bedrijven bezocht. Het eerste 
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Ridderkerkse ondernemersevent was een succes, een nieuwsbrief voor ondernemend Ridderkerk en de 

rubriek Ridderkerk in bedrijf zijn enkele zaken waar Economie zich op heeft gericht dit jaar. Ook is er onlangs 

een peiling ondernemersklimaat verstuurd onder duizenden Ridderkerkse ondernemers. Volgende week hoop 

ik de eerste uitkomsten daarvan te zien. Voorzitter, in 2014 was de raad bezorgd dat de verkopen van 

Cornelisland niet van de grond kwamen. Anno 2019 moeten we meermaals nee verkopen en heeft 

Cornelisland het nodige brood op de plank gebracht. Dezelfde zorgen uit een enkele fractie over Nieuw 

Reijerwaard. Het is goed om te lezen dat dezelfde fractie het plan voor woningbouw loslaat nu de eerste paal 

voor Bakker Barendrecht op het zuidelijke deel is geslagen. Ook het pand van Gelder is inmiddels wereldfaam 

met de nominatie van meest duurzame pand van Europa. Vorige week kregen raads- en burgerleden onder de 

bevlogen leiding van de directeur een rondleiding door het gigantische pand. Nu iets over de centjes. Het 

algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard heeft in haar openbare vergadering 

van 1 juli jongstleden de begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 vastgesteld. Dit is een sluitende 

begroting. Deze begroting is gebaseerd op de grondexploitatie van de gemeenschappelijke regeling Nieuw 

Reijerwaard, welke ook in een plus eindigt. Kunnen we nu dan achteroverleunen? Nee, zeker niet. Er moet 

grond verkocht worden voor minimaal de vastgestelde grondprijs en er moet een adequate ontsluiting van en 

naar het gebied komen. Voor dat laatste zijn we vanuit de Dutch Fresh Port, samen met Barendrecht, 

Rotterdam en de provincie aan het lobbyen voor een ontsluiting naar de A16. Voorzitter, wellicht dat het u 

niet opgevallen is, maar er zit tien kilo verschil tussen de wethouder van vorig jaar en de wethouder van 

vandaag. Ik ben namelijk voorzitter van Vet Gezond. Dit jaar hebben meerdere basisscholen zich aangesloten 

bij het programma van Vet Gezond, een samenwerking tussen scholen, welzijnsorganisaties, bedrijven en 

gemeenten. Het belang van gezond eten, bewegen, maar ook voldoende slapen worden middels verschillende 

leuke programma’s onder de aandacht van onze Ridderkerkse jongeren gebracht. Enkele weken geleden heeft 

de gemeenteraad een raadsinformatiebrief van zes kantjes gehad met daarin een opsomming van wat er op 

het gebied van sport allemaal wordt gedaan: te veel om hier op te noemen. Momenteel wordt er hard 

gewerkt aan een lokaal sportakkoord, waarin ook thema’s vanuit het Nationaal Preventieakkoord worden 

belegd, zoals drank- en drugspreventie en de rookvrije generatie. Enkele fracties hebben hier vandaag ook 

aandacht voor gevraagd. Dan dienstverlening en communicatie. Die eerste loopt gesmeerd, die laatste kan wel 

een stuk beter. Communiceren is tweerichtingsverkeer, zenden en ontvangen. Het college gaat hier volgend 

jaar flink op inzetten. Inwoners en ondernemers moeten een adequate terugkoppeling krijgen op meldingen, 

nieuw beleid moet goed en helder gecommuniceerd worden, het bereik onder inwoners en ondernemers 

moet vergroot worden. Goed dat lokale media, partners en politieke partijen hier ook een rol in nemen, dank 

daarvoor. Voorzitter, als laatste mijn portefeuille Dierenwelzijn – ja ja, die is er ook nog. Fantastisch dat er in 

de algemene beschouwingen aandacht voor is. Ook zijn er drie moties inzake dieren. In de één kunnen dieren 

lekker ravotten in een omheind losloopgebied, in de ander kunnen minima met hun dieren naar de dierenarts 

en in de laatste gaan we dieren bestrijden. Hoe breed kan een portefeuille zijn? Afsluitend, voorzitter, wil ik 

mijn dank uitspreken richting de inwoners en ondernemers van Ridderkerk, de ambtelijke organisatie, mijn 

collega’s uit het college en de gemeenteraad voor de prettige samenwerking tot dusver en ik kijk uit naar de 

verdere samenwerking. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan wethouder Japenga.

De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. Het is weer november, begrotingsdag in Ridderkerk. Ik heb dergelijke 

dagen al diverse keren mogen meemaken, eerst een aantal jaren als raadslid en de afgelopen jaren als 

wethouder. Af en toe sta je even verwonderd stil bij dat feit en bij het gegeven dat dat zo snel voorbijvliegt. 

Een plezierige en goede samenwerking met mensen is voor mij van grote waarde en dat is het geval in het 

college en met de raad en met onze medewerkers. Medewerkers die volop werk maken van de onderwerpen 

18



die ertoe doen in Ridderkerk. De leefbaarheid in Ridderkerk is zo’n onderwerp. Diverse fracties gaan op dit 

onderwerp in. In 2018 heeft de raad het Actieplan Lucht vastgesteld en in juli van dit jaar het Actieplan Geluid. 

Wat de lucht betreft willen we verder gaan dan het behalen van de verplichte normen en daar richtten de 

dertien afgesproken maatregelen van het plan zich ook op. Het Actieplan Geluid bevat met name maatregelen 

op het terrein van stil asfalt. Het doel is om zoveel mogelijk woningen onder de plandrempel te krijgen en 

daarmee het aantal gehinderden en slaapverstoorden terug te dringen. Diverse wegen worden in de komende 

jaren op dat punt aangepakt. Ook voor maatregelen langs en op de Rotterdamseweg heeft de raad middelen 

beschikbaar gesteld. Voor het gat in West is een voorstel in de maak en voor het Oosterpark hebben we een 

maand geleden afspraken gemaakt over het proces en het moment van besluitvorming. Op deze onderwerpen 

blijven we dus volop inzetten. In een aantal bijdragen wordt gesproken over de duurzaamheid en de 

energietransitie. Sommige partijen staan te trappelen, bijvoorbeeld om een masterplan klimaatbeïnvloeding 

om die te maken, andere doen het liever rustig aan en zeggen: ga niet zo snel en kijk eerst eens om je heen. 

De een staat te trappelen, de ander wil op de rem. Nou, dat zijn zaken die je ook weer bij elkaar moet zien te 

brengen. Uit al die algemene beschouwingen blijkt wel een drang om met dit onderwerp aan de gang te gaan, 

dus de meningen verschillen over snelheid en het hoe, maar dat we daarmee aan de slag willen is duidelijk. 

Begin 2020 geven we in een evaluatie aan de raad aan waar we staan met ons milieu- en 

duurzaamheidsprogramma. In 2020 komen we met een programma, een vernieuwd programma waar milieu 

en duurzaamheid een plek krijgen, naast de energietransitie en de circulaire economie. In het huidige 

programma hebben we de doelenboom en de praatplaat aan de raad verstrekt om te laten zien wat het 

allemaal omvat en hoe onderwerpen zich tot elkaar verhouden. De twee sporen van het huidig milieu- en 

duurzaamheidprogramma en de ontwikkelingen van de energietransitie, deze onderwerpen die hebben in de 

afgelopen jaren, twee jaren, naast elkaar gelopen, maar wel in samenhang. Denk aan het traject van de 

Regionale Energiestrategie en het proces dat onlangs gestart is met de inwoners om een warmtevisie op te 

stellen en vandaaruit de wijkplannen. In het eerste halfjaar 2020 wordt de concept-RES door de raad 

behandeld. Het zogenaamde Energieperspectief 2050 is door 23 colleges in de regio vastgesteld en dat is de 

bouwsteen voor de concept-RES. Wat we lezen in de bijdrage is de wens om goed overzicht, samenhang, 

innovatie, betaalbaarheid, duidelijkheid, niet afhankelijk van incidentele middelen, een schone 

energievoorziening, daadkracht en draagvlak. Draagvlak in de raad en draagvlak in de samenleving. Het 

gesprek met de samenleving zijn we onlangs gestart, er zijn inmiddels twee bijeenkomsten geweest. Er is ook 

een enquête geweest in de zomermaanden en ook daarin komen steeds twee woorden prominent naar voren: 

duidelijkheid en betaalbaarheid. Het afvalplan. In maart van dit jaar is het afvalbeleidsplan vastgesteld door de 

gemeenteraad. Een plan met duidelijke gevolgen voor de gemeente en alle inwoners. Hierbij worden we niet 

gedreven door de wens te veranderen vanwege het veranderen, maar vanwege de noodzaak om stappen te 

zetten en het veel beter omgaan met onze grondstoffen. We hebben het afvalplan aangepast ten opzichte van 

het vorige plan. Hierdoor hebben we nu nascheiding geregeld en wordt de service voor inwoners hoger, 

omdat we PMD en restafval bij elkaar kunnen voegen. Zoals gezegd doen we dit alles om onze kostbare 

grondstoffen te herbruiken en de kosten nu en op lange termijn en op termijn binnen de perken te houden. 

Dat hebben we deels zelf in de hand, voor een ander deel zijn we afhankelijk van de landelijke overheid en de 

marktwerking waar het gaat om de reststromen. Een aantal fracties vraagt ook hoe die kostenstijging valt uit 

te leggen. Dat hebben we overigens, voorzitter, ook bij het vaststellen van het afvalplan volop en transparant 

gedaan. We hebben er meteen geen doekjes om gewonden, in maart was duidelijk wat de stijging per 

huishouden zou zijn, dat is ook gecommuniceerd. Als het gaat over de communicatie – het is hier net al wel 

genoemd op een aantal momenten – daarin hebben we een lastige start gehad, maar het is ook niet een 

momentopname van communiceren bij dit plan, maar we blijven daar in het komend jaar, ook in 2020 volop 

mee bezig. Wij worden ook niet moe om uit te leggen als bewoners vragen hebben en daarmee gaan we ook 

door. Communicatie is op dat punt een wezenlijk en belangrijk onderdeel. In december komt er weer een 
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krantje uit waarin alles in de breedte nog eens weer wordt toegelicht en ook de ontwikkelingen worden 

geschetst, en wordt aangegeven waar we nu staan. De raad kan in december weer een RIB tegemoetzien over 

het hele proces en waar we nu staan. Ik wil van hieruit wel alle medewerkers van de NV BAR-Afvalbeheer 

complimenteren met hun enorme inzet tot nu toe en die inzet is ook in de komende maanden en het komend 

jaar nog volop nodig. Ze zijn intrinsiek gedreven en gemotiveerd voor dit werk en goed om daar ook even bij 

stil te staan. Alle telefoontjes, alle mails, alle klachten, heuse en onheuse bejegening, het was er allemaal. Een 

tour de force, echt geweldig. Er komt glasvezel in Ridderkerk. Nadat er begin dit jaar met E-Fiber niet lukte 

vanwege een forse drempel is het L2Fiber en de gemeente gelukt om afspraken te maken, waarbij er aan de 

voorkant geen drempel is. L2Fiber gaat in heel Ridderkerk glasvezel aanleggen bij inwoners en bij bedrijven en 

het is voor inwoners en bedrijven gratis. Je kunt het alvast maar in huis hebben, het wordt tot in de meterkast 

aangelegd. Als je wil uiteraard, mensen, we leven in een vrij land, dus je kunt ook zeggen: ik wil het niet. Maar 

als je het dan nu wil, dan is dit een mooi moment om dat te doen. Hiermee hebben onze inwoners ook meer 

keuzevrijheid en zijn ze op de toekomst voorbereid. Participatie. In ons collegeprogramma staat dat we de 

participatie-instrumenten evalueren. We zijn daarmee begonnen. Eerder al kreeg ik signalen – ook vanuit 

fracties, we hebben het er hier ook wel over gehad en ook in fracties ben ik wel geweest – dat er toch wel 

zorgen zijn over de participatie, bijvoorbeeld met betrekking tot de wijkoverleggen. In gesprekken met onder 

andere met de voorzitters van de wijkoverleggen werd me duidelijk dat er wel het een en ander moet 

verbeteren in de samenwerking. Inmiddels wordt er aan de evaluatie dus gewerkt en hebben we met de 

voorzitters van de wijkoverleggen de eerste input besproken. Ook wordt er vanuit de raad in de algemene 

beschouwingen gevraagd om de participatieladder wat hoger te beklimmen, als ik het zo mag zeggen, en meer 

treden te benutten. Dat willen we zeker doen. Het voorbeeld van de windmolen is zojuist al even genoemd, 

maar ook De Genestetstraat waar bewoners een wijkcentrum zijn gestart is ook een voorbeeld van wat hoger 

op die ladder zitten. Een mooie ontwikkeling in dat kader is het besluit van de raad tot het werven en 

installeren van een kinderburgemeester en het intensiveren van de kinderparticipatie. Twee weken terug was 

hier in de raadszaal een bijeenkomst van tientallen kinderen en jongeren van primair onderwijs en voortgezet 

onderwijs en ze hebben onderwerpen rond cultuur en sport tegen het licht gehouden en kwamen met allerlei 

prachtige suggesties en initiatieven. Dat was indrukwekkend en inspirerend, temeer ook omdat ze bij elke 

vraag of elk verzoek ook hadden aangegeven wat ze er dan zelf aan zouden doen. Zo zien we het graag. Deze 

week is de Week van de Mantelzorg. Afgelopen maandag was ik bij de startbijeenkomst bij NIKKI, daar waren 

diverse mantelzorgers aanwezig. Ik heb indrukwekkende verhalen gehoord van de aanwezigen, sommige 

mensen die al jaren zorgen, mensen die ineens overvallen worden. Bij de start heb ik dat ook aangegeven, de 

Week van de Mantelzorg heeft een kop en een staart, het begint op maandag en het eindigt op zaterdag, zo is 

het ongeveer. Maar zo is het met mantelzorg zelf niet, dat komt op diverse momenten, dat komt op diverse 

manieren en dat komt in diverse intensiteiten, en onbekend is hoe het gaat verlopen, hoe lang het gaat duren. 

Er komt heel wat af op mensen. Karaat Mantelzorg heeft deze week georganiseerd en het geeft mantelzorgers 

de gelegenheid om even wat anders te doen en in contact te zijn met anderen in vergelijkbare 

omstandigheden. Mantelzorg heeft onze blijvende aandacht nodig, het blijft nodig om adequate 

ondersteuning te geven in de vorm van voorlichting, respijtactiviteiten, bewustwording, het Alzheimer Café, 

enzovoorts. Voortdurend spreken we ook met de organisatie over dit onderwerp en houden we de vinger aan 

de pols. Vorige week is verder in Ridderkerk de stap gezet om een coalitie te vormen, Eén tegen Eenzaamheid. 

Diverse Ridderkerkse organisaties hebben eraan deelgenomen. Het is de start van een samenwerking die in 

een aantal bijeenkomsten een lokale werkconferentie in 2020 voorbereiden en waarbij de resultaten dan 

worden gedeeld en waarbij dan afspraken voor de toekomst kunnen worden gemaakt. Eenzaamheid is een 

veelvormig probleem. Met de samenleving zelf pakken we dit thema aan. Die diaconaal beraad van de kerken, 

ouderenbonden, welzijnswerk, GGD, Centrum voor Jeugd en Gezin, Maatschappelijk Burgerplatform, Aafje, 

Riederborgh, SchuldHulpMaatje, enzovoort, en zo verder. Al die partijen betrekken we erbij en dit is een start, 
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het moet nog breder worden. Dat doen we met ondersteuning vanuit het ministerie van VWS en zo vormen 

we onze lokale coalitie tegen eenzaamheid en zullen we ons ook aansluiten bij de landelijke coalitie Eén tegen 

Eenzaamheid. Vrijwilligers, voorzitter, spelen bij al deze onderwerpen een zeer belangrijke rol. We kunnen 

daar in Ridderkerk niet zonder, het kan niet genoeg gezegd en gewaardeerd worden, we hebben ze hard 

nodig. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen over de inzet van vrijwilligers: kunnen we ze nog vinden als organisatie, 

kunnen we ze binden als organisatie en hoe gaan we dat dan in de toekomst doen? Daarover worden ook 

binnenkort weer nieuwe afspraken gemaakt. Zomaar een aantal onderwerpen die we aanpakken richting een 

inclusieve samenleving en waarbij we nadrukkelijk de samenwerking met die samenleving zoeken, met alle 

partijen daarin vertegenwoordigd. We willen zoveel mogelijk aan de voorkant van problemen komen, 

preventief werken en daarmee ook mee vormgeven aan de zorg en het welzijn, de transformatie om een 

goede samenleving voor onze inwoners te bewerkstelligen. Tot slot, voorzitter, ik wil alle medewerkers van de 

gemeente bedanken, ook de raadsfracties voor de samenwerking, ook de collega’s in het college. Ik wens dat 

Gods zegen op ons allen werk mag rusten. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan wethouder Franzen.

De heer Franzen: Dank, voorzitter. Ik ben blij dat de Minimaraad het onderwerp minima ook onder uw 

aandacht heeft gebracht. Het CDA schreef het al in diens bijdrage, betrokkenheid tussen arm en rijk is 

belangrijk. We leven immers met elkaar en voor elkaar. Ook vele anderen van u hebben werk gemaakt van 

hun bijdrage. Ik ga proberen in mijn eerste termijn alle aangehaalde onderwerpen te bespreken en alle vragen 

te beantwoorden. Laat ik bij het eerste onderwerp beginnen: werk. Het is de bedoeling dat inwoners zelf 

inkomen genereren. Als dat niet lukt, komt de gemeente om de hoek kijken en verstrekt een 

bijstandsuitkering. Het aantal bijstandsgerechtigden is op dit moment nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar. 

Ten opzichte van januari vorig jaar is een daling van 3% te zien. Het is van groot belang die daling ook komend 

jaar voort te zetten, daarvoor is het belangrijk dat we de mensen die een uitkering hebben kennen. We 

moeten weten waarom het niet is gelukt werk te vinden. Bij de helft van het bestand blijkt dat ziekte of 

gebrekkige taalvaardigheid te zijn. Komend jaar zullen we moeten blijven kijken naar wat de 

uitkeringsgerechtigden wel kunnen. Ook opleidingen en werkervaringsplaatsen zullen we actief blijven 

aanbieden, iedereen heeft immers talent en iedereen die van de bank af kan komen moet van de bank af. 

Soms is een verkeerde opleiding of het niet hebben van een startkwalificatie het probleem, ook daar is 

opleiding de sleutel tot duurzame uitstroom. De regels van de Participatiewet zijn soms star, de wet schrijft 

voor wie wanneer hoeveel krijgt, de lokale speelruimte is beperkt. De wet schrijft voor dat inwoners die 

binnen 30 dagen na beëindiging van hun bijstandsuitkering opnieuw een uitkering aanvragen, niet altijd alle 

gegevens meer hoeven te overleggen. Een aantal gegevens zijn al bekend, zoals huurovereenkomst, 

zorgverzekering of toeslagen, een aantal andere gegevens dient alsnog overlegd te worden. Actuele gegevens 

zijn cruciaal om problemen later te voorkomen. Terugvordering of te weinig toekennen heeft immers een 

grote impact op de uitkeringsgerechtigde. Landelijk is er bij het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid ook aandacht voor het verminderen van de regeldruk, bijvoorbeeld het project Simpel 

Switchen. Dit project wordt ook door ons gevolgd. Ook bij Werk en Inkomen moeten we op dezelfde manier 

naar onszelf kijken als naar uitkeringsgerechtigden: wat kunnen we wel zelf wijzigen, waar zit wel de ruimte in 

de wet, doen we geen dingen dubbel in het aanpassen van het aanpassingsproject? Lokale keuzes kunnen 

immers het verschil maken. Bij het proces rondom het nieuwe beleidskader Integraal beleid sociaal domein zal 

blijvend aandacht zijn voor het verminderen van de regeldruk. Een mooi voorbeeld zijn de regionale spelregels 

SROI, de harmonisatie van regels en teksten op uitvoeringsniveau voor werkgevers. Het is niet enkel mooi voor 

werkgevers, maar ook voor werkzoekenden. Het wordt immers makkelijker SROI toe te passen, dus naar 

verwachting zullen hierdoor ook meer mensen uitstromen naar werk. Wij stimuleren ook zelf de 
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arbeidsparticipatie van inwoners, dit doen we door aandacht te geven aan SROI bij nieuwe aanbestedingen en 

aankopen. In het gemeentelijk inkoopbeleid staat wanneer en hoe we SROI toepassen bij het inkopen van 

producten, diensten en werken. We bieden ook nazorg aan inwoners die in de kaartenbak zaten. Soms is een 

steuntje in de rug belangrijk om het verschil te maken tussen terugval en aan het werk te blijven. Hoe nazorg 

is ingericht is afhankelijk van de specifieke casus, het kan bijvoorbeeld zo zijn dat bij naplaatsing nog een 

jobcoach wordt ingezet om iemand te begeleiden. In dat geval is er meer contact tussen de gemeente, klant 

en werkgever dan als iemand bemiddeld is naar werk en alles naar ieder tevredenheid verloopt. We bieden 

ook minimaregelingen aan. Sommige mensen hebben wel werk, maar houden er weinig van over, omdat ze 

nog schulden uit het verleden moeten aflossen, of krijgen te weinig inkomen, omdat ze geen AOW hebben 

opgebouwd. Voor al deze mensen hebben we het minimabeleid. Dat zal eind van het jaar door uw raad 

worden herzien. Voor toekenning van bijzondere bijstand is een individuele omstandigheid nodig, pas dan 

kunnen diensten om niet worden verstrekt of goederen via een lening. Voor ziektekosten, waaronder 

tandartskosten, kunnen inwoners zich verzekeren, in dat geval wordt volgens de huidige beleidsregels geen 

bijzondere bijstand verstrekt. Wel kunnen de minima gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering. Vorig 

jaar hebben we een folder uitgegeven om de mogelijkheid onder de aandacht te brengen. Recent is de Nibud-

krant verschenen, de minimaregelingen staan ook hierin vermeld. Er is een motie voor doktersbezoek voor 

dieren ingediend. Een trouwe viervoeter heeft een positief effect op de kwaliteit van leven, het zorgt ervoor 

dat het baasje op gezette tijden buiten komt, in contact komt met andere trotse hondenbezitters en ook de 

emotionele band met het extra gezinslid doet wonderen. We kunnen voor de raad inzichtelijk maken welke 

mogelijkheden er zijn om de dierenartskosten voor normale honden en hulphonden deels te vergoeden bij 

lokale dierenartsen. Hiervoor dient in ieder geval de verordening Meedoen te worden aangepast en moet ook 

financiële dekking worden gezocht. Het lijkt ons een goed idee om voor de raad de mogelijkheden inzichtelijk 

te maken en tijdens het proces van het Integraal beleid sociaal domein aan u voor te stellen. Ik zei het net al 

kort, sommige minima hebben schulden. Voor hen biedt de gemeente schuldhulpverlening aan, dat omvat in 

Ridderkerk preventie en bemiddeling. Het bieden van een saneringskrediet door de gemeente behoort nu niet 

tot de mogelijkheden. Als men dit wil, is dit een politieke keuze met grote financiële consequenties. Ik wil 

benadrukken dat dit niet iets is voor een toezegging. Goed onderzocht dient te zijn wat de mogelijkheden zijn, 

wat de financiële gevolgen kunnen zijn en wat de impact is op de ambtelijke organisatie. Wellicht is het een 

idee dit voorstel terug te laten komen bij de behandeling van het nieuwe minimabeleid en plan 

schuldhulpverlening, zodat iedereen nog even goed studie kan maken van dit onderwerp. Ik ga verder met 

preventie in het kader van schuldhulpverlening. Hoe eerder hulp kan worden aangeboden, des te sneller 

mensen uit een schuldhulpverleningstraject zijn. We wachten ook komend jaar niet tot inwoners met schulden 

zelf bij ons aan de balie staan. We ontvangen nu al signalen van derde partijen als er betalingsachterstanden 

zijn, denk aan de woningcorporatie, het waterbedrijf of energieleveranciers. De Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening gaat komend jaar hierop aangepast worden, zodat we vaker eerder in beeld kunnen 

komen bij inwoners met schulden. Komend jaar zullen we in gesprek gaan met de Rabobank, ABN AMRO, ING 

over deze nieuwe wet, banken die alle in Ridderkerk gevestigd zijn. Waar vroeger op elke hoek van de straat 

een geldautomaat van deze bank hing, willen we nu een AED met buitenkast hebben hangen. AED’s zijn 

belangrijk, een volledig dekkend netwerk met AED’s zorgt ervoor dat de norm van 6 minuten wordt gehaald. 

Het uitgangspunt hierbij is dat inwoners zo zelfredzaam mogelijk dienen te zijn en dat de gemeente hierin een 

faciliterende rol heeft. Naast onze faciliterende rol stellen wij op dit moment geen financiële middelen 

beschikbaar voor de realisatie van een dekkend netwerk van AED’s. Wel brengen we de verschillende websites 

op dit gebied onder de aandacht van onze inwoners via de Blauwkai. Het aanbod van EHBO-vereniging 

Ridderkerk zullen we uiteraard niet vergeten, het is fantastisch om een EHBO-vereniging in de gemeente te 

hebben die zoveel verschillende cursussen aanbiedt, denk aan de korte training reanimeren, of een 

volwaardige opleiding tot hulpverlener. In den lande is ook lachgas in opkomst. Lachgaspatronen in een parkje 

22



of rondom een bankje zijn de stille getuigen die bevestigen dat dit in Ridderkerk niet anders is. Het gebruik van 

lachgas klinkt vrolijk, maar onschuldig is anders. We hebben een Actieplan alcohol en drugs, doel hiervan is 

preventie. Het is essentieel om onze jongeren vroegtijdig te informeren over welke effecten en gevaren 

drugsgebruik heeft. Het huidige actieplan wordt met een jaar verlengd, dit betekent dat ook de huidige 

afspraken met een jaar worden verlengd. Thans worden via Facet en Stichting Chris en Voorkom gastlessen 

over roken, blowen, alcohol en lachgas aangeboden aan basisscholen. Dat aanbod blijft komend jaar dus 

beschikbaar. Collega-wethouders hebben recent een activiteit van Open Limonade bezocht, ook daar werd 

door de kinderen zelf aangegeven meer voorlichting te willen over drugs. Het vergroten van de weerbaarheid 

van kinderen tegen zaken als verslaving, gaming, eenzaamheid en psychische problematiek vinden wij 

belangrijk. Deze preventiethema’s zullen worden opgenomen in de nog op te stellen nota volksgezondheid, 

deze staat voor volgend jaar op de rol. Wij kunnen dan besluiten voorlichting op basisscholen een nog 

prominentere plek te geven. Komend jaar wordt ook het onderwijsachterstandenbeleid herzien. Bij dit 

beleidstraject is het belangrijk om de onderwijspartners te betrekken. Zij weten als geen ander wat kinderen 

nodig hebben, zij weten als geen ander hoe achterstanden vroegtijdig kunnen worden ingelopen en hoe 

kinderen het maximale uit zichzelf kunnen halen. Een goed begin is het halve werk, is een oude bekende en 

geldt zeker voor de toekomst van Nederland. We willen benadrukken dat het komen tot nieuw 

onderwijsachterstandenbeleid ook prioriteit bij ons heeft. Inmiddels is bekend dat de uitkering OAB aanzienlijk 

zal stijgen de komende jaren, ik heb het dan over 2020 tot 2022. Een deel van die stijging wordt veroorzaakt 

door de wettelijke verplichting om het aanbod van voorschoolse educatie te vergroten van tien naar zestien 

uur per week. Dit gaat in de loop van volgend jaar in, uiteraard zullen wij u hierover nog informeren. Een goed 

begin is het halve werk, zo is het ook met het ontbijt. Bij ons is geen subsidieaanvraag voor ontbijt op school 

voor enkele keren per week bekend. Het verplaatsen van ontbijt naar school betekent dat kinderen die nu 

thuis niet ontbijten, op school gaan ontbijten. Dat is positief, maar het betekent ook dat kinderen die nu 

samen met hun ouders thuis ontbijten, niet meer met hun ouders thuis zullen ontbijten. Soms werkt een van 

de ouders ver weg en is ontbijten het enige moment dat ouders hun jonge kinderen nog zien. Het is dus een 

onderwerp wat iets gecompliceerder is dan het lijkt. Tot slot is er ook een motie over herindicaties ingediend. 

Net zoals met werk en inkomen is het van belang dat we naar onszelf kunnen kijken: hoe kunnen we het de 

zorggebruiker en onze eigen mensen makkelijker maken, hoe kan dat proces verbeterd worden? Het lijkt ons 

verstandig de raad inzicht te geven hoe het proces nu gaat en welke mogelijkheden er zijn. Rest mij niets dan 

dank uit te spreken aan de samenwerking binnen het college, met de collegeleden, met uw raad en natuurlijk 

met het Maatschappelijk Burgerplatform en de Minimaraad. Dank u wel.

De voorzitter/  Burgemeester Attema  : Dank u wel. Tot slot zal ik zelf nog wat tegen u zeggen vanuit mijn 

portefeuille. Wethouder Van Os had het er ook over, 2019 zullen wij ons als college in ieder geval herinneren 

als een roerig jaar met twee wethouderswisselingen. Ik beschouw het als voorzitter van het college als mijn 

taak om alles in het werk te stellen om met elkaar een team te vormen, om met elkaar de 

verantwoordelijkheid te dragen voor het besturen van onze mooie gemeente. Ik prijs mij gelukkig dat dat 

eigenlijk in een heel snel tempo is gelukt. Natuurlijk is het ingewikkeld om gaande de rit op een rijdende trein 

te springen, maar het is fijn om te ontdekken dat zowel wethouder Oosterwijk als wethouder Franzen zich 

heel snel thuis zijn gaan voelen in hun nieuwe omgeving. Dat is natuurlijk mede dankzij de inzet van de 

collega’s Van Os, Meij en Japenga en met de nimmer aflatende inzet van onze gemeentesecretaris en ons 

bureau bestuursondersteuning. Wethouder Van Os refereerde er ook al aan, met de ondersteuning van dat 

bureau, maar ook de rest van de ambtelijke ondersteuning was het weer piekfijn in orde bij het opstellen van 

de begroting, de tweede Turap, het beantwoorden van al die vragen en ook de voorbereiding op de 

behandeling van vandaag. Heel veel dank daarvoor aan al diegenen die daaraan hebben meegewerkt, ook uit 

mijn mond. Overigens, net zoals de raad zelf, het is elk jaar weer een hele klus om de algemene 
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beschouwingen voor te bereiden en goed voorbereid aan de behandeling van de begroting in de raad 

tevoorschijn te komen. Wat mij betreft is dat nog steeds het politieke hoogtepunt van het jaar en het is hét 

moment om de politieke idealen in de etalage te zetten en ook om de verschillen te laten zien, zodat de 

mensen wat te kiezen hebben. Maar uiteindelijk gaat het er ook om, om gezamenlijk tot de juiste beslissingen 

te komen voor Ridderkerk en haar inwoners. Ook was het een roerig jaartje als we bijvoorbeeld denken aan de 

incidenten in het zwembad, en enkelen van u refereerden daaraan. Gelukkig bleek het om incidenten te gaan, 

de zwembadleiding heeft uiteindelijk een goed antwoord weten te geven, zodat verdere incidenten goed zijn 

aangepakt. Ook de politie en onze boa’s hebben daar natuurlijk fors aan bijgedragen. Diep triest was de 

overval op de Coop, waarbij de bedrijfsleider zo ontzettend ernstig gewond raakte. Gelukkig is hij weer aan het 

werk, u heeft dat denk ik ook wel meegekregen, in ieder geval konden wij hem op zijn werkplek in de winkel 

een bloemetje brengen. Grote zorgen hebben wij over de steeds jonger wordende daders en de alarmerende 

berichten over de zeer jonge jongens die elkaar te lijf gaan met messen. Gelukkig is dat nog niet zo – of niet zo 

– in Ridderkerk, maar wel heel vlakbij, in Rotterdam Zuid. Samen met de politie, zowel met de eenheid 

Rotterdam als met onze eigen basiseenheid, maar ook ons jongerenwerk, de scholen en niet te vergeten het 

Openbaar Ministerie zitten we daar bovenop. Hoe eerder we daarbij zijn, hoe beter het is. Jongeren zitten wat 

ons betreft op school of zijn aan het werk. Belangrijk is daarbij ook een goede vrijetijdsbesteding en dit is echt, 

echt een prioriteit waar we heel veel aandacht en tijd aan besteden. In januari bespreken we met u in de raad 

het Integraal Veiligheidsbeleid, het IVB. Dan komen we nader met elkaar te spreken over het brede terrein van 

veiligheid en de prioriteiten die we moeten stellen en daar verheug ik mij zeer op. We hebben het verschoven 

van december naar januari, is inmiddels bekend geworden, want december is een heel drukke maand. In 

reactie op uw algemene beschouwingen nog een paar opmerkingen. Het risicovolle rangeerterrein Kijfhoek. 

Met de gemeente Zwijndrecht, ProRail, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zijn wij in heel goed contact 

daarover en het is dus niet zo dat we daar nooit iets van horen. Wij worden geïnformeerd wanneer zich 

incidenten van enige betekenis voordoen. In 2018 zijn we ook met enige regelmaat bij elkaar gekomen naar 

aanleiding van incidenten, maar in 2019 hebben zich geen grootschalige incidenten voorgedaan. Dat is geen 

verhaal van: gaat u maar lekker slapen. Dat is heel belangrijk om alert te zijn, maar wij hebben wel de 

overtuiging dat dat bij degenen die de verantwoordelijkheid dragen voor Kijfhoek ook het geval is. Over onze 

boa’s. De afgelopen jaren is de boa-formatie uitgebreid met het inzetten van een wijkteam op zaterdag en de 

uitbreiding van het boa-team met één fulltime equivalent, fte. Deze uitbreiding heeft ervoor gezorgd dat 

meldingen beter kunnen worden opgepakt en dat er frequenter kan worden gesurveilleerd in de wijken. Ook 

zijn de boa’s op de zaterdagen structureel aanwezig en met name in het centrum gaan zij verschillende 

vormen van overlast tegen. De uitbreiding heeft er ook voor gezorgd dat de boa’s verspreid over de dag hun 

surveillance kunnen uitvoeren, dit betekent dat zij ook vaker ‘s avonds in de wijken te vinden zijn. Die 

uitbreiding was een welkome aanvulling van de formatie en die is er gekomen op uw verzoek. Op dit moment 

zijn we bezig met de verdere professionalisering van onze boa’s. Dat doen we in BAR-verband, zodat ook 

onderlinge uitwisseling mogelijk is als dat nodig is. We hebben het dan over opleiding en over toerusting. Ook 

ik ben heel enthousiast over onze buurtpreventiegroepen en andere vrijwilligers op het terrein van veiligheid. 

Ook de WhatsApp-groepen blijken in een grote behoefte te voorzien en het is goed om ons te realiseren dat 

daarvoor het initiatief lag bij een heel enthousiaste wijkagent, namelijk Patrick Sepers – ere wie ere toekomt. 

Alleen in het aantal deelnemers aan Burgernet lopen we niet helemaal voorop, we zitten op 7,3% en het 

streven is 10%. Dat was het wat ik nog in uw midden naar voren wilde brengen. 
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3c College geeft reactie op moties en amendementen 

De voorzitter: We hebben afgesproken als college nog apart even te reageren op het amendement en de 

moties. We hebben dat onderling naar aanleiding van onze portefeuilles verdeeld en we doen dat in dezelfde 

volgorde als waarin we zojuist gesproken hebben. Dus het eerste woord is aan wethouder Oosterwijk.

De heer Oosterwijk: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb op het lijstje drie moties aangekruist die inderdaad 

vanuit mijn portefeuille, dan wel uit de portefeuille van de heer Meij …

De voorzitter: Iedereen gaat nu zijn administratie doen, dat is ook heel goed, dus u heeft dat overzicht gezien 

waarin de genummerde moties en het amendement staan en dat is ook de volgorde die wij gaan aanhouden.

De heer Oosterwijk: … en dat betekent, voorzitter, dat ik zal beginnen met de motie van Burger op 1 inzake het 

onderzoek vrije rijbaan Verbindingsweg. Helder verzoek, maar ook een helder antwoord vanuit het college. 

Wij ontraden deze motie, omdat dat in praktische zin heel veel men zich meebrengt, als het gaat om 

ruimtebeslag en financiële zaken die daarmee verband houden. Maar tegelijkertijd ook om inhoudelijke 

redenen dat de HOV-bus nadrukkelijk geprioriteerd gaat worden door de instelling van de 

verkeersregelinstallaties enerzijds en twee, daarbij wordt gesproken over hulpdiensten, er ook genoeg 

ontwijkruimte is, zoals op elk ander deel van het tracé van een hulpdienst voor of na de Verbindingsweg. Dat 

als eerste.

De voorzitter: Dat was motie 39 van de Burger op 1.

De heer Oosterwijk: Dan vervolg ik, voorzitter, met motie 47 van Leefbaar Ridderkerk inzake aanwijzing 

hondenlosloopgebied op de hoek van de Sportlaan en de Koninginneweg. Het college ontraadt deze motie, 

onder nadrukkelijke verwijzing richting de toegezonden notitie grondposities, waarin is aangegeven voor deze 

locatie dat deze locatie zal worden meegenomen in de gebiedsvisie Koninginneweg, die volgend jaar 

plaatsvindt. Het ontraden ligt er dan ook in dat wij daar niet op vooruit willen lopen als het gaat om de 

bestemming van dat groenperceel. Voorzitter, als laatste vanuit mij de motie van de raadsleden Rijsdijk, Ros, 

Kooijman, Van der Duijn Schouten, Kloos, Van Vliet, inzake natuurinclusief bouwen, motie nummer 53. Het 

college is instemmend op deze motie, laat het oordeel vanzelfsprekend aan de raad, maar kan er goed mee uit 

de voeten, omdat dit ook aansluit bij de ambities en de thema’s die ook momenteel voorliggen rondom 

klimaatadaptatie en groenvisie. Met name de verbinding aan dat spoor brengt het verzoek vanuit het college 

met zich mee richting de indieners om onder C van het verzoek, daar waar het derde kwartaal 2020 wordt 

benoemd als het moment van informeren over de uitkomsten, daarvoor te lezen 2020 dan wel uiterlijk het 

vierde kwartaal van 2020, omdat dat dan ook in het spoor zit van die andere twee onderwerpen die ik zojuist 

noemde, groenvisie en klimaatadaptatiestrategie. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Van Os.

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Motie nummer 37 inzake vergroening schoolpleinen. Dan vraagt de 

raad zich wellicht af waarom die bij mij zit, maar het zijn schoolpleinen en dat is onderwijs, huisvesting, 

maatschappelijk vastgoed, dus ik ga hier even op in. De raad is middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd 

over het project Tien groene schoolpleinen. Het college vindt het ook enorm belangrijk dat de kinderen, 

leerlingen, in aanraking komen met groen, dus wij vinden dit een sympathieke motie. Motie nummer 48 – 

daar komt dierenwelzijn – overlast ratten en muizen van Leefbaar Ridderkerk.
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De voorzitter: Mijnheer Piena.

De heer Piena: Voorzitter, mogen we een aanvullende vraag stellen even op wat de wethouder aanbeveelt, of 

moet dat later in de tweede termijn?

De voorzitter: Als er echt iets gezegd wordt waarvan u denkt: daar snap ik niks van. Dan kunt u daar misschien 

een feitelijke vraag over stellen, maar het is wel de bedoeling om het debat in tweede termijn aan over te 

doen.

De heer Van Os: Ben ik dan weer bij motie 48, voorzitter? Dank u. Deze motie willen wij ontraden. Er wordt 

aangegeven dat het in diverse steden explosieve vormen aanneemt, maar in Ridderkerk kennen we deze 

geluiden nog niet. Wel zou ik de toezegging willen doen richting Leefbaar Ridderkerk om in de Blauwkai in 

ieder geval informatie te schrijven over hoe de overlast van ratten en muizen beperkt kan worden. Maar de 

motie zelf ontraden wij. Motie nummer 50, Leefbaar Ridderkerk inzake Social Return on Investment. U heeft 

wethouder Franzen al gehoord dat het college er veel waarde aan hecht aan SROI, desalniettemin ontraden 

wij deze motie, omdat we van mening zijn dat het geborgd is in onze nieuwe inkoopvoorwaarden. Daarnaast is 

er aangegeven dat het ook voor derden moet gelden en daar zien wij wel juridische uitdaging dan wel conflict 

ontstaan, omdat dat niet toe te passen in het bestemmingsplan is en in een anterieure overeenkomst 

waarschijnlijk ook niet, dus vandaar ontraden wij deze motie. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Japenga.

De heer Japenga: Ja, voorzitter, als eerste het amendement van de Partij van de Arbeid rond de 

afvalstoffenheffing. Die ontraden wij. We hebben in maart duidelijk besluit daarover genomen, inclusief ook 

de bedragen, helderheid rond de bedragen, kostenstijgingen ook per éénpersoons- en 

meerpersoonshuishoudens. Dan zouden we de besluitvorming in feite weer overdoen, het doel van ons is juist 

om met dit nieuwe plan en met de financiële systematiek om uiteindelijk ook de kosten te kunnen beheersen. 

Wij ontraden dit amendement. Dan ga ik verder met …

De voorzitter: Mevrouw Fräser. Heeft wethouder Japenga de microfoon uit?

Mevrouw Fräser: Dan doen we het even zo. O, een technische vraag, aanvullend op uw motivatie om dit 

amendement te ontraden en dat is meer een technische: is het ook technisch zo dat het niet kan vanwege 

kostendekkendheid van het tarief?

De heer Japenga: Voorzitter, veel dingen kunnen, wat we niet mogen is meer dan kostendekkend in rekening 

brengen, maar daar is vrijheid in.

De voorzitter: Technisch weer?

Mevrouw Fräser: Ja, nog een technische vraag hierover. De financiële consequenties, want ik heb wel eens 

begrepen – en misschien dat ik ernaast zit, vandaar ook de technische vraag – dat op het moment dat je 

minder heft dan je eigenlijk zou moeten op basis van de kosten die je maakt voor een bepaalde dienst, dat het 

ook consequenties heeft voor de hoogte van je algemene uitkering. Zitten die consequenties er ook nog aan?

De heer Japenga: Voorzitter, dat weet ik niet. Wat we nu doen is de kosten duidelijk in rekening brengen, we 

hebben in maart ook gekozen voor kostendekkendheid als principe en dat doen we. Ja, anders zou je op 
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meerdere punten dat besluit van maart weer tenietdoen. Hoe het precies zit met die uitkering, dat antwoord 

moet ik schuldig blijven.

De voorzitter: Nou, het lijkt me dat we daar verder op doorakkeren in tweede termijn, de wethouder heeft er 

denk ik nu voldoende op geantwoord. U had nog meer moties ook nog, denk ik?

De heer Japenga: Ja, dan ga ik nog even naar de moties. Nummer 2019-41, manifest Iedereen doet mee! 

Voorzitter, daar staan we sympathiek tegenover, het is mooi inclusief het inclusiepanel, dus ja, wij staan er 

sympathiek tegenover. Dan motie 43, nieuw evenementenbeleid. Ja, voorzitter, we zijn van mening als college 

dat we het goed hebben geregeld, maar we laten deze motie aan het oordeel van de raad. Dan motie 45 van 

de SGP, jeugdlintje. Daar willen we even het volgende op zeggen: wij staan daar sympathiek tegenover, maar 

dat punt 3 vinden we te dwingend, daarin zou het college wat meer ruimte willen hebben om daar een goede 

vorm voor te vinden. Met die opmerking, voorzitter, ben ik klaar voor dit moment.

De voorzitter: Wethouder Franzen.

De heer Franzen: Ja, de eerste motie, motie 2019-38, ChristenUnie, herindicatie. We staan positief hier 

tegenover, we maken graag voor u inzichtelijk hoe het proces nu is en hoe het verbeterd zou kunnen worden. 

Dit doen we graag tijdens het proces tot het komen tot een nieuw integraal beleidskader sociaal domein. Ga ik 

door naar 2019-40, Burger op 1, AED’s. We laten hierover het oordeel over aan uw raad. Dan ga ik naar de 

laatste, 2019-52, Partij van de Arbeid, dierenartskosten voor minima. Ja, ik heb al aangegeven dat we hier 

positief tegenover staan en we maken graag de verschillende mogelijkheden inzichtelijk voor u, ook in het 

kader tot het komen van een nieuw integraal beleidskader sociaal domein, zodat u een keuze kunt maken.

De voorzitter  /Burgemeester Attema  : Blijft er nog een paar moties over voor mij, te beginnen motie 42 van het 

CDA, die gaat over Meld Misdaad Anoniem. Wij werken al zoveel mogelijk samen met Meld Misdaad Anoniem, 

zo delen we bijvoorbeeld kaartjes uit van deze club bij acties om daar bekendheid aan te geven en we 

besteden er zo nu en dan aandacht aan in de Blauwkai, maar uiteraard hebben wij geen enkel bezwaar tegen 

deze motie. Motie 44 van de SGP, gaat over viering van 75 jaar vrijheid. Wij hebben een werkgroep opgericht 

die zich hiermee bezighoudt, met 75 jaar vrijheid, onder mijn eigen voorzitterschap. U zou kunnen zeggen, het 

college heeft zijn joker getrokken. Wij begrijpen dus wel dat u, dat wij deze motie beschouwen als 

ondersteuning van ons eigen beleid. Motie 46 van de SGP gaat over lachgas. Een aantal zaken zijn ook in 

Ridderkerk al in gang gezet wat betreft lachgas, zo wordt expliciet in evenementenvergunningen opgenomen 

dat men geen lachgas bij zich mag hebben en wordt er ook voorlichting op scholen gegeven over de 

schadelijkheid van lachgas. Maar tegelijkertijd gebiedt de werkelijkheid ons ook ons te realiseren dat dat 

lachgas voor een paar euro bij je voordeur kan worden afgeleverd en dat er net over de grens naar Rotterdam 

toe een avondwinkel zit die lachgas per kilo’s verkoopt. Dus nou ja, dat is in ieder geval de werkelijkheid, 

omdat het verkopen van lachgas, of het handelen in lachgas, of het gebruiken van lachgas gewoon niet 

verboden is. Het is bijvoorbeeld niet een harddrug of zoiets dergelijks, het is gewoon niet verboden en de 

meeste mensen blazen er ballonnen mee op of spuiten er slagroom mee op uw taartje, maar er zijn ook wel 

degelijk schadelijke zaken bij lachgas. Nou, laten we zeggen, we verzetten ons niet tegen de strekking van deze 

motie, maar we willen wel ook oog voor de realiteit houden. Motie 49 van Leefbaar Ridderkerk gaat over pop-

up politiebureaus. Ik heb een nieuwtje voor u allemaal: samen met Barendrecht en Albrandswaard hebben wij 

een tweedehands bus kunnen overnemen voor een zacht prijsje en deze bus zetten wij in als pop-up bus. 

Vandaag is er een artikel aan gewijd in onze eigen Blauwkai en het was de bedoeling u daarover te informeren 

in de weekmail, maar dat hoeven we nu niet meer te doen, dat scheelt. We hebben hem dus al en we zetten 

hem ook in de drie gemeenten, we doen dat gezamenlijk. Motie 51 van de Partij 18PLUS, dat gaat over het 
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bevorderen van opkomst bij verkiezingen. Nou ja, laten we dan vooropstellen dat het niet het college is dat als 

eerste of als enige belast is met het bevorderen van de opkomst bij verkiezingen. Eerder zijn dat de politieke 

partijen gezamenlijk, of zoals u wilt, de raad, onder aanvoering van de griffie desnoods – ik ga even dekking 

zoeken – maar dat zou kunnen. Maar dat neemt niet weg dat wij natuurlijk geen probleem hebben tegen deze 

motie, als u zich maar realiseert dat het echte werk, het echte echte werk voor de opkomst van verkiezingen 

door u zelf moet gebeuren in de allereerste plaats. Dat was het, ik geloof dat we nu alles hebben gehad in 

eerste termijn. We zijn mooi binnen de tijd gebleven met zijn allen. We hebben een lange lunch tot 14:00 uur, 

zodat eenieder zich ook goed kan voorbereiden op de tweede termijn waar we inhoudelijk met elkaar in debat 

zullen gaan. Daar hebben we dan van 14:00 uur tot 18:00 uur de tijd voor, dus dat is een mooie tijd. Ik wens u 

allemaal smakelijk eten en veel wijsheid.

3d. 2e Termijn raad en duaal debat

De voorzitter: Ik heropen de vergadering met een hartelijk welkom aan meneer Ouwens die de troepen heeft 

versterkt deze middag. Om even in onze herinnering op te halen, we gaan naar een tweede termijn. We 

hebben afgesproken dat we alles onder 11 fracties dienen te verdelen. Dat betekent 12,5 minuut per fractie. 

En daarin moet alles gebeuren. Inclusief interrupties, en dat is het zo’n beetje. Het verzoek is wel om 

interrupties kort te houden. En de interrupties zijn er niet om eigen betogen af te steken. Daar zal ik ook alert 

op zijn. Dus verduidelijkende vragen en vragen die er op gericht zijn om andere kleur te laten bekennen, zo is 

dat verwoord in onze afspraken. Als 10 minuten zijn verstreken, dan zal ik dat aangeven en dan kunnen er 

geen interrupties meer geplaatst worden, zodat de spreker zijn betoog kan afronden. Ik geloof dat ik nu alles 

heb gezegd. Griffier? Per fractie 12,5 minuut. We houden dezelfde volgorde aan als vanmorgen. En wij nemen 

ons voor dat tot een uur of 5 voor half 5 te doen, we zijn heel precies op de minuut vandaag, zelfs op de halve 

minuut. En er is nu al een halve minuut verstreken, dus ik moet een beetje opschieten. Dan gaan we even 

schorsen voor toiletbezoek, staat in mijn draaiboek, maar dat mag u zelf weten uiteraard. Uiteraard staat het 

u vrij dat wel of niet te doen. Waarna het college aan de beurt is en wij hebben ons voorgenomen tot een uur 

of 6 met elkaar deze middag door te brengen. En dan gaan we dineren. Nou, zijn we er klaar voor de tweede 

ronde? Mooi, dan is het woord aan mevrouw Fräser van D66.  De eerste 12,5 minuut zijn voor u.

Mevrouw Fräser: Dank u, voorzitter. Ik vermoed dat ik mijn tijd niet op zal gebruiken, dus dan halen we weer 

wat tijd in. Althans, dan hebben we iets meer ruimte denk ik om de agenda af te maken vandaag tot 6 uur. Een 

eerste opmerking wil ik maken naar aanleiding van de algemene beschouwingen die ik heb gelezen. De 

ChristenUnie, ik onderschrijf de oproep dat een hoge algemene reserve op zichzelf geen doel is. Wij zijn er als 

gemeente inderdaad om beleid te voeren, dat heeft financiële consequenties, maar het gaat om de 

maatschappelijke effecten die we willen realiseren. En zeker als we dan kijken naar mijn betoog in eerste 

termijn, als het gaat om armoedebeleid, schuldhulpverlening, misschien moeten we dan toch meer daar op 

inzetten. En dat kan natuurlijk financiële consequenties hebben en gevolgen hebben. Nou, we hebben de 

middelen, laten we die alsjeblieft effectief inzetten en maatschappelijke effecten proberen te bereiken. Burger 

op 1, die zet in net als andere fracties overigens op een rookvrije generatie. Dat lijkt mij een heel goeie 

oproep. Ook D66 is voor een rookvrije generatie, zeker ook in relatie tot het preventieakkoord. Ik hoorde het 

college daar ook een aantal goede opmerkingen over maken. Laten we daar op inzetten en ja, voor die 

gezonde toekomstige generatie gaan. Het CDA roept op om oog voor elkaar te hebben, elkaar te helpen. D66 

kan zich daar natuurlijk van harte in vinden. Andere partijen hebben daar ook aandacht voor gevraagd, ik zou 

daar zelf ook nog aan willen toevoegen, niet ook alleen oog voor elkaar te hebben en elkaar te helpen, maar 

dit ook met respect voor elkaar te doen en in elkaars waardigheid te laten. Dat is denk ik een heel belangrijke 

waar we elkaar heel goed kunnen vinden, los van andere punten die natuurlijk evident zijn die we ook kunnen 
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onderschrijven. Zowel GroenLinks en de Partij van de Arbeid roepen in dit kader ook op een inclusieve 

samenleving. De Partij van de Arbeid had wat meer kenmerken nog die ongeacht tot de inclusiviteit zouden 

moeten leiden. Ik denk dat in de breedste zin van het woord dit voor D66 een van de kernwaarden is. Een 

inclusieve samenleving waar iedereen kan meedoen, ongeacht welk specifiek kenmerk ook voor jou van 

toepassing is. De kanttekening die ik daarbij wel maak is natuurlijk: hoe en hoe gaan we hier handen en voeten 

aan geven? Het is hartstikke mooi om dat te roepen, maar we moeten het ook doen in de praktijk en mensen 

moeten dat ook zo ervaren. Dus het lijkt mij een goede om in 2020 ,maar misschien ook wel gelijk nu, in de 

tweede termijn van de partijen daar oproepen om daar concreet te worden. De ondernemende geest van Echt 

voor Ridderkerk bevalt mij eigenlijk heel goed. Zij gaven aan dat ze niet alleen geld willen uitgeven, maar ook 

dingen willen doen. dat is in relatie tot de geluidswal die geld oplevert, dat bevalt mij eigenlijk wel als 

instelling. Ik denk ook: laten we dit breder trekken, niet alleen als het gaat om die geluidswal, maar misschien 

kunnen we daar gewoon een soort van knop omzetten in het denken. En ook als gemeente geld opleverende, 

kijken hoe we niet alleen dingen kunnen doen die geld kosten, maar ook geld kunnen opleveren. Dat lijkt mij 

een heel nuttige en andere manier van kijken naar de taak van de gemeente. De oproep van de VVD, dat zal u 

niet verbazen, dat is de railverbinding daar op te blijven inzetten. Ook D66 houdt vast aan de railverbinding en 

kan de VVD daar natuurlijk van harte steunen, zowel in woord als in daad. De SGP noemt een aantal 

aandachtsgebieden waarvan wij er veel herkennen, dat zult u zich heel goed kunnen voorstellen. Er is er een 

die we minder goed past bij het beeld van D66 als het gaat om hoe de samenleving zou moeten functioneren 

en in elkaar zou moeten zitten. En dat is natuurlijk het collectieve rustmoment op de zondag, wij vinden dat 

meer een individuele persoonlijke aangelegenheid hoe je je zondag invult. Maar goed, dat moge bekend zijn 

dat we daar van mening over verschillen. Leefbaar Ridderkerk merkt in de algemene beschouwingen op dat er 

lokale politiek een behoorlijke deuk heeft opgelopen als het goed om politieke interne strubbelingen die ook 

in de krant worden uitgevochten. Ik vind dit een belangrijk punt. Ik denk dat de politieke betrouwbaarheid wat 

we uitstralen met zijn allen als gemeentebestuur, dat dat heel belangrijk is. En ik vind het ook heel belangrijk 

dat burgers vertrouwen in de politiek blijven houden, hebben en houden, en daar helpen interne gevechten 

die in de krant worden uitgevochten dragen daar niet aan bij. Dus dit punt herken ik en ik zou ook iedereen 

willen oproepen om in ieder geval naar buiten uit te stralen dat we goed met elkaar door een deur kunnen en 

professioneel met zijn allen de gemeente besturen. De Partij van de Arbeid noemt ook een aantal dingen in de 

algemene beschouwingen. We kunnen eigenlijk heel veel onderschrijven, met uitzondering van de oproep te 

stoppen met het verminderen van de sociale woningvoorraad. D66 ziet hier toch echt iets anders. Wij vinden 

het belangrijk dat we een goed samengestelde gemêleerde woningvoorraad hebben in Ridderkerk. En dat zou 

betekenen in dit specifieke geval de sociale woningvoorraad wat ons betreft iets naar beneden kan, zodat er 

wat meer balans in de woningvoorraad zit. En dat raakt natuurlijk ook meteen de opmerking van de 

wethouder hierover. Die had het over de werkgroep geloof ik, hou me te goede wat het precies was waar hij 

voorzitter van was of trekker, lijkt me goed om in ieder geval te monitoren dat we in Ridderkerk wel gaan 

werken aan die vermindering van sociale woningvoorraad, zodat we niet in de pas lopen op dat gebied. 

Wethouder Van Os hoorde ik eigenlijk in tegenstelling tot hoe we hem normaal gesproken kennen een vrij 

passieve houding aannemen ten aanzien van leegstand. Ik hoorde hem zeggen: we hopen dan dat het er dan 

beter voorstaat volgend jaar. Nou ja, ik zou toch willen vragen, wethouder Van Os, neem alstublieft een wat 

pro actievere houding aan. Via de voorzitter zeg ik dat natuurlijk: neem alstublieft een wat pro actievere 

houding aan als het gaat om leegstand. We hebben een gemeentebestuur niet om dingen te hopen, maar om 

dingen te doen en voor elkaar te krijgen. Dus ik hoop dat u dit ten harte neemt. Andere opmerkingen, ja, nog 

een heel belangrijke opmerking voorzitter. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, maar ik heb nog ruim 

voldoende denk ik.

De voorzitter: U bent ongeveer halverwege.
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Mevrouw Fräser: Dan ga ik wat rustiger aan doen. Want ik ga nu wel een heel belangrijk punt maken. Maar dat 

meen ik wel oprecht. De bijdrage van wethouder Franzen over sociale domein, decentralisaties. Er viel mij een 

ding op en dat moet mij echt van het hart. Ik zou eens even nadenken hoe ik dit precies ga formuleren. Ik 

hoorde de wethouder praten in termen als van de bank af komen. En ik hoorde ook termen als kaartenbak. Ik 

vind dat niet geheel in lijn met de toon zoals ik dat voel in deze gemeenteraad denken over arbeidsparticipatie 

en mensen die wat moeilijker kunnen meekomen in onze samenleving. Ik zou de wethouder ook om die reden 

willen vragen om daar voortaan op te letten. Ik vind het niet netjes, ik vind het niet gepast, ik vind het ook niet 

representatief voor hoe wij daar over denken in deze raad. En als dit de toon is die we hier nu in deze raad 

aannemen om daarover te praten, dan vraag ik me af hoe dat in de gesprekken gaat tussen de ambtenaren en 

de cliënten. Ik vind het echt geen goede toon .Dus ik zou u willen vragen daar op te letten. Even kijken, dat 

was een heel belangrijke opmerking voor mij in ieder geval op dat punt. Verder vond ik het ook wat technisch 

als het gaat om het sociale domein. Wanneer kom je wel in aanmerking voor een bijstandsuitkering of 

wanneer niet? Het was heel technisch. Ik wil toch wat meer, dat zal allemaal technisch wel kloppen feitelijk 

maar ik zou toch wat meer ook vanuit de mens het willen benaderen. Ik denk dat dat ook beter past bij de 

manier waarop wij hier over praten in deze gemeenteraad. Dus ook daar graag aandacht voor. Even zien, ik 

zou nog op de moties en amendementen kunnen ingaan, ik denk dat ik daar nog tijd voor heb. Maar ik denk 

dat ik het gewoon maar even achterwege laat. Voor mij zijn dit de belangrijkste punten en ik zie graag een 

reactie van het college tegemoet.

De voorzitter: Fijn, dank u wel. Meneer Van der Duijn Schouten.

De heer Van der Duijn Schouten: Ja, voorzitter. Dank u wel. Dan zou ik toch nog wat aan de fractie van D66 

willen vragen, want we hebben net in de tweede termijn laten blijken vrij uitputtend de algemene 

beschouwingen van andere partijen gelezen te hebben en daar ook de mogelijkheid om daar nu op te 

reageren. Tegelijkertijd constateren wij dat D66 zeg maar die andere partijen die mogelijkheid niet geeft om 

geen algemene beschouwingen. De voorbereiding erop is een stuk minder, dus ik wil graag weten wat daar de 

afwegingen zijn nu blijkt dat D66 ook de waarde van die algemene beschouwingen blijkbaar wel inziet.

De voorzitter: Ga uw gang, mevrouw Fräser.

Mevrouw Fräser: Ik denk wel dat u daar een terechte vraag stelt. Het is een kwestie van keuzes maken in het 

leven. Had ik daar meer tijd voor gehad of een andere keuze in gemaakt, dan had ik dat kunnen aanleveren. 

Dat was misschien netjes geweest. Op dit moment was het even qua tijd en capaciteit het hoogst haalbare. Ik 

vind het belangrijk, u kunt reageren op hetgeen ik heb ingebracht. En ja, dat is het enige wat ik daar op kan 

zeggen, het is gewoon de keuze geweest die wij als fractie gemaakt hebben. 

De voorzitter: Ik kijk tot slot nog een keer rond. Meneer Kooijman, zijn er nog anderen die ook willen 

reageren? Meneer Kooijman. En meneer Los daarna.

De heer Kooijman: Laat ik voorop stellen dat ik de reactie van de SGP wat dat betreft onderschrijf en ik hoor 

het antwoord van D66, maar toch is het daarin wel jammer dat wij andere partijen wel de gelegenheid geven 

om algemene beschouwingen te kunnen lezen. En dan zou het ook prettig zijn als dat andersom zo is. Ik had 

nog wel een vraag over de motie die D66 heeft ingediend. In de motie zelf wordt aan de raadsinformatiebrief 

gerefereerd en als ik dan kijk van wat er wordt gevraagd in die motie en wat er al in die raadsinformatiebrief 

staat, dan staat er op dit moment letterlijk in de laatste informatiebrief dat de scholen worden hierop 

geattendeerd en het wordt meegenomen in de integrale visie per wijk. En mijn vraag aan de D66 is: wat gaat 

deze motie dan nu nog extra doen ten opzichte van wat er al in die raadsinformatiebrief staat aangegeven?
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De voorzitter: Meneer Los.

De heer Los: Ja, voorzitter, er wordt door mevrouw Fräser gerefereerd aan: ik heb het erg druk gehad en het is 

een keuze geweest. Maar dat hebben we allemaal. We doen het allemaal ons drukke werk. Dus ik moet eerlijk 

zeggen: dat vind ik een drogreden.

De voorzitter: Mevrouw Fräser tot slot.

Mevrouw Fräser: Dank u, voorzitter. Nou goed, dat is uw afweging als u dat vindt. Verder als het gaat om de 

motie, wat ik vraag is om een proactieve houding aan te nemen ten aanzien van de schoolpleinen. Ik realiseer 

me en heb de raadsinformatiebrief goed gelezen dat er al werk van gemaakt is. Het gaat nu even om die extra 

stap om scholen daar actief op te wijzen, in plaats van: er is een mogelijkheid en we spelen daarin een 

faciliterende rol, want zo staat het in die raadsinformatiebrief.

De voorzitter: Dank u wel. We gaan naar meneer Kooijman van de ChristenUnie, gaat uw gang.

De heer Kooijman: Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met een woord van dank aan u, voorzitter. U gaf 

ook aan: de algemene beschouwingen zijn een moment van reflectie, een moment om de eigen idealen te 

laten zien zodat anderen ook weten waar je voor staat. In een breed scala aan onderwerpen die de gemeente 

aangaan. Het is immers niet altijd feest. Als we willen dat inwoners naar een stembus gaan, dan moeten we 

ook steeds laten zien waar we voor staan. En niet alleen in ons verkiezingsprogramma. Blij zijn we dat iedere 

partij nu inziet dat duurzaamheid geen speeltje of hobby is, maar bittere noodzaak. We worden bevestigd in 

onze vooruitziende blik in waar we ons vroegtijdig in al voor hebben ingezet. In dat licht: blijf dus maar goed 

naar ons luisteren. En een goed verstaander heeft vanmorgen bij onze bijdrage weer gehoord: preventie, ga 

aan de voorkant zitten. Binnen zowel het veiligheidsbeleid als het sociale beleid moet daar de focus op liggen. 

In de algemene beschouwingen hadden diverse partijen het over nieuwe woningen, vooral starterswoningen 

werden dan genoemd. Wij begrijpen die roep, alleen ons idee is: daarmee zet je wel de rest van de 

woningmarkt op slot. Over een paar jaar zijn starters namelijk geen starters meer en willen ze andere grotere 

woningen. Maar dan is er op dat moment geen doorgroeimogelijkheid meer binnen Ridderkerk. En ons inziens 

is dat dus een probleem wat je integraal moet bekijken en niet nu alleen voor starterswoningen moet gaan.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes: Dank u, voorzitter. Denkt de ChristenUnie dat er alleen in deze periode starterswoningen 

in aanmerking zouden willen komen of alleen in de toekomst? Want ik denk dat er altijd starters blijven die 

een woning zoeken.

De voorzitter: Meneer Ros.

De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. Volgens mij waren er diverse partijen die vroegen om ook 

starterswoningen en niet alleen starterswoningen. En volgens mij kan je dat ook prima realiseren als je wat 

meer woningen gaat bouwen. Volgens mij wordt er nu gewoon heel weinig gebouwd voor starters, dus het is 

eigenlijk iets wat heel erg open ligt. En waar het gaat om kleinere duurzame eenheden voor starters en 

beginners op de woningmarkt. 

De voorzitter: Meneer Kooijman.
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De heer Kooijman: Reagerend op Burger op 1. Natuurlijk zullen er altijd starters zijn. Maar die starters kunnen 

alleen terecht in starterswoningen op het moment dat de starters die er nu zitten weer doorgroeien naar een 

andere woning. Of we moeten vanaf nu alleen nog maar starterswoningen gaan bouwen, maar dan krijgen we 

ook een verkeerd beeld voor Ridderkerk. Dus volgens mij gaat het er om de integrale visie op de woningen. De 

wethouder gaf al aan: daar komen we nog over te spreken. Ik wil proberen om een aantal partijen even langs 

te gaan, de bijdragen in de algemene beschouwingen zijn geleverd. D66 de motie, daar heb ik net ook al 

vragen over gesteld. Nou, het antwoord is mij niet helemaal duidelijk wat dan het verschil is, maar als ik dan 

ook zo de eerste termijnbijdrage hoor, had ik dan verwacht: kom dan met een motie over erf armoede, als dat 

ook zo’n belangrijk punt is. Burger op 1, in de algemene beschouwingen hebben wij toch veel 

tegenstrijdigheden gezien. Bijvoorbeeld als het gaat over Nieuwe Reijerwaard. Er wordt niets verkocht, maar 

al wel gebouwd. Het gaat niet goed, maar het wordt al wel erg druk met vrachtverkeer. Dus dat vinden we een 

beetje lastig om het verschil te duiden.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes: Ja, daar wil ik wel even op reageren. Er wordt nauwelijks verkocht, dit is een tweede pand 

wat gebouwd wordt in zoveel jaar. En wat het vrachtverkeer aangaat, je ziet nu al elke dag de files toenemen, 

de drukte op de weg toenemen. En wij zien het nog altijd in relatie met: als je nieuw Rijerwaard ontwikkeld als 

logistiek intensief 95 hectare, waarbij stapelend bouwen tot de mogelijkheden behoort, dat je gewoon 

compleet Ridderkerk niet meer in of uit kan. Dat is en blijft onze grote zorg. En zo is die in ieder geval bedoeld. 

De voorzitter: Mevrouw Fräser.

Mevrouw Fräser: Voorzitter, ik zou toch nog even willen reageren op de opmerking die eerder werd gemaakt 

over de armoede. Ik heb daar inderdaad aandacht voor gevraagd in mijn eerste termijn. En als u goed had 

geluisterd, dan had u ook gehoord dat wij al talloze moties hebben ingediend op dit onderwerp, talloze vragen 

hebben gesteld. Niet alleen wij, andere partijen ook. En dat ik nou juist heb aangegeven van: het werkt 

kennelijk onvoldoende. Om die reden draai ik het om en vraag ik het college: wat heeft u van ons nodig? Dat is 

de insteek geweest.

De voorzitter: Meneer Kooijman.

De heer Kooijman: Ook hier kiest D66 voor de makkelijke weg lijkt mij dan. Terug naar Rijerwaard.

De voorzitter: Mevrouw Fräser.

Mevrouw Fräser: Voorzitter, dit moet meneer Kooijman echt terugnemen. Dit is niet de makkelijke weg, dit is 

gewoon de weg die volgt uit het gevolgde beleid. We hebben gezien dat er onvoldoende resultaten zijn 

geboekt en vandaar dat ik het op een andere manier probeer.

De voorzitter: Meneer Kooijman.

De heer Kooijman: Voorzitter, ik ga door met Nieuw Rijerwaard. Burger op 1 heeft het over de windmolens. En 

eindelijk, nu weet ook Burger op 1 het, die windmolens gaan er komen. En wat is dan het advies? Bewoners 

moeten  met raad en daad worden bijgestaan. De ChristenUnie doet dat al jaren. We hebben destijds een 

motie ingediend voor financiële participatie, terwijl Burger op 1 de bewoners steeds op het verkeerde been 

heeft gezet. Positief zijn we in hun bijdrage wel …
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De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes: Dank u, voorzitter. Ik weet niet of u de algemene beschouwing van vorig jaar heeft, maar ik 

herken dit niet over de windmolens.

De voorzitter: Meneer Kooijman.

De heer Kooijman: Dan is dat misschien de vorige versie van uw algemene beschouwing geweest, want u heeft 

er meerdere ingediend volgens mij. Positief zijn we wel over de aandacht die wordt gevraagd over de 

herplantplicht. En ik neem aan dat ik dat ook in de juiste beschouwing heb gelezen. Laat ik doorgaan naar het 

CDA. CDA vraagt middels motie aandacht voor die inclusieve agenda, en dat is natuurlijk goed. Wij dienen die 

motie graag mede in. Het ondertekenen van een papiertje is een ding, maar wat nog belangrijker is: waar 

staan we op dit moment en wat is er nog aan opgaven, wat ligt er voor ons en hoe bewaken we de voortgang? 

Wellicht kan de wethouder hier ons dadelijk informeren of tijdens de raadsinformatiebrief daar meer 

aandacht aan geven. Het CDA heeft het over oog voor elkaar hebben, hoor ik zojuist, en dat is een term die wij 

al vaker hebben gehoord overigens. GroenLinks. GroenLinks mist teksten rond duurzaamheid en wanneer we 

voor het eerst de begroting lezen kunnen we ons dat wel voorstellen. Maar we weten natuurlijk allemaal wat 

er op dit moment allemaal speelt en staat te gebeuren. Ze hebben het over een duurzaamheidsfonds ten 

behoeve van renteloze leningen. Op dit moment is dat mogelijk om een duurzaamheidslening aan te gaan 

vanuit de gemeente Ridderkerk tegen 1% rente. En ik vroeg me af of die ene procent nu de druppel is 

waardoor het nu niet op gang komt en met een 0% lening het wel zou kunnen. Onze mening is: er is veel geld 

nodig, ook straks.

De voorzitter: Meneer Ros.

De heer Ros: Voorzitter, om een serieuze slag in duurzaamheid te gaan maken zullen we Ridderkerkse 

inwoners en ondernemers veel meer moeten faciliteren. En zij kijken ook naar ons en vragen: geef ons beleid, 

wat moeten we doen, wat kunnen we doen? en dan hebben we het niet over kleine investeringen in 

duurzaamheid, maar echt een hele energietransitie. En volgens mij is dat waar de wethouder ook op inging. En 

daar is dit duurzaamheidsfonds, wat er nu staat, niet het middel voor. Dank u wel.

De heer Kooijman: Daar zou ik het zomaar mee eens kunnen zijn. Komend jaar wordt er nog gewerkt aan de 

RES en de warmtevisie, die zijn nu nog niet klaar. Volgens ons is het beter om daar eerst op te wachten, maar 

dan inderdaad het zal duidelijk zijn: er is een hoop geld nodig. Ze hebben het ook over hoge gebouwen en een 

goed onderwerp om daar eens bij stil te staan. De ruimte is immers schaars en de wensen zijn hoog. En als het 

zowel niet uit de lengte als uit de breedte kan komen, dan moet het wellicht de hoogte in. En een keer apart 

hierover discussiëren is dan misschien in de commissie wel van belang. Wellicht dat GroenLinks een keertje 

een gespreksnotitie daarover kan schrijven. Echt voor Ridderkerk heeft het over innovatie, één van die andere  

innovatieve dingen zou kunnen zijn: trapwoningen langs de snelweg. Is dat nu een concreet idee wat EvR heeft 

voor het Oosterpark? En gaan we het Oosterpark slopen om daar woningen te bouwen? Hoe concreet is dit 

idee nu eigenlijk?

De voorzitter: Meneer Ros.

De heer Ros: Voorzitter, nee, natuurlijk niet. Het woord slopen komt er niet in voor .Het woord constructief 

komt er wel in voor. En langs de Rijksweg is een strook, voor zover als ik dat weet, waar niks staat. En in den 

lande zijn er al voorbeelden, ik wil daar straks tijdens mijn tweede termijn ook nog wel op ingaan, maar in den 
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lande zijn er al voorbeelden dat het ook werkt. En bovendien is er nog een ding wat speelt en dat is de 

kostprijs. Ik heb van meneer Ros gehoord: hij wilt de hoogte in. Maar misschien kun je ook wel de lengte in. 

We hebben wel eens verkeerde discussie gehad over vooruit en omhoog, dat stond haaks op elkaar. Nou, ik 

denk dat vooruit ook wel een hele goede richting is. Niet slopen, maar gewoon lang bouwen. En ook nog tegen 

prijzen die er mogen zijn. Betaalbaar voor starters, wat wil je nog meer. 

De heer Kooijman: Wat wil ik nog meer? Ik wil mijn eigen tijd weer terug. Maar goed, wie weet kom ik daar in 

de termijn van Echt voor Ridderkerk dan nog op terug. Nou moet ik gaan uitkijken. Ik heb een aantal dingen 

die ik nog wil noemen. Ik weet niet hoeveel tijd er nog is, maar …

De voorzitter: U heeft nog 2,5 minuut.

De heer Kooijman: Dan moet ik gaan kiezen. VVD had het over het fietsen stimuleren, dat ze daarachter staan. 

Maar dat mag niet ten koste gaan van overig vervoer, in onze optiek. Daar kunnen we ook bij aansluiten, 

alleen wij denken wel dat de auto op dit moment met 10-2 voorstaat in Ridderkerk, dus die balans mag best 

wel wat verschuiven. Maar natuurlijk moet het niet een doel op zich worden om autootje te gaan pesten of zo. 

Het is natuurlijk fijn om samen met de VVD op te trekken om straks een flink budget te claimen voor de 

energietransitie. Het moet maar eens afgelopen zijn met dat kruimelwerk in Ridderkerk. 

De voorzitter: Meneer Piena, wilt u hem even opsparen? Want de 10 minuten zijn om, dus meneer Kooijman 

maakt zijn betoog af en dan kijk ik nog een keertje in de rondte. Meneer Kooijman.

De heer Kooijman: Voorzitter, dan moet ik helaas een aantal partijen teleur stellen dat ik daar niet aan toe 

kom om daarop te reageren. Ik moet toch kritischer zijn straks. Tot slot, voor de ChristenUnie is het komende 

jaar een punt van belang, preventie. Zowel in zorg, onderwijs, schuldhulpverlening als armoede. Voor alle 

Ridderkerkers, jong en oud. Daarnaast komen uiteraard de energietransitie en het vergroenen het komend 

jaar volop voorop te staan. En bij al deze onderwerpen geldt: aandacht voor communicatie en participatie. 

Ook dat werkt namelijk preventief. En zo komt onze slogan weer mooi naar voren: oog voor elkaar, ook voor 

Ridderkerk. Ik dank u.

De voorzitter: Ik zag meneer Piena. Zijn er nog anderen die willen reageren op meneer Kooijman? Meneer 

Piena.

De heer Piena: Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag van de ChristenUnie willen weten of ze dan de handschoen 

ook oppakken om samen met de VVD gewoon nou eens echt naar een masterplan te gaan kijken in het kader 

van duurzaamheid en inderdaad niet steeds met hap snap beleid te komen, of deelgebiedjes te nemen.

De voorzitter: Mevrouw Fräser.

Mevrouw Fräser: Dank u, voorzitter. Ik vraag me af: de ChristenUnie geeft aan, het komend jaar zetten we 

alles op alles op preventie. Maar waarom dient u daar dan geen motie voor in?

De heer Kooijman: Omdat wij de begroting goed hebben gelezen en daar al heel veel op het gebied van 

preventie al tegen gaan komen. Een nationaal preventieakkoord bijvoorbeeld. We hebben met rookvrij - daar 

waren we mee bezig zoals ik heb aangegeven - en het blijkt dat er al heel veel op dit moment al gebeurt, dus 

alleen maar goed en dat mag onderstreept worden. Dan richting de VVD, die vraagt om een masterplan. Nou, 

het is misschien goed om met elkaar eens te verkennen wat de VVD nou exact bedoelt met het masterplan. Ik 
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zie dat dit college hard op weg is samen ook in de regio om een regionale energiestrategie op te zetten, dat we 

lokaal bezig zijn met een warmtevisie, dat we met klimaatadaptatie bezig zijn, dat we met vergroenen bezig 

zijn. Er zijn zoveel onderwerpen waarop dit moment aan gewerkt wordt. En dat alles onder de paraplu: 

begroting 2020 en verder. Dus wellicht is dat het masterplan waar de VVD op doelt.

De voorzitter: Mevrouw Fräser. 

Mevrouw Fräser: Voorzitter, ik concludeer op basis van de antwoorden van de ChristenUnie: veel woorden 

weinig daden. Geen initiatieven, maar loze woorden.

De voorzitter: Meneer Piena.

De heer Piena: Dank u wel ,voorzitter. Ik hoor de ChristenUnie 4-5 deelgebieden noemen en dat is nou precies 

wat de VVD bedoelt. Voeg dat nou eens samen en bekijk het ten opzichte van elkaar: hoe verhoudt zich dat tot 

elkaar? En dan kan je het beste al die plannen op elkaar afstemmen. En dat bedoelen wij met een masterplan. 

Ga niet op een deelgebied te werk, dan weer op het andere deelgebied, maar pak het in een. 

De voorzitter: Tot slot, meneer Kooijman.

De heer Kooijman: Voorzitter, dat er op veel verschillende gebieden op dit moment gewerkt wordt, dat is 

helder. Dat er een verband tussen die gebieden zit, dat is ook helder. Ik ga er ook vanuit en ik zie ook die 

resultaten dat er zeker wel kruisbestuiving tussen die onderwerpen is. Het is echt niet dat we een ambtenaar 

met oogkleppen op een onderwerp zit te doen en dat haaks staat op een ander onderwerp waar een andere 

collega mee bezig is. Dus wat mij betreft als we al die plannen komend jaar klaar hebben, dan stapelen we ze 

op elkaar, doe er een nietje doorheen en dan hebben we met elkaar het masterplan te pakken.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. Burger op 1.

Mevrouw Van Nes - de Man: Dank u, voorzitter. Ik doe ook een poging om wat opmerkingen van andere 

fracties mee te nemen. Ik brei het aan elkaar en ik hoor het vanzelf als ze willen reageren. In ieder geval 

ChristenUnie, daar wil ik even aanhaken, die had het over de windmolen 110. In de algemene beschouwing 

staat 100. Misschien heeft u een wijziging op de algemene beschouwing kunnen doen en daar 110 van kunnen 

maken, maar dat is natuurlijk een plagerij. Het is een prachtig initiatief wat daar gebeurt bij de Windmolen 

110. Bewoners hadden grote moeite met de ideeën die de gemeente had voor deze locatie. Zij hebben de 

stichting buurtbelang Drievliet opgericht, een convenant met de gemeente gesloten om samen naar de 

gedragen invulling te kijken. Dat resulteert nu in een plan, inmiddels in een verder gevorderd stadium waar 

veel van de stichting wordt gevraagd en de tijdsdruk groot is. 15 januari is de deadline. De stichting heeft er 

alle vertrouwen in dat dit tot een uniek participatietraject kan gaan leiden, dat dit unieke participatietraject 

tot realisatie kan komen. Waarbij geconstateerd wordt dat de samenwerking tussen de gemeente en de 

stichting uitstekend verloopt, dus bij deze mijn complimenten. En meneer Japenga weet het, dat doe ik niet 

gauw. Dit is een prachtig voorbeeld hoe het kan gaan met participatie en wie zien ook echt uit naar het grote 

feest wat in dit geval rondom het slaan van deze eerste paal ongetwijfeld komt. De ChristenUnie benoemt dit 

dus ook in zijn algemene beschouwingen. Wij kunnen ons nog veel meer vinden in de ChristenUnie dit keer, 

het gaat ook over de participatie in zijn algemeen naar een hoger niveau te brengen. Dat heb ik in de eerste 

termijn ook aangegeven roepen wij al langer. Dus wethouder Japenga, u moet ook naar uw eigen achterban 

gaan kijken. We vinden ook aansluiting bij de ideeën van de ChristenUnie waar het gaat om de rookvrije 

generatie.
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De voorzitter: Meneer Kooijman.

De heer Kooijman: Ja, ik vind het aardig dat heer Japenga naar zijn eigen achterban moet gaan kijken. Ik neem 

aan dat Burger op 1 ons daarmee bedoelt of onze leden, ik weet niet precies. Misschien dat ze dat nog kan 

verduidelijken, want daar was ik haar even kwijt.

Mevrouw Van Nes - de Man: Ja, in mijn beleving is wethouder Japenga een wethouder die komt uit de 

ChristenUnie tent. Dus in die zin verwijs ik naar uw achterban. Maar ook waar het gaat om de rookvrije 

generatie kunnen wij ons prima vinden met de ChristenUnie. We zijn ook heel bij dat dit opgenomen wordt en 

overgaat in het lokaal sportakkoord, waar we dan ook halsrijkend naar uit kijken. Daarbij komt dat we zelfs 

nog samen met de ChristenUnie een motie indienen die over de herindicering gaat. Echt een prima idee. Als 

het over de AED’s gaat, daar hebben we toch wel wat vragen. Want het CDA geeft aan dat dit wel een 

overheidstaak is, dus ik ben benieuwd of ze dan onze motie straks ook gewoon kunnen steunen. Want we 

schuiven ook een klein stukje van die verantwoording richting de overheid, een heel groot deel ligt al bij 

bewoners. Dan wil ik terugkomen op de pilot voor iedereen een woning.

De voorzitter: Meneer Van der Duijn Schouten.

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter. In dat kader een vraagje aan mevrouw Van Nes. Want 

wij onderschrijven ook wel dat die AED’s nuttig kunnen zijn. Alleen als je er 100 ophangt en er zijn in 

Ridderkerk 10 mensen die er een kunnen gebruiken, dan heeft het ook niet zoveel nut. Zou uw motie ook niet 

juist erop toe moeten zien dat er vanuit de gemeente ook gefaciliteerd wordt in het opleiden van een aantal 

inwoners in Ridderkerk, zodat de AED’s die er dan hangen dan ook door iemand die er snel kan zijn ook 

gebruikt kunnen worden. Want ik denk alleen ophangen is maar de helft van de oplossing. 

Mevrouw Van Nes - de Man: Ja, meneer Van der Duijn Schouten, dat is een uitstekend idee. Misschien kunnen 

we vanavond de motie een beetje uitbreiden als die daarmee uw steun zou kunnen krijgen. 

De voorzitter: Meneer Overheid.

De heer Overheid: Dank u wel, voorzitter. Even een vraag voor Burger op 1. AED op zich kan je daar niet tegen 

zijn om die overal op te hangen. Ze hebben het initiatief genomen om die nu in de breedte uit te rollen in 

Ridderkerk. Hoe ga je dan om met de burgers die zelf het initiatief hebben genomen om deze in het verleden 

al op te hangen en daar kosten voor hebben gemaakt? 

Mevrouw Van Nes - de Man: Ik denk dat er inderdaad, of ik denk het zeker, er zijn veel burgers die deze 

initiatieven genomen hebben. Nu stokt het een beetje, het blijft op een aantal zaken eigenlijk hangen. Want ik 

hoor deze opmerkingen en vragen al jaren en het advies van het maatschappelijk burgerplatforum Ridderkerk 

dateert ook van 2018. Ik denk dat het goed is als de gemeente nu gaat zeggen van: burgers, geweldig wat jullie 

gedaan hebben ,wij zorgen dat de laatste eindjes aangepast worden en dan hebben we het dekkend. Dus ik 

denk dat dat goed te verdedigen is.

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe.

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. Ik ben nog even benieuwd. Ik weet dat in het voorjaar dit jaar een 

burgerinitiatief is geweest waarbij ze zelf alle middelen bij elkaar gesprokkeld hebben en dat was echt binnen 

no time gebeurd om een AED in hun eigen straat op te hangen. En dat is om specifiek te zijn in de Merel 
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geweest. Is het niet zo dat als dit soort initiatieven er zijn, het ook veel breder gedragen wordt en ook veel 

makkelijker gebruikt gaat worden? 

Mevrouw Van Nes - de Man: Ja, of het dan makkelijker gebruikt gaat worden heb ik geen idee van. Is de nood 

aan de man, een AED is een AED. Waar die hangt en wie hem betaald heeft, dat denk ik niet. Overigens in de 

Mauritsweg is zo’n zelfde initiatief geweest, dus het gebeurt inderdaad vaker. En laat dat gaan, maar kijk 

daarnaar. Maak er een stukje beleid op.

De voorzitter: Meneer Overheid.

De heer Overheid: U geeft aan dat u die AED’s in de wijken wilt ophangen. Onderhoud, dat is wel een 

onderdeel van dat verhaal. Ik wil even graag zien hoe u dat zien. Want u moet ook mensen die zo’n apparaat 

in de gaten houden voor als er defecten ontstaan.

Mevrouw Van Nes - de Man: Er zijn mogelijkheden voor de AED’s voor jaarlijks onderhoud. Ik heb even 

nagevraagd waar het onderhoud uit bestaat. Normaal gesproken gaat een batterij een jaar of vier mee. Een 

elektrode gaat een jaar of twee mee. Met meegaan zal het vervangen moeten worden. Als een batterij 

vervangen moet worden omdat die een keer gebruikt is, dan dekt de verzekering die kosten heb ik mij laten 

vertellen .Dat zeg ik er even bij. Dus ik denk dat dat al met al met het onderhoud reuze meevalt. 

De voorzitter: Meneer Kooijman.

De heer Kooijman: Als het al gaat over onderhoud, dan is het natuurlijk niet alleen het technisch onderhoud 

dat er een batterij moet vervangen of af en toe controleren. Maar als je het onderhoud naar de gemeente toe 

haalt, dan betekent het ook dat de organisatie ervoor verantwoordelijk is om vaak te controleren of ze het nog 

doen. en dat is natuurlijk ook een organisatievraagstuk en met organisatiekosten. En mevrouw Van Nes had 

het net over coproduceren. Natuurlijk een mooi voorbeeld als mensen zeggen: wij willen graag zo’n AED, wij 

willen ondersteuning vanuit de gemeente. Maar de vraag is natuurlijk ook vanuit onze fractie wel: moeten we 

daar als gemeente dan ook dat onderhoud en het eigenaarschap van zo’n AED naar ons toehalen? Of zijn we 

juist een partij die zeggen: wij ondersteunen het, wij faciliteren, maar zorg nou alsjeblieft zelf dat die inwoners 

zelf verantwoordelijk worden voor zo’n AED en zelf misschien een vergoeding van de kosten krijgen, wat dan 

ook. Maar trek het niet naar de gemeente toe. Ik ben benieuwd hoe Burger op 1 daar in staat. 

Mevrouw Van Nes - de Man: Ik heb net al aangegeven dat er al ontzettend veel burgerinitiatieven zijn en dat 

dit misschien de laatste eindjes zijn om het netwerk van de AED’s, die binnen 6 minuten loopafstand 

bereikbaar zijn, rond te krijgen. Er wordt volop gesmeten met het woord faciliteren, als ik dat zo mag zeggen. 

Ik ben op een gegeven moment benieuwd: wat is dan faciliteren? En dat vraag ik dan even terug aan meneer 

Kooijman.

De heer Kooijman: Kennelijk zoals u zegt zijn er heel veel inwoners die het al wel gedaan hebben, waar het wel 

geregeld is. Dus kennelijk kan het dus wel en welke rol de gemeente daarbij heeft gespeeld, dat weet ik niet. 

Maar goed, het lukt dus om AED’s in Ridderkerk op te hangen. Er zijn dus kennelijk nog gaten. En ja, de vraag is 

van: waarom zijn die gaten daar? Omdat er mensen zijn die het niet belangrijk vinden, omdat het gebied 

minder bevolkt is of omdat mensen er zijn die niet het voortouw daarin nemen. En volgens mij zouden we 

eerst daarnaar moeten kijken, voordat we gaan zeggen: omdat er gaten zijn, gaan we die gaten opvullen.
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Mevrouw Van Nes - de Man: Als we dat ook in die motie op moeten nemen, dan wordt die wel erg uitgebreid. 

Maar we kunnen er met het avondeten even over praten. Wat wij ook bedoelen met de motie is dat er ook 

een stukje coördinatie komt, dat er eens een keer bekend wordt welke AED waar hangt en op welke manier 

die gebruikt kan worden als het gaat over de toegangscodes. Dat is allemaal heel versnipperd en ook dat is iets 

wat we heel graag zouden zien.

De voorzitter: Mevrouw Fräser.

Mevrouw Fräser: Voorzitter, het kan zijn dat ik het verkeerd begrijp, maar volgens mij verzoekt het college na 

te gaan wat de kosten zijn als het gaat om nagaan van de kosten. Dat heeft nog niks te maken met 

implementatie. Volgens mij lopen we op de zaken vooruit en is dit de eerste stap die we kunnen zetten en 

eventueel uitgebreid met het verzoek van de SGP om daar even inzicht in te krijgen en vervolgens een besluit 

te nemen of we dat al dan niet willen, inclusief alle kosten en alle voor- en nadelen die het met zich 

meebrengt. 

De voorzitter: Mevrouw Van Vliet.

Mevrouw Van Vliet: Ik wilde dat eigenlijk ook opmerken. Het gaat alleen nog maar om het eerste deel.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes.

Mevrouw Van Nes - de Man: Dan ga ik vlug over op een ander onderwerp. De pilot boom voor elke inwoner, 

daar was eventjes natuurlijk Drievliet aan gekoppeld omdat het dan om een pilot gaat. Het idee is prima ,de 

uitwerking vinden we minder. Waarom moet dit gratis en waarom moet dit gratis thuisbezorgd worden? Dat 

gaat ons wat ver. We hebben destijds de actie met de regentonnen gehad, dat was een regenton voor een 

tientje. Wij zijn van mening dat je dan iets meer bewust de regenton haalt als je er iets voor moet betalen en 

dat is dan denk ik ook geen wereldbedrag ,dan dat het gratis is en dan ook nog gratis thuisbezorgd. Het budget 

van 25 duizend euro heb ik begrepen uit de krant. Ik ben nog benieuwd, en dat is een vraag aan de wethouder, 

of dat budget hieraan opgegaan is. Want dan denk ik dat we voor de volgende pilot misschien wel even 

moeten kijken hoe we die in kunnen richten, want het zijn geen dure bomen die aangeboden zijn. Dat hoeft 

ook verder niet. Verder baart ook veiligheid in Ridderkerk ons zorgen en ook de zichtbaarheid van de Boa’s. 

We hebben een keer een jaarplan gekregen waarin Boa’s zetten wat ze allemaal gedaan hebben, ook wat ze 

beboet hebben, wat ze binnengehaald hebben aan bekeuringen en hoe dat bijvoorbeeld met de hondenpoep 

zijn omgegaan. Ik weet niet of dat in de pijplijn zit, maar anders zou het fijn zijn als daar weer een dergelijk 

rapport komt. En volgens mij heb ik dat zo ongeveer van meer partijen gehoord. Dan hebben we de nul op de 

meter woningen van woonvisie, waarvan de pilot recent in de krant gestaan heeft. Het is natuurlijk prima van 

Woonvisie om daar mee om te gaan, maar het praten met bewoners hebben wij toch de indruk dat het nog 

wat rooskleurig afgeschilderd wordt. Dat maakt op zich niet uit, een pilot is om van te leren. Maar leer van die 

pilot. Want als straks die 30 of 40 woningen in Oosterdam in de winter in een keer aangepakt gaan worden, en 

dat gaat net zo traag en slecht de planningen die niet gehaald worden en de afspraken die niet nagekomen 

worden. En woningen die wel al die tijd open moeten zijn, dat de werknemers naar binnen kunnen. Daar kan 

een hoop van geleerd worden, dus neem dat alstublieft mee richting de plannen voor Oosterdam, ook al is het 

een woonvisie item, het zijn onze inwoners waar we het voor doen. 

De voorzitter: Uw tijd is eigenlijk al om, dus wilt u afronden?
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Mevrouw Van Nes - de Man: Dan ga ik even kijken, want de herplant van de bomen in Ridderkerk. De 

wethouder gaf aan: bomen langs de Rijksweg, daar zijn we over in goed gesprek met de Rijkswaterstaat. We 

hebben ook een enkel gesprek met Rijkswaterstaat hierover gehad vanuit het wijkoverleg. Het is voor ons 

ongelooflijk belangrijk dat die bomen ook weer langs de Rijksweg terugkomen. Mede gezien wat ik al eerder 

geschetst heb: straks staat er geen een boom meer langs onze Rijksweg, omdat het ze niet uitkomt. Herplant 

voor de gemeente is eigenlijk een vergelijkbaar verhaal. Als wij vragen van waar bomen gekapt zijn: kunnen er 

bomen op dezelfde plek terugkomen? Dan liggen er na de kap opeens kabels en leidingen, terwijl er daarvoor 

wel bomen konden staan. Dus dat vond ik ook wel een dingetje, dat is echt een veelgehoorde smoes gaat me 

wat ver, maar tussen aanhalingstekens.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes, ik heb u een minuut extra gegeven, en dat heb ik gedaan omdat ik verzuimd 

heb de 10 minuten te melden. Maar nu heeft u al een minuut extra, dus u moet nu echt afronden.

Mevrouw Van Nes - de Man: Ik had de indruk dat ik die 2 minuten nu inging. Dan ga ik nog even, ik zit niet te 

klokken. Dan ga ik nog even naar de motie onderzoek voor de vrije baan op de verbindingsweg. Er wordt wel 

gezegd dat de verkeerslichten, de intelligente verkeerslichten, de bussen gaan bedienen. Maar als dat daar vol 

staat met vrachtwagens, en ik heb het al meer aangegeven onze grote zorg, dat groeit met de dag, dan kunnen 

verkeerslichten regelen wat ze willen, maar file is file en dan kan de bus er niet door. En wat de wethouder 

aangaf: de hulpdiensten kunnen er altijd langs. Nou ja, dat onderschrijf ik wel, want dat zie je op meer wegen. 

En dan hou ik het hierbij. Dat komt mooi uit.

De voorzitter: Dank u wel. Meneer Overheid. Meneer Van der Duijn Schouten, excuus. Dat is gebruikelijk, maar 

er is al heel veel tijd verstreken. Maar gaat uw gang.

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel. Want richting mevrouw Van Nes nog een vraag en een wat meer 

algemene opmerking. De gratis bomen als het past in het beleid is het misschien zo gek nog niet. Ik zie dat 

andere overheden ook gratis ledverlichting met batterij uitdelen en daar ook niks voor terugvragen. Dus 

misschien past dat op zich wel aardig. Mijn vraag aan Burger op 1 is nog wel even, ik kom toch even terug op 

de algemene beschouwingen die we in eerste instantie hadden gehad waar iets in stond over OZB Nieuw 

Rijerwaard en de algemene uitkering. Dat is teruggenomen. Ik hoop omdat dat is omdat inmiddels helder is 

hoe het zit. En dan is mijn verzoek wel of mevrouw Van Nes dan de rest van de fractie ook op de hoogte wil 

stellen. Want ik lees nu in de combinatie stukken weer stukken over OZB Nieuw Rijerwaard en onze algemene 

uitkering, waar het lijkt dat onze burgerleden nog niet helemaal helder hebben hoe dat werkelijk zit. 

Mevrouw Van Nes - de Man: Daar heb ik geen commentaar op.

De voorzitter: Mooi, dan gaan we naar meneer Overheid, CDA.

De heer Overheid: Dank u wel, voorzitter. Voor wat betreft het cultureel erfgoed zijn we als CDA heel blij om 

te horen dat het college een toezegging heeft gedaan om de bouwkundige staat van de huishoudschool te 

verbeteren. Dank daarvoor. In de verschillende algemene beschouwingen van de diverse partijen wordt heel 

veel gesproken over woningbouw. En dat hebben we net gehoord dat GroenLinks voorstander is van meer 

hoogbouw. Hier willen we het gesprek graag over aangaan. Maar we vinden het wel belangrijk om daarbij wel 

te noemen dat de leefomgeving hierbij betrokken moet worden. Laten we ook zorgen dat het vrij leven is en 

blijft in Ridderkerk. We kunnen niet vaak genoeg herhalen dat we ook een oplossing willen voor de starters op 

de woningmarkt. En goed om te horen dat het college hiermee aan de gang gaat. En als CDA zijn we het eens 

met de ChristenUnie dat we ook goed moeten kijken naar de totale doorstroom op de woningmarkt. Het zijn 
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niet alleen de starters. De optie van Echt voor Ridderkerk die genoemd wordt is in de vorm van een 

geluidsscherm, die willen we ook graag eens mee in gesprek gaan, kijken wat dat voor mogelijke oplossingen 

kan bieden. Dan over de vrije busbaan, de reactie van de wethouder is duidelijk. We vragen ons af of het 

nieuwe verkeersreguleringssysteem wel voldoende is om het verkeer echt goed te reguleren. En we kijken 

toch echt met wat interesse naar de motie van burger op 1. Dan zijn we blij met het initiatief tot het aanleggen 

van de glasvezel, we kijken wel uit naar de verdere uitwerking daarvan. Hoe dat wordt uitgerold en wat 

mogelijk daar de problemen nog kunnen zijn. Dan heeft wethouder Van Os het in zijn eerste termijn gehad 

over het heugelijk nieuws over het winkelcentrum. Daar zouden wij van het CDA graag een verdere toelichting 

op ontvangen wat dat heugelijke nieuws dan voor moois is. Dan hebben we op onze moties die we hebben 

ingediend positieve reacties ontvangen in ieder geval van de wethouders, waarvoor dank. Het is goed om te 

horen dat ook D66 voor een inclusieve maatschappij is, dank daarvoor. En  we hopen dat ook de motie door 

D66 gesteund wordt. Dan hebben we nog wel een  vraag over de kerkenvisie. Voor ons is het heugelijk nieuws 

dat de aanvraag zal plaatsvinden in het voorjaar van 2020 en de subsidie wordt verwachting in augustus 2020. 

We willen wel graag van het college duidelijk hebben wanneer het college start met de gesprekken met de 

Ridderkerkse genootschap over de kerkenvisie. Hierbij willen we wel meegeven dat het aan de 

kerkgenootschappen zelf is of ze aan de gesprekken deel willen nemen. Als laatste punt, dan ben ik er 

doorheen, dat gaat vlot.

De voorzitter: Mevrouw Fräser.

Mevrouw Fräser: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over de kerkenvisie. Ik begrijp dat het misschien wel 

in eerste instantie een heel goed idee lijkt om daar de gemeente en de kerken in gezamenlijkheid aan de visie 

te laten werken. Ik vraag me wel af in hoeverre dit iets een verplicht iets is, misschien wel vanuit landelijke 

overheid. En daarbij ook vraag ik me af of u zich wel, laat ik zeggen, ik vraag me hardop af of het wel voor de 

consistentie van het beleid handig is om dat in een politieke arena te gooien. Ik weet niet of ik te cryptisch ben 

op deze manier of dat mijn vraag duidelijk is. Maar de samenstelling van de gemeenteraad kan veranderen. Nu 

zit er een behoorlijke Christelijke vertegenwoordiging in, maar over een aantal jaar is dat misschien anders. En 

dan zou dat kunnen betekenen dat dat invloed heeft op hoe de visie er dan gaat uitzien. Dus dat is iets wat ik 

me afvraag, dank u.

De voorzitter: Meneer Overheid. Meneer Mijnders, CDA.

De heer Mijnders: Dank u, voorzitter. De kerkenvisie is ontstaan onder andere door een initiatief vanuit D66 en 

CU, vanuit de Tweede Kamer. En wij zien dit echt wel als een mooie ondersteuning om te kijken of we die 

kerkgebouwen in Ridderkerk kunnen bewaren. We hebben vragen dus ook vanuit de gemeente of die een 

faciliterende rol wilt spelen om die gesprekken aan te gaan met de kerkgenootschappen zelf. Wij als overheid, 

als raad, hebben daar eigenlijk vrij weinig mee te maken in de zin van: we vragen de gemeente om die 

faciliterende gesprekken aan te gaan met de kerken zelf. Maar uiteindelijk wat er in die kerkenvisie komt, dat 

ligt echt bij de kerkgenoten zelf. En wij kunnen dus ook als overheid absoluut niet verplichten dat 

kerkgenootschappen mee gaan doen. het zou best kunnen dat op een gegeven moment de kerk nu zegt: ik wil 

niet nu meedoen, over vijf jaar is de samenstelling van de kerk veranderd en dat de kerk dan aangeeft: ik zou 

eventueel wel mee willen doen. Maar uiteindelijk ligt alle beslissingsbevoegdheid bij de kerken zelf. 

De voorzitter: Mevrouw Fräser.
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Mevrouw Fräser: Dank voor deze toelichting. Goed om te horen dat het niet een politieke discussie gaat 

worden hoe dat dan verder invulling krijgt en hoe dat die visie eruit ziet. Dat wilde ik gewoon even checken, 

dank u.

De voorzitter: Terug naar meneer Overheid.

De heer Overheid: Dank u wel. Vanuit het college is ook aangegeven dat de daders van criminaliteit steeds 

jonger worden. Naar onze mening komt dat ook voor in Ridderkerk. Door de toename van de criminaliteit 

vragen we ons af of we als Ridderkerk wel voldoende middelen hebben om de criminaliteit te bestrijden. En 

graag hierop een reactie van de portefeuillehouder.

De voorzitter: Dank u wel. We gaan naar meneer Ros. Eerst even in de rondte, dat mag ik echt niet overslaan. 

Meneer Rijsdijk van de Partij van de Arbeid en mevrouw Nes-de Man van de Burger op 1. Meneer Rijksdijk.

De heer Rijksdijk: Dank u wel, voorzitter. Een vraag over uw motie. U heeft een motie ingediend over een 

evenementenbudget om de gemeente daar structureel een bijdrage aan te laten leveren. Bent u ook van 

mening dat op het moment dat de gemeente dat doet, dat dan ook vooral duidelijk zou moeten zijn dat het de 

gemeente is die een structurele bijdrage aan een evenement levert en dat dat dan ook zichtbaar is. Dank u 

wel.

De heer Overheid: De motie is bedoeld om duidelijk te maken van wat gefinancierd wordt. Nu is het zo dat de 

afgelopen twee jaar het koningsfeest al eigenlijk een subsidie heeft ontvangen van de gemeente. Dat is uit de 

diverse potjes gehaald en niet echt duidelijk benoemd. En de motie is nu ook iets breder opgezet, omdat we 

zeggen van: dan willen we niet alleen de subsidie mogelijk kunnen leveren voor het koningsfeest, maar ook 

eventueel voor andere feesten die in Ridderkerk worden georganiseerd.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes.

Mevrouw Van Nes - de Man: Dank u wel. Ik heb een vraag aan het CDA over het cultureel erfgoed. In uw 

algemene beschouwingen geeft u aan dat u bent  voor het behoud van de huishoudschool. Gelukkig wordt 

daar een bouwtechnisch onderzoek is gedaan en worden daar wat bouwtechnische vooruitgangen in 

opgeknapt. Mijn vraag is wel aan het CDA: er zijn nog meer panden die een hoogwaardige etiketje hebben 

gekregen van het stad, land en dorp, zoals modus tegen 34-36 is CDA ook bereid zich daar voor in te zetten en 

eventueel geld aan te spenderen?

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe.

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. Leefbaar Ridderkerk dient de motie met betrekking tot de 

evenementen mede in, maar ik werd toch nog net even getriggerd over dat financieren. Dan hoop ik toch wel 

dat commerciële partijen hiervan uitgesloten worden. Want als we ook het oktoberfest hebben in het 

Oosterpark of stel dat die elders wat zouden willen organiseren, dan nemen wij aan dat daar toch geen 

subsidie naar toe gaat. 

De heer Overheid: Dat was cultureel erfgoed. We hebben nu als speerpunten de huishoudschool benoemd, 

maar uiteraard zijn wij als CDA in de breedte betrokken bij ons cultureel erfgoed, daar zijn we ook zeker bereid 

om te kijken naar de andere locaties. Op het gebied van evenementenmotie, daar staat nu volgens mij in dat 
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het commercieel - dan moet ik het even goed uit mijn hoofd doen - winstoogmerk in zit. Die opmerking gaan 

we graag nog even met u over in gesprek.

De voorzitter: Tot slot, mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes - de Man: Dank u. Is het CDA nu ook bereid om te kijken of er zowel voor de 

huishoudschool als voor de Molensteeg in ieder geval gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd kan 

worden? De wethouder had het er ook al over, maar staat u daar achter?

De heer Overheid: Het college gaf aan dat er enkele panden op de nominatie stonden. Ik weet niet precies 

welke dat zijn, dus ik wacht ook even de reactie van het college daarop af. 

De voorzitter: Dat was het, mevrouw Van Nes? U heeft het binnen uw tijd gedaan. Dat was meneer Overheid. 

U niet, u was ver over uw tijd. Dat mag ik niet in de war gooien .Meneer Ros, GroenLinks. 12,5 minuut, 

inclusief alles.

De heer Ros; Ja, mevrouw de voorzitter. Het is interessant eigenlijk te lezen, ik zat een beetje mijn tweede 

termijn voor te bereiden, dat de heer Kooijman van de ChristenUnie eigenlijk ongeveer dezelfde conclusie trok 

als ik daarnet, tijdens de lunch. Dat we heel erg tevreden waren dat de duurzaamheid in de negen algemene 

beschouwingen die zijn ingediend en geschreven in meer of mindere mate toch wel een steeds belangrijke rol 

gaat spelen. En je ziet die trend, dat is natuurlijk een landelijke trend, maar je ziet hem wel steeds verder gaan. 

En dat is wel fijn om te weten en het is ook belangrijk dat we met zijn allen beseffen dat er een 

energietransitie aankomt en dat die gewoon allesomvattend gaat zijn. En volgens mij zei de VVD het ook al: er 

moet een masterplan komen of hoe je het ook wilt noemen, we moeten met zijn allen moeten we er iets mee. 

En eigenlijk zei de wethouder Japenga het in iets andere woorden ook, eventjes vanuit mij vertaald dat er in 

2020 een geheel vernieuwd programma komt waarin duurzaamheid energietransitie, milieu, circulaire 

economie, een rol gaat spelen .dus wij zijn ook heel erg benieuwd waar het college in dit geval mee gaat 

komen. Want ja, ik denk dat het een essentieel thema gaat worden voor de komende tijd. We hebben een 

klein voorbeeldje gegeven in onze eerste termijn en daar willen we graag een reactie van het college voor 

hebben, of we bereid zijn in Ridderkerk duurzaam en ethisch verantwoord te bankieren. Dus zou de 

wethouder daar nog op kunnen reageren? Want we hebben nu rekeningen lopen waarin investering niet altijd 

op een ethisch verantwoorde manier gedaan worden door de banken. Bijvoorbeeld heftige bonussen worden 

uitgekeerd en dat soort dingen. Ik wil nog een opmerking, eigenlijk een verzoek aan de raad, geven om de 

motie evenementenbeleid te ondersteunen. Er zijn in deze raad, ik zit er nu een jaartje of 8 in, al diverse 

moties ingediend. Daar heeft een het een aantal jaar geleden gehaald en je ziet wel steeds meer draagvlak 

komen voor meer evenementenbeleid. En dat heeft natuurlijk ook financiële gevolgen en dat moeten we ook 

inzichtelijk maken. Dus ik roep ook de partijen op die nog niet onze motie hebben ondersteund, die het 

evenementenbeleid een warm hart toedragen, om deze te steunen.

De voorzitter: De heer Piena.

De heer Piena: Dank u wel ,voorzitter. Dan ben ik bang dat VVD, D66, sorry, GroenLinks gaat teleurstellen. De 

VVD is voor het faciliteren van de evenementen, maar zeker niet zoals een feest hier op het koningsplein wat 

nog niet eens geëvalueerd is om van tevoren met gelden toe te bedelen. Nogmaals, de VVD is voor het 

faciliteren van de evenementen en alle mensen die er moeite voor doen, maar we gaan zeker niet dat mee 

instemmen wat de heer Ros vraag.
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De voorzitter: Meneer Kooijman.

De heer Kooijman: Dan toch weer even over die evenementenmotie. Misschien ook een vraag even richting 

GroenLinks. Op dit moment in de afgelopen twee jaar is er steeds door de gemeente gekeken, nadat het plan 

is ingediend heeft de gemeente bijgedragen. Nu wordt in deze motie voorgesteld: we gaan een vast bedrag 

reserveren voor een toekomstig evenement of het zelfde evenement, dat we zeker weten dat dat bedrag er 

volgend jaar is. Bent u dan niet bang dat volgend jaar, als het evenement net iets duurder blijkt te zijn of dat ze 

iets uitbreiden of wat dan ook, dat ze dan zeggen: wacht even, met het budget wat nu vast is gesteld komen 

we eigenlijk niet uit. Dus gemeente, kunnen jullie nog wat extra’s doen dan het vastgestelde budget? En dan 

krijg je ineens weer een discussie dat we een plafond hebben getrokken, terwijl het evenement net wat meer 

nodig had. Terwijl we nu in een situatie zitten waarin we heel flexibel kunnen omgaan met de wens die vanuit 

een evenement komt. 

De voorzitter: De heer Ros.

De heer Ros: Dank u, voorzitter. Het gaat volgens mij niet over een specifiek evenement. Het gaat gewoon 

over alle evenementen. En het werd al eerder genoemd: uit potjes worden er nu garantstellingen gegeven, 

worden er zaken bij elkaar geschraapt. En eigenlijk gaat het erom van: laten we nou eens een structureel potje 

maken voor evenementen. En dat geldt voor precies het zelfde als dat iemand een goed idee heeft, een 

fantastisch idee voor bijvoorbeeld het koningsplein, dan moet die dat kunnen uitvoeren en dan moet die met 

een goed plan komen .en het is niet zo dat je zegt van: hier heb je een pot geld. Zo werkt het niet.

De voorzitter: Meneer Piena. Meneer Ros, mag uw licht uit? 

De heer Piena: Dank u wel, voorzitter. Dan verbaast mij toch de motie waarin staat dat het college verzocht 

wordt om jaarlijks de financiële bijdrage ter stimulering van een jaarlijks evenement op het koningsplein. 

Volgens mij wordt er wel specifiek dan een evenement benoemd. Dat noem ik niet breed trekken en alle 

partijen in gelijke mate een kans geven op een bijdrage.

De voorzitter: Meneer Van der Duijn Schouten.

De heer Van der Duijn Schouten: Ja, voorzitter, de heer Piena was mij net voor maar daarnet op het antwoord 

van GroenLinks kreeg ik een beetje de indruk dat ze niet helemaal helder hebben wat ze nu zelf als motie 

ondersteunen. Want het eerste verzoek is toch wel echt specifiek koningsplein, specifiek, dus dat is niet het 

brede beeld wat die net schetst.

De voorzitter: Meneer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. De algemene oproep van de heer Ros die onderschrijf ik wel. Maar is 

de heer Ros met mij van mening dat er eigenlijk alleen gemeentelijke steun zou moeten zijn voor niet 

commerciële evenementen en niet ook commerciële evenementen? Dank u wel.

De voorzitter: Meneer Ros.

De heer Ros: Ik denk over de voorwaarden van een subsidie, dat is verdere invulling. En het lijkt me logisch dat 

je niet de meest commerciële evenementen, dat je die gaat subsidiëren. Er staat nu een subsidie voor het 

Koningsplein, dat waren nu institutionele bedragen. Maar wanneer je dus als gemeente daarin participeert of 
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faciliteert, dan kan je ook bepaalde eisen stellen over wat je wel en niet wilt.  Ik wil wel doorgaan met mijn 

andere punten. Bij onze vragenronde hebben we gevraagd hoeveel bomen er werkelijk bij gaan komen, de 

komende jaren. En door diverse partijen, ik hoorde Burger op 1, PvdA, ik hoorde wethouder Oosterhuis 

daarover, hadden we het over het aantal bomen in Ridderkerk.

De voorzitter: Wij kennen geen wethouder Oosterhuis.

De heer Ros: Zei ik Oosterhuis? Ik zat nog in het evenementenbeleid, sorry. Ik voel heel veel draagvlak.

De voorzitter: Meneer Van der Duijn Schouten.

De heer Van der Duijn Schouten: Dat is eens te meer reden om die motie misschien niet te steunen als dit tot 

dergelijke wartaal gaat leiden, ja. 

De heer Ros: Ik voel heel veel draagvlak komen om serieus te werken aan meer bomen. En of je dat nou met 

Rijkswaterstaat doet of alleen met Ridderkerk of wat dan ook, laten we nou zorgen dat we nu door gaan 

pakken en dat we niet bebouwde gebieden in Ridderkerk echt gaan vergroenen.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes - de Man: Dank u, voorzitter. Is GroenLinks dan met ons van mening dat het bijna wel 

cruciaal is als de bomen langs de rijkswegen, zoals we die inmiddels allemaal kennen, gekapt worden, dat daar 

in ieder geval ter plaatse 1 op 1 bomen teruggezet worden?

De voorzitter: Meneer Piena.

De heer Piena: Dank u wel, voorzitter. Is de heer Ros zich ervan bewust dat we ook al een bomen beleid 

hebben? En dat meen ik zo uit mijn hoofd, maar corrigeer mij, dat we al 50 duizend euro per jaar aan nieuwe 

bomen platen in beleid hebben zitten?

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe.

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. Wij werden een beetje getriggerd door: er moeten en meer 

starterswoningen komen maar groen moet ook groen blijven. Gaan we dan boomhutten maken voor starters? 

De heer Ros: Op Burger op 1 en VVD kan ik reageren: ja. Dat brengt me gelijk op het volgende punt, 

hoogbouw. Wanneer je dus Ridderkerkse groengebieden groen wilt houden, dan zul je dus de hoogte in 

moeten. En ik hoor nu, een aantal keer heb ik geprobeerd het al in deze raad te benoemen. En je hoort toch 

steeds meer gedachtes in die richting ook komen, omdat we gewoon veel meer moeten bouwen, omdat we 

ook starterswoningen moeten bouwen, omdat we gewoon Ridderkerk groen willen houden zullen we de 

hoogte in moeten. Ik wil het hierbij laten, voorzitter. Dank u wel.

De voorzitter: ik kijk nog even rond. Ik zie een heleboel handen. Meneer Kooijman

De heer Kooijman: Ja, over dat hoogbouw had ik net al iets ook over gezegd dat dat misschien een goed idee 

zou zijn om daar in de raad nog eens verder over te discussiëren. Of verwacht GroenLinks nu dat er vanuit het 

college straks iets van een hoogbouwbeleid komt of wat dan ook? Misschien dat die iets kan specificeren hoe 

die ziet het verdere proces.
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De voorzitter: Meneer Overheid.

De heer Overheid: Dank u. Ik wil nog even terugkomen op de evenementenmotie. Die 27 duizend voor het 

koningsplein is echt bedoeld voor het koningsplein zelf, dat klopt. Het is ook het koningsfeest wat de 

afgelopen twee jaar succesvol is geweest en dat willen we voor de toekomst continueren. En aan het college is 

het zeg maar overgelaten om de invulling voor de overige budgetten voor de andere evenementen in te 

vullen.

De voorzitter: Meneer Piena.

De heer Piena: Ja, in de tijd van de heer Ros ga ik dan de CDA toch even vragen: op basis waarvan wordt 

geconcludeerd dat het afgelopen feest op het koningsplein een succes is geweest, als de evaluatie nog niet 

afgerond is.

De voorzitter: Meneer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me wel aan bij de heer Piena en ik wilde ook opmerken dat er 

ook in het verleden heel veel succesvolle evenementen op het koningsplein zijn geweest. Dank u wel.

De voorzitter: Ik ben de richting ondertussen kwijt. Mevrouw Van Nes.

Mevrouw Van Nes - de Man: Ik heb even een opmerking in een andere context. Wij steunen de oproep van 

GroenLinks die die vanmorgen in de highlights om de avond niet langer te laten duren dan noodzakelijk, zodat 

de Feyenoord fans deze uitermate belangrijke wedstrijd kunnen volgen. 

De voorzitter: Zag ik nog meneer Overheid? Die wilt misschien nog reageren? Gaat uw gang.

De heer Overheid: De heer Piena en de heer Rijsdijk vroegen mij over het succes. Volgens mij is het succes niet 

af te meten aan de evaluatie van een evenement. Volgens mij is er een prima opkomst geweest en ik heb een 

heleboel positieve geluiden ontvangen en daar hebben we het succes van afgemeten. Dank u.

De voorzitter: Tot slot, meneer Ros nog.

De heer Ros: Dank u, voorzitter. Volgens mij is er maar een vraag aan mij gesteld, dat was van de heer 

Kooijman, ChristenUnie. We hebben al eerder in deze raad kort gedebatteerd over hoogbouw en dat soort 

dingen. En we hebben toen met de wethouder afgesproken daar in het  vervolg een keer een avond of iets 

over te beleggen om te bedenken hoe we dat gaan invullen. En volgens mij wordt dat gekoppeld aan 

woondeals en de woningvisie die volgend jaar door het college geschreven wordt. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar Echt voor Ridderkerk, naar meneer Los.

De heer Los: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mooie algemene beschouwingen. En dat er niets nieuws onder 

de zon is, dat wisten we allemaal al. Duurzaamheid, ja, er wordt vaak gezegd dat het van deze tijd is. Maar het 

is eigenlijk wel van alle tijd. Ik ben opgegroeid in de naoorlogse periode met een groot gezin met een 

kostwinner. We hadden niks, maar we kwamen ook niks te kort. De generatie die in de oorlog de kar moest 

trekken, die was vindingrijk. En dat moeten we eigenlijk vandaag de dag ook zijn. Dat is ook een beetje waar 

uit voortkomt dat we het plan hebben gelanceerd om eens te kijken naar een geluidswal die ook een functie 

heeft om te wonen. In Waardenburg, langs de A2, is zo’n project ooit opgestart. Ik heb het net al gezegd in 
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mijn interruptie. En daar is ook nog bij dat de kostprijs laag is. Dat zal ook de heer Ros wel aanspreken, want 

starters kunnen nu eenmaal geen hele grote dingen dragen. Het is misschien de moeite waard, we hebben 

natuurlijk pas geleden gezegd dat er halverwege het volgende jaar toch nog eens een keer extra 

mogelijkheden te bed moeten worden gebracht. En mogelijk zal de wethouder daar notie van nemen, het in 

zijn achterhoofd opslaan, en Kuijper en compagnons of anderen eens uitnodigen om daar eens naar te kijken. 

Ik denk dat we dan iets maken waar iedereen iets aan heeft, zonder dat het heel veel geld kost. Want er wordt 

vandaag de dag toch wel heel veel gezegd van: het kan niet, want er is geen geld. Maar ik denk dat het 

eigenlijk toch neer komt op het kan niet en we hebben te weinig idealisme en het kan niet omdat we niet 

innovatief of creatief zijn. Ja, ik ga ook nog even kijken naar zaken die ik zo vandaag gehoord heb in de 

algemene beschouwingen die ik best wel mooi vind en waar we best wel op een heleboel manieren elkaar 

vinden. En op een heleboel manieren het met elkaar eens zijn. De VVD wilt een sluitende begroting, en ja, dat 

is zeker. Ik heb net in mijn highlights ook gezegd, dat was heel lang geleden, dat kon niet op. Maar bij de 

gemeente Ridderkerk kan het wel op. En dat moeten we niet laten gebeuren. En inderdaad, de ChristenUnie 

zegt: het domste is om er niets mee te doen. Dat is dom en het opmaken is natuurlijk ook dom. Maar het op 

een goede manier besteden, dat is zeker goed. Ik heb in mijn algemene beschouwing ook gezegd dat in Den 

Haag 14 miljard is overgehouden. En dat klinkt dan prachtig, maar het zou best wel eens kunnen dat dat 

afgesneden is van broodnodige dingen die we met zijn alles nodig hebben. Kijk maar naar de jeugdzorg en kijk 

maar naar alle grote problemen die op ons af komen in de infrastructuur, maar ook als het gaat over stikstof 

en CO2 en allerlei andere zaken die van deze tijd zijn. Ja, een masterplan, het is mooi om een masterplan te 

maken voor alles wat op ons af komt. Het is alleen wel zo dat dat heel veel kennis en insteek vraagt. Vandaag 

werd nog bekend dat het international panel on climate change heeft gezegd dat Parijs eigenlijk voor ¾ een 

farce is geweest. Dus we hebben gebouwd op zaken die helemaal niet ter zake zijn. Je hebt het ook gezien aan 

het stoken van biomassa. Den Haag zei van: ga dat maar doen, daar is zelfs op gesubsidieerd. En het blijkt dus 

nog vuiler te zijn dan kolen. Overigens zie ik ook bij de VVD dat ze leven in het Ridderkerk van de toekomst, 

voorzitter, daar heb je een tijdmachine voor nodig. Ik zou liever leven in Ridderkerk met toekomst. Het CDA is 

vooral trots op Ridderkerk.

De voorzitter: Meneer Piena.

De heer Piena: Ja, dat verwacht meneer Los natuurlijk ook na zo’n opmerking. Maar in de toekomst leven kan 

ook mooi zijn als daar heel veel dingen al verbeterd zijn wat nu nog niet goed is. Dus wat dat betreft is het ook 

niet erg om af en toe in de toekomst te kunnen leven. 

De heer Los: Ik hoop het met u van harte. Ik wil in de toekomst ook nog leven, alhoewel ik de 70 al gepasseerd 

ben. Maar ik kijk er toch met vol verwachting kijk ik ernaar. Ik was net bij het CDA gebleven. Ja, het CDA is 

trots op Ridderkerk en dat is natuurlijk ook de moeite waard. Misschien was het ook wel mooi om eens na te 

denken dat dat een nieuwe partijnaam zou kunnen zijn. Cultureel erfgoed, ja, daar moeten we ook voor 

hebben. Het is heel mooi wat we hebben en we zijn al zo veel kwijt geraakt. Nou ,de ChristenUnie heeft ook 

een heleboel zaken waar wij ook iets bij voelen. Alleen laten we zeggen het simpele taalgebruik, dat is toch 

niet helemaal gelukt. Paradigma shift bijvoorbeeld. Ja, ik zou zeggen: zou daar ook eens wat anders voor 

kunnen verzinnen. De SGP houdt het kort en bondig. En ja, dat is helemaal niet zo verkeerd, want het is 

duidelijk. De SGP zegt ook: lachgas, daar moeten we iets aan doen. Ja, we hebben het ondersteund. De vraag 

is wel of dat iets gaat helpen. Maar als signaal is het zeker goed. En 75 jaar vrijheid, om daar iets aan te 

doen ,voorzitter, ik vind dat zeker de moeite waard. Dat we hier met zijn allen zitten, dat is toch in ieder geval 

het resultaat van wat anderen voor ons hebben geofferd. En GroenLinks zegt iets over duurzaamheid, ik heb 

daar zelf ook al iets over gezegd. Het spreekt ons aan, aan de andere kant moet je wel zeggen dat 
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duurzaamheid toch een beetje een containerbegrip is geworden. En als we investeren in duurzaamheid, dan 

moet dat toch wel zinvolle investeringen zijn. Het land volleggen met zonnepanelen heeft tot op zekere 

hoogte zin, maar je kunt toch moeilijk zeggen van: de zon schijnt niet en vanavond kan de raadsvergadering 

niet doorgaan. Het geldt ook voor wind. Dus je zou toch heel gemakkelijk moeten concluderen dat centrales 

niet gemist kunnen worden. Of opslag van energie. Dat geldt natuurlijk ook voor de infrastructuren die we 

hebben. Ik heb in mijn algemene beschouwing ook meegenomen dat de gas infrastructuur die heel veel geld 

heeft gekost, om die zomaar af te schrijven, dat dat zonde is. Want er kan ook nog wat anders door dan 

Gronings gas. Er kan ook waterstof door en dat is iets waar je inderdaad energie mee kan opslaan. En dan kun 

je zeggen van: vanavond is er wel een raadsvergadering, want de generatoren lopen op waterstof. En wat daar 

uitkomt is waterdamp en dat zou geen kwaad kunnen zegt iedereen. Maar het sterkste broeikasgas is altijd 

nog waterdamp. De aarde is op dit moment 30 graden warmer dan dat die zou zijn zonder het broeikasgas 

waterdamp. En CO2 komt maar voor 1% is aanmerking. Dus voorzitter, je hoort het niet zo vaak ,maar het zijn 

feitelijkheden. De PvdA staat voor heel veel zaken waar die ons ook wel aanspreken. Maar sinds het vertrek 

van Marianne Tiemen van de Pvd, moeten we de A soms een beetje wegschrappen. Ze hebben ook iets met 

huisdieren. En ja, dat sprak ons ook wel aan. Dus ja, we hebben dat mede ondertekend, wel met de opmerking 

natuurlijk dat het alleen maar geldt  voor dierbare viervoeters of meer of minder van mensen die daar heel 

veel aan hebben. En kunnen op paarden hoort daar dus niet bij. Voorzitter, jammer dat 18+ wel een mooi 

betoog had, maar dat we van tevoren daar niks op wisten. Nou, het is een mooi betoog. Oma is zeker een 

waardevol persoon. Ik heb daar ook nog heel veel goede herinneringen aan. En we hebben daar natuurlijk nog 

heel veel van geërfd als het gaat over: doe meer met minder. Ook mijn eigen moeder was daar erg goed in. 

Het jasje wat ik droeg op de kleuterschool, dat was gemaakt van een oude jas van mijn opa. En voorzitter, ik 

heb een heleboel partijen de revue laten passeren, maar als het over de algemene beschouwingen gaat dan 

staat er toch met een op stip, dat is Leefbaar. Leefbaar is er na twee jaar achter gekomen dat ze een 

oppositiepartij zijn geworden. En dat ze zich nu ook zo gaan gedragen. Nou, fantastisch. Ze vinden het 

blijkbaar erg moeilijk, want achter de coalitie aanhobbelen, dat zou makkelijker zijn. Voorzitter, ik heb andere 

ervaringen. Coalitie is geen makkelijke zaak. Dat is moeilijk en dat hoeft ook niet makkelijk te zijn. Je moet het 

beste wat je hebt geven en je moet ook wel eens slikken en dat hebben wij als partij ook gedaan. En voorzitter, 

ik zegt het, dat is niet makkelijk. Vorig jaar heeft Leefbaar aangegeven zich kritisch op te stellen, maar tot op 

heden hebben we daar nog weinig van gemerkt. Wat we wel gemerkt hebben is dat de leefbaarheid in de 

algemene beschouwingen helemaal is vergeten. Het scherm bij Drievliet en het scherm bij de rest heeft 

helemaal geen plaats gekregen. En ja, zo zou ik zeggen: Leefbaar Ridderkerk, de oprichting heb ik nog 

meegemaakt, maar misschien zou de naam ook moeten worden veranderd in: vergeet het maar Ridderkerk. 

Wat niet is vergeten zijn de dingen die anderen hebben fout gedaan. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe.

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel voor de suggestie. We gaan het meenemen, dank u wel.

De heer Los: Voorzitter, misschien voordat de algemene beschouwingen samengesteld worden zou mevrouw 

Kayadoe mij eens kunnen bellen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt maar misschien zou dat heel erg nuttig 

zijn. Wat niet vergeten is zijn de dingen die anderen allemaal fout doen en de deuk die de politiek heeft 

opgelopen door de gebeurtenissen binnen EvR. En voorzitter, het is zeker geen toeval dat de passage over 

ratten in de Leefbaar algemene beschouwingen grenst aan de passage over EvR. En dat van een fractie 

voorzitter, die vorig jaar tijdens de algemene beschouwingen nog net wist te stamelen: we moeten respect 

hebben voor elkaar. Voorzitter, ook daar hebben we weinig van gemerkt. Voorzitter, als ik het verwarde 

verhaal van Leefbaar lees, dan kan ik er niet omheen dat de conclusie dat de toename van verwarde personen, 
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mevrouw Kayadoe het vorig jaar omstandig over heeft gehad, in de algemene beschouwingen heeft 

plaatsgevonden binnen de gelederen van Leefbaar zelf. En voorzitter, trias energetica, ook een prachtige term. 

Het is volgens mij uit de boeken  van de Technische Universiteit in Delft gekomen. Ook viraal gaan, het is een 

prachtige term. En ja, voorzitter, dan moet ik toch wel weer een beetje bij denken. Als ik de motie over ratten 

en muizen zie, ik heb hem hier, en er zijn al stukken uit. En ik moet u zeggen: mijn collega Wim van der Linden 

heeft gezegd: dat is waarschijnlijk ook door de ratten besnuffeld. En dat zou best kunnen. Maar voorzitter, het 

is denk ik tijd om ook maar eens een mooie term er tegen aan te gooien: trias maestro. Dat is het drie stappen 

plan. En het drie stappen plan is langs de moties lopen. In ieder geval heb ik er al drie gezien van Leefbaar en 

één over ratten en muizen, ja voorzitter, wij denken dat dat een verantwoordelijkheid is van mensen zelf. En ik 

heb ook net al gehoord over preventie. Preventie is iets, daar kun je ook iets aan doen. Voedsel laten 

slingeren, rotzooi laten slingeren, daar voelen ratten zich geweldig in thuis. En dat moet je dus ook niet doen. 

overigens, ik heb nog een dringende vraag aan wethouder Japenga, want deze motie waar toch al volgens Van 

der Linden deze vorm aan is gegeven, als die viraal is gegaan dan durf ik hem eigenlijk nog maar net zo vast te 

houden. En de vraag is of die dan in de papier kliko zou mogen.

De voorzitter: Meneer Los, uw 12,5 minuut is om.

De heer Los: Ik vind dat erg jammer, voorzitter, want ik zou best nog wel een poosje door willen gaan. 

Voorzitter, zoals u weet vinden we het erg fijn om voorgezeten te worden, dus ik zal het hierbij dan maar 

laten. Dank u wel.

De voorzitter: Dan kijk ik nog een keer in de rondte, want er zijn wat mensen die op u willen reageren. Meneer 

Ros.

De heer Ros: Voorzitter, ik denk dat ik wat verward ben. Ik ga deze bijdrage uitgebreid terug luisteren, want ik 

snap hem niet helemaal. En dat heeft alleen maar met mij te maken, maar het ging van de hak op de tak. En 

soms heel persoonlijk en dat vond ik raar. Ik heb wel nog een vraag aan de heer Los. Hij had het ook in een 

eerdere termijn had die het over hoogbouw en toen had hij het op een gegeven moment over dat we heel 

lang gaan bouwen. En ook die in uw genialiteit en mijn eenvoudigheid snap ik niet. Zou u daar nog eens op 

kunnen ingaan?

De voorzitter: Meneer Kooijman.

De heer Kooijman: Voorzitter, speciaal voor de heer Los heb ik zojuist even opgezocht wat paradigmashift 

betekende. Ik had dat misschien ook gelijk moeten melden tijdens het betoog van de heer Los, dan had 

meneer Ros wat meer naar ons betoog weer verder kunnen luisteren, want dan had ik gelijk nog wat 

aanvullende punten van de ChristenUnie in kunnen benoemen. Maar paradigmashift betekent zoiets als: 

wijziging in het gedachtepatroon .En dat is toch iets wat de heer Los zou moeten aanspreken als ik zijn eerste 

deel van zijn betoog hoorde.

De voorzitter: De heer Van der Duijn Schouten.

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter. Op zich wel opmerkelijk dat de heer Kooijman dat op 

moest zoeken. 

De voorzitter: Meneer Rijsdijk.
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De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. De heer Los heeft in ieder geval veel aandacht voor dieren. Ik heb nog 

een vraag over de lucht en de geluidsschermen, met name bij het Oosterpark. De heer Los heeft het over 

eventuele schermen in combinatie met woningen. Nu weten we dat er nog een vervolgonderzoek komt naar 

geluidswerende maatregelen bij het Oosterpark. Is dit ook een oproep van de heer Los aan het college om dit 

mee te nemen, zodat we tot een wel overwogen beslissing volgend jaar kunnen komen en het ook echt 

kunnen aanpakken het probleem?. Dank u wel.

De voorzitter: Nog anderen in de richting van meneer Los? Meneer Los.

De heer Los: Voorzitter, om even met de PvdA te beginnen. Ja, het is een oproep aan het college om daar eens 

naar te kijken omdat het namelijk aan een heleboel kanten het mes snijdt. We houden geld in de kas, 

misschien krijgen we nog wel iets meer geld in de kas, maar we krijgen ook woningen. En de voorbeelden zijn 

er, we hoeven het niet uit te vinden, het is er. Dus ik zou het heel erg prettig vinden als het college daar 

aandacht aan besteedt en ook met de voorstellen die zij volgend jaar dan denken naar ons te sturen. En ik 

denk niet alleen dat ze dat denken, maar dat ze dat ook echt gaan doen, dat ze dat daarin meenemen. Nou ja, 

ik hoop dat dat voldoende is voor meneer Rijsdijk. En ja, ik sla de heer Ros heel hoog aan als het gaat over 

simpel of niet simpel zijn. Maar ik denk dat die toch moet begrijpen dat als je hoog bouwt, dat dat die kant op 

is. En als je langs de Rijksweg bouwt, dat dat lang is. Want dat is toch wel een aardig aantal meters. Zo is het. 

Je kan dus lange huizen bouwen en dan kunnen er een heleboel in. Dat is net als met hoog, het gaat om het 

volume. En als je dat nou met de grond mee bouwt of de hoogte in.

De voorzitter: Meneer Los, ik denk dat we het nu allemaal heel goed begrepen hebben. 

De heer Los: Ja, voorzitter, de vraag verbaast mij een beetje. En vandaar dacht ik van: nou, ik moet daar 

omstandig over praten.

De voorzitter: Dat is u goed gelukt.

De heer Los: En ook paradigma, natuurlijk had ik daar ook naar gekeken. Maar ik vind het erg prettig dat de 

heer, zie je dat is nou de eerste keer dat ik eventjes moet stotteren, en dat komt toch wel vaker voor. Maar ik 

heb niet alleen daarnaar gekeken, daar is door de ChristenUnie ook naar gekeken. En gelukkig maar, want zij 

hebben het opgeschreven. Maar ik hou het toch liever bij een normale term, want ik ken ze ook. Voorzitter, 

dank u wel dat ik het woord mocht voeren. En ik ga nu afsluiten. Dank u wel.

De voorzitter: Dat is u ook geraden, want er zijn 17 minuten en 10 seconden om. Het was paradigmashift. Het 

woord is aan de heer Piena, van de VVD.

De heer Piena: Dank u wel, voorzitter. Herhaling is de kracht en de VVD houdt zich het liefst bij zijn eigen 

boodschap. En we zullen dus een aantal dingen herhalen die u al kent, maar nogmaals misschien landen ze 

dan wat beter bij een aantal mensen. Ondanks de economische groei blijft de VVD Ridderkerk hameren op een 

begroting waar wij structurele lasten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn, zonder dat de belastingen voor 

onze inwoners en ondernemers stijgen. Gelukkig heb ik een aantal partijen gehoord en hun algemene 

beschouwingen gelezen en kunnen zij zich daarin vinden. Maar ja, wij maken ons echter wel zorgen over de 

vele wensen die dit college nog wil realiseren. En de forse onzekerheden wat betreft de financiering van het 

sociaal domein. Omdat de begroting 2020 en de meerjarenbegroting daarvoor weinig ruimte lijken te bieden. 

Ook het college heeft zelf aangegeven dat de benodigde financiële middelen voor de uitvoering van het 

collegeprogramma waarschijnlijk zo groot zijn dat men tijdig moet gaan onderzoeken welke mogelijkheden 
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daarvoor binnen de bestaande begroting zijn. Gezien het feit dat er al jaren realistisch wordt begroot zou er 

niet veel ruimte moeten zijn en zijn wij dus benieuwd welke onderdelen van het bestaande beleid geschrapt 

gaan worden om de beloftes van dit college waar te maken. De VVD wilt daar nog aan toevoegen dat het 

realistisch is te verwachten dat de beheer en exploitatiekosten van ons maatschappelijk vastgoed de komende 

jaren fiks zullen toenemen, omdat S&W het niet voor het afgesproken bedrag kon doen. Een overschotje van 

24.200 euro op de begroting in 2020 lijkt dan als sneeuw voor de zon te verdwijnen. De VVD gaat dit absoluut 

in de gaten houden. Tel daar onder andere verwachte kosten voor duurzaamheid, de energietransitie en 

klimaatadaptie bij op en ook een overschot van een paar ton in de meerjarenbegroting lijkt ons snel 

opgesoupeerd. De VVD Ridderkerk is een voorstander voor lastenverlichting voor inwoners en ondernemers. 

Het is duidelijk dat de afvalstoffenheffing voor inwoners de komende jaren flink stijgt. Voor een deel is dit het 

gevolg van landelijk beleid, maar voor een deel ook door het nieuwe afvalbeleidsplan. In de aanloop naar het 

afvalbeleidsplan is aangegeven dat afvalbewuste inwoners er in elk geval niet op achteruit zouden gaan in hun 

portefeuille. De abrupte stijging van de afvalstoffenheffing willen we voor de inwoners enigszins dempen door 

de komende twee jaar een deel van die kosten ten laste van de algemene reserve te laten komen. 

De voorzitter: Meneer Van der Duijn Schouten.

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter. Ja, dan heb ik toch een vraag aan de VVD. Want in 

maart van dit jaar hebben wij met elkaar een afvalbeleidsplan vastgesteld. Dat was beslispunt 6, dat in 2020 

de kosten voor een eenpersoonshuishouden zouden met 29 euro zouden stijgen en voor een 

meergezinshuishouden met 45 euro. Dat is exact wat er nu gebeurt. Dat voorstel heeft u in maart volmondig 

mee ingestemd, u heeft destijds een opmerking gemaakt over een ton voor communicatie waar u het niet mee 

eens was. Maar dit specifieke beslispunt heeft u destijds zonder op- of aanmerkingen mee ingestemd. Wat 

maakt dat u daar nu op terugkomt?

De heer Piena: Voorzitter, mooi is in het leven dat er voortschrijdend inzicht is, dat we ook blijkbaar zoals de 

heer Los al zei in de toekomst leven moeilijk is. En daarom kunnen we nog wel eens van mening veranderen. 

Nogmaals, ook zit er een lastenstijging bij gewoon vanuit het rijk. Waarom zouden we mensen niet tegemoet 

komen om die lasten wat lager te houden in deze tijden? Het is een keuze en wij maken die keuze dat wij voor 

onze inwoners kiezen en daarom steunen wij graag dit  voorstel van de PvdA.

De voorzitter: De heer Kooijman.

De heer Kooijman: Ik had eigenlijk dezelfde vraag en aanvullend daarop over die lasten. Als je kijkt nu hoe we 

in Ridderkerk ervoor staan qua lasten van onze inwoners, dan moet het natuurlijk niet een doel zijn op zich om 

die lasten te gaan verhogen en het doel om ze zo laag mogelijk te houden is ook prima. Maar als je dat 

vergelijkt met andere omliggende en vergelijkbare gemeenten, dan zijn de lokale lasten ontzettend laag. En de 

heer Piena geeft ook aan dat  de lasten in het afvalstoffenheffing voornamelijk ook komen vanuit rijksbeleid. 

Nou, de VVD die staat daar vooral ook aan het roer, dus het is ook dankzij Den Haag dat we deze weg in gaan. 

Is het dan logisch om vanuit die koers opeens te zeggen: dan gaan we onze algemene reserves daarvoor 

inzetten. Dat lijkt mij geen logische.

De voorzitter: Meneer Van der Duijn Schouten nog?

De heer Van der Duijn Schouten: Nogmaals, voorzitter. Ik hoor het verhaal van de VVD, maar daarmee is me 

niet duidelijk dat de kanttekening bij de cijfers, die exact hetzelfde zijn als dat ze in maart waren, waarom 

destijds die kanttekening niet is geplaatst.
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De voorzitter: Meneer Piena.

De heer Piena: Voorzitter, ik zit hier voor het gemeentelijk beleid en niet voor het landelijk beleid, daar ben ik 

ook niet verantwoordelijk voor. Dus ik zou ook de ChristenUnie willen verzoeken om het gewoon bij het 

gemeentelijk beleid te houden. En ik heb net de uitleg gegeven waarom wij het amendement van de Partij van 

de Arbeid steunen. Daarbij wel in aanmerking genomen dat wij voor een kostendekkend afvalbeleid zijn en dat 

wij dus over 2 jaar onze inwoners niet anders dan kunnen confronteren met die vergroting die we daar 

stapsgewijs naartoe willen gaan. We hebben gelukkig wel financiële lichtpunten. We hebben een stevige 

algemene reserve en de opbrengst van de verkoop van de aandelen, die uiteraard nog moet gaan 

plaatsvinden, zullen wat geld in het laatje brengen. De opbrengsten van de verkoop zullen echter in eerste 

instantie gebruikt moeten worden om het jaarlijks niet meer te ontvangen dividend in de begroting te 

compenseren. En dan spreken we over tonnen. De VVD pleit ervoor om de overige gelden te gebruiken voor 

maatregelen die ons milieu ten goede komen. Graag zouden wij zien dat er nu al plannen werden bedacht, dat 

men daar nu al naar gaat kijken op welke wijze wij, a, het begrotingsgat kunnen dichten en, b, hoe we dat geld 

dan kunnen besteden. En ja, dat is vooruitlopend op de muziek, maar regeren is tenslotte ook vooruit zien. Bij 

de duurzaamheid willen we blijven hameren op gezond verstand, op het niet doorslaan, het oog op veiligheid 

houden en vooral ook betaalbaar houden van duurzame maatregelen. Nogmaals, hap snap beleid is wellicht 

mooi voor het profileren op het gebied van duurzaamheid, maar helpt ons zeker niet altijd aan een beter 

milieu. Wanneer wij duurzaamheid echt serieus nemen, dan moeten we de te nemen maatregelen niet laten 

afhangen van middelen die toevallig in een bepaald jaar niet gebruikt worden. 

De voorzitter: Meneer Kooijman.

De heer Kooijman: Misschien is het goed dat de heer Piena even zijn verhaal afmaakt. Dat is misschien beter.

De voorzitter: Meneer Piena.

De heer Piena: Ja daar ga ik weer. Wij zullen uiterlijk in 2020 met een motie komen om de uitgespaarde 

kapitaallasten van investeringen die in een bepaald jaar niet gedaan zijn niet meer automatisch voor 

duurzaamheid te reserveren. De motie van de PvdA, het natuurinclusief bouwen, zullen wij daarom ook niet 

steunen. Tenminste, we gaan er nog in overleg, maar we zijn niet voornemens om dat te doen. niet omdat die 

motie geen bijdrage aan een beter milieu kan leveren, maar omdat het gevraagde onderdeel zou moeten zijn 

van een totaalplan. Veel bedrijven kunnen op dit moment geen geschikte werknemers vinden, terwijl er toch 

nog een groot aantal inwoners van Ridderkerk in een uitkeringssituatie zit. Actief deelnemen aan de werkende 

samenleving geeft je het gevoel dat je meetelt en ertoe doet. Een uitkering moet een tijdelijk vangnet zijn. 

Daarom is het goed dat de gemeente bij het afsluiten van contracten social return on investment. Ja, het is 

niet anders, een Engelse term, afspraken maakt. Wij vinden de motie van Leefbaar Ridderkerk dan ook 

sympathiek, maar we willen de opmerkingen van het college nog in onze besluitvorming laten meewegen. Wij 

zijn ervan overtuigd dat bedrijven zich in Nieuw Rijerwaard zullen gaan vestigen. En we vragen wederom de 

sceptici niet onnodig en tegen beter weten in zaken te frustreren. Laten we trots zijn op dit nieuwe duurzame 

bedrijventerrein dat voor werkgelegenheid en een goede uitstraling van Ridderkerk kan zorgen. Voorzitter, 

Ridderkerk moet een gemeente zijn waar wij van alle leeftijden veilig en prettig kunnen wonen. Ouderen 

wonen langer thuis en voor hen is het belangrijk dat zij de verbinding met de samenleving kunnen houden. Zij 

dienen de zorg te krijgen die er voor nodig is en zonder rompslomp. De ChristenUnie heeft een zeer goede 

motie met betrekking tot gemeentelijke herindicaties gemaakt. Die veel voor de doelgroep kan betekenen. Wij 

hebben deze motie dan ook graag mede ingediend en roepen alle raadsleden op deze te steunen. Voor de 

VVD Ridderkerk blijft veiligheid in brede zin topprioriteit. Van de vele en soms gewelddadige gebeurtenissen in 
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Ridderkerk in het afgelopen jaar hebben we met afgrijzen kennisgenomen. Wij prijzen ons daarom ook wel 

gelukkig dat de vorige motie van de VVD is gesteund om een extra buitengewoon opsporingsambtenaar aan te 

stellen. En dat de burgemeester de uitbreiding van het aantal boa’s als een welkome aanvulling ervaart. De 

motie Meld Misdaad Anoniem zullen wij waarschijnlijk niet steunen. De werkwijze van Meld Misdaad 

Anoniem, en de door de burgemeester gemelde samenwerking, zorgt er naar onze mening voor dat de motie 

van het CDA overbodig is. Wij zullen niet verslappen om de veiligheid op het water en de afgesproken 

aanrijtijden van ambulances nauwlettend in de gaten te houden. Gezien de tijd, verwijs ik u graag naar onze 

algemene beschouwingen, waarin we duidelijk maken hoe we over het scherm aardenwal langs het 

Oosterpark denken, en dat wij onze hulpdiensten zeer dankbaar zijn voor hun werk. De VVD Ridderkerk blijft 

zich inzetten voor een railverbinding naar Rotterdam-Centrum, het liefst ook naar Dordrecht, die wat ons 

betreft niet door het centrum van Ridderkerk zou hoeven te lopen. Wij zijn blij in de algemene beschouwing 

van de ChristenUnie te lezen dat men op termijn een railverbinding niet uitsluit. Wij nodigen de ChristenUnie 

dan ook uit om samen met de VVD, geïnteresseerde andere partijen en het liefst ook dit college te bekijken 

hoe een railverbinding via een ander tracé door Ridderkerk mogelijk gemaakt kan worden. Wij zullen zeker 

niet met de wethouder de vlag uitsteken wanneer de claim op het huidige tramtracé zonder alternatief tracé 

wordt opgeheven. De VVD is niet alleen voor een goede bereikbaarheid van binnen naar buiten Ridderkerk en 

vice versa, maar is het met Burger op 1 eens, dat ook goede en veilige verkeersstromen binnen onze 

gemeentegrenzen belangrijk zijn.

De voorzitter: De tien minuten zijn om.

De heer Piena: Dat is mooi, dan zal ik op een aantal moties nog wat korter ingaan. In het kader van 

dierenwelzijn zijn wij voornemens de motie met betrekking tot de dierenkosten te steunen, het hoeft ten 

slotte niet meer geld te kosten wanneer het met de Ridderkerkpas betaald kan worden. Wel zijn we van 

mening dat het voor mensen zou moeten zijn die in een minimasituatie terechtkomen, en al een huisdier 

hebben. Het CDA manifest ‘Iedereen doet’, deze motie vinden wij sympathiek. De VVD Ridderkerk heeft echter 

altijd aangegeven dat wij een vriendelijke gemeente voor iedereen moeten zijn. Ondertekening van het 

manifest is meer symboolpolitiek, en zou andere groepen weer op achterstand kunnen zetten. Het gaat om de 

daden en niet het ondertekenen van een stuk papier. Daarom twijfelen we over onze steun voor deze motie. 

Het CDA dient ook een motie in over een nieuw evenementenbeleid, deze motie gaan wij waarschijnlijk niet 

steunen. We hebben het net al kort in het debat erover gehad, en onze mening is daardoor nog niet bijgesteld. 

Wij vinden wel dat de gemeente zoveel mogelijk moet doen om evenementen en mensen die zich daar sterk 

voor maken, te faciliteren. De motie van de SGP, viering van 75 jaar vrijheid, zullen wij steunen. Tot slot 

voorzitter, de vernieuwde VVD-fractie kijkt uit naar de constructieve samenwerking met het college van BenW 

en de raad, waarbij wij met zijn allen de juiste besluiten voor onze inwoners en ondernemers kunnen nemen. 

En de ambtenaren danken wij hartelijk voor hun inzet in toewijding in het afgelopen jaar. Dank u wel 

voorzitter.

De voorzitter: Ik kijk even rond. Mijnheer Van der Duijn Schouten.

De heer Van der Duijn Schouten: Ja, dank u wel voorzitter. Voorzitter, ik hoor de VVD-fractie net zeggen dat ze 

de motie over de dierenartskosten wel zullen steunen, maar mits mensen wel al een huisdier hebben. Ja, 

zonder huisdier kom je er niet, dus ik weet niet helemaal hoe ik dat moet duiden dat mensen wel al een 

huisdier moeten hebben?

De voorzitter: Nee, u mag het even onthouden want ik ga eerst even een rondje en daarna … Mijnheer Rijsdijk.
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De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel voorzitter. De heer Piena zei dat als oud beleid … Nou ja, als oud beleid moet 

wijken voor nieuw beleid, dat dat inzichtelijk gemaakt moet worden, dat onderschrijven we. En op welke 

manier zou de heer Piena dan voor zich zien dat dat inzichtelijk gemaakt wordt? Dank u wel.

De voorzitter: Zie ik nog meer handen? Mijnheer Kooijman.

De heer Kooijman: Ja, dank u wel voorzitter. Ik was nog benieuwd naar een stuk tekst wat ik in de algemene 

beschouwing van de VVD had gezien. En dat leek enigszins tegenstrijdig, maar misschien dat de VVD dat 

verder kan toelichten? Zij riepen namelijk op tot minder onderzoeken, en ze verwachten van dit college dat er 

meer keuzes gemaakt durven worden. Ik neem aan dat dat ook vanuit de raad wordt verwacht dat wij dus 

meer keuzes durven maken. Maar verderop lees ik dat overhaaste besluiten averechts kunnen werken. Ik was 

even benieuwd, dat lijkt voor mij een tegenstrijdigheid te kunnen zijn, maar misschien dat de VVD dat kan 

verduidelijken?

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u voorzitter. De VVD bejubelt de bouw op Nieuw Reijerwaard. Men maakt 

daar tegelijkertijd zich zorgen over het verkeer, het toenemend verkeer in onze gemeente. Deelt de VVD de 

zorg met ons dat ook de toename van het vrachtverkeer of het verkeer in het algemeen, op de A15, A16 

gewoon gigantisch is?

De voorzitter: Mijnheer Overheid.

De heer Overheid: Ja, de heer Piena geeft aan dat er geen meerwaarde zit in de motie Meld Misdaad 

Anoniem. Ik wil toch even aangeven dat juist de meerwaarde zit in het inzicht verkrijgen in de meldingen die 

gedaan worden, dat je daar dan weer een nieuw beleid op kan voeren.

De voorzitter: Nou, ik hoop dat u het allemaal heeft kunnen onthouden mijnheer Piena. Ga uw gang.

De heer Piena: Voorzitter, dat hoop ik ook. Ze hebben het aardig opgespaard. Maar de antwoorden lijken me 

vrij eenvoudig. SGP heeft het erover ja, dat er al een huisdier in huis moet zijn. Ja, dat is correct. Maar wat de 

VVD wil zeggen is dat het niet de bedoeling is dat mensen die in een minima situatie zitten, nu een huisdier 

gaan kopen en daardoor de dierenartskosten vergoed krijgen. Wij beseffen dat dat natuurlijk heel moeilijk te 

scheiden is, maar het gaat ons echt om mensen die vanuit een goede situatie in een minima situatie komen en 

daardoor in de problemen komen om hun huisdier bij de dierenarts te laten kunnen verzorgen. Dat is eigenlijk 

de intentie.

De voorzitter: Ja, nou dat moet ik misschien even door de microfoon uitleggen. U heeft één ronde gehad en nu 

gaat mijnheer Piena even de antwoorden geven. Dat is niet anders.

De heer Piena: Dank u wel voorzitter keuze in beleid, PvdA die vraagt hoe de VVD daar tegenaan kijkt? En 

nogmaals, komt later ook nog terug met de onderzoeken. Er lopen een aantal onderzoeken, daar zullen keuzes 

in gemaakt moeten worden. Die zullen voorgelegd worden aan de raad. En aan de hand daarvan zullen we 

moeten kijken of dat oude beleid wat komt te vervallen, wat ik nu dus nog niet weet, of dat op opweegt tegen 

het nieuwe beleid. Of dat handig is. Maar ik kan u geen voorbeelden nu geven, dan moeten we even op het 

college wachten. De ChristenUnie heeft het over minder onderzoeken en overhaast besluiten. Nou, dat zijn 

toch wel twee verschillende zaken. Je kan heel veel onderzoeken opstarten, dat is hartstikke leuk. Kan je ook 
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heel veel tijd mee winnen. Wij zijn voor een daadkrachtige overheid, dus als we iets willen onderzoek dan iets 

goeds. Wat we dan proberen te zeggen is, dat je niet overhaast … Nou ja, laat ik het anders stellen. We 

hebben het afvalbeleidsplan gehad, twee jaar geleden meen ik uit mijn hoofd, en dat moest en zou voor de 

verkiezingen erdoorheen gejast worden. Dat noemen wij een overhaast besluit. Dat daar dan een gedegen 

onderzoek naar gedaan worden, dat je wel een goed besluit kan nemen, dat is het grote verschil. Helaas mag 

de ChristenUnie nu niet even reageren, dus dat is prettig. Ik hoor dat wij Nieuw Reijerwaard bejubelen. Nee, 

wij verwachten dat het bedrijventerrein vol komt, en daar zouden wij trots op moeten zijn als Ridderkerk 

Omdat dat voor ons werkgelegenheid kan bieden en een mooie uitstraling ook op het gebied van 

duurzaamheid. Ja, wij erkennen dat daar een toenemend vrachtverkeer is, ook op de A15, de A16. In onze 

bijdrage hebben we daar ook melding van gemaakt. En wij hopen dat ook met verkeerscirculatieplan, met een 

wal bij het Oosterpark, met inzet van alternatieve vervoersmogelijkheden, een railverbinding bijvoorbeeld. Dat 

we dat vrachtverkeer en andere lokaal verkeer kunnen terugdringen. Dan hebben we het over misdaad 

anoniem van het CDA. Wij gaan hierdoor niet meer misdaadcijfers boven water krijgen om de 

doodeenvoudige redenen, anoniem misdaad, misdaad anoniem meldt misdaden uiteraard bij de politie. We 

hebben een burgemeester die over de veiligheid gaat, zijn er hier misdaden in de gemeente, dan wordt zij als 

een van de eerste op de hoogte gesteld. Dus ik mag aannemen dat wij zeer goed inzichtelijk hebben hoe het 

met onze misdaadcijfers, en onze overige aan misdaad gerelateerde zaken, in het zicht hebben. Dus daarom 

zien wij niet de meerwaarde van deze motie. Dank u wel voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Gaan we naar de SGP, naar mijnheer Van der Duijn Schouten.

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel dit voor stuk. Voorzitter, in de algemene beschouwingen van de 

ChristenUnie las ik: veiligheid in ons land is relatief, en dat omdat dan de veiligheid of meer de onveiligheid 

hier niet in verhouding staat, onveiligheid elders in de wereld. En rationeel gezien is dat best waar, maar daar 

heb je natuurlijk helemaal niets aan als er ’s nachts twee inbrekers met een koevoet naast je bed staan. Ook 

dan vrees je voor je leven. Datzelfde geldt wanneer je als medewerker in een winkel met een pistool of een 

mes wordt bedreigd voor die paar euro’s in de kassa. Dat het elders wellicht minder veilig is, is geen enkele 

reden de veiligheid in Nederland, en in het bijzonder in Ridderkerk, niet de allerhoogste prioriteit te geven. En 

voorzitter, ik zeg ook niet dat dat niet gebeurt. Maar helaas zien we de afgelopen periode de 

vermogensdelicten al dan niet gepaard met geweld weer toenemen, en dat is wat ons betreft een zorgelijke 

ontwikkeling. We gaan er vanuit dat dit in overleg met politie en justitie een hoge mate van prioriteit krijgt. 

Overigens onderschrijven wij volledig de waardering voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor een veiligere 

samenleving, zowel die bij buurtpreventie als die bij politie en brandweer. Door sommigen van ons liever en 

terecht benoemd als semiprofessionals. Voorzitter, de leefbaarheid in verschillende wijken in Ridderkerk staat 

onder druk. Dat is helaas geen nieuws meer. Behalve dat deze zorg in de wijkontwikkelingsplannen worden 

benoemd, en ook Wooncompas signalen krijgt dat de leefbaarheid in wijken een belangrijk aandachtspunt is, 

zien we ook in de regio waar al langere tijd een ontwikkeling is die hier min of meerdere mate invloed op 

hebben. Ik ga niet bezigen het leegvegen Ridderkerk in, maar vanochtend is het ook benoemd. Dus ook de 

reden dat SGP recent Artikel 40-vragen heeft ingediend met betrekking tot de effectiviteit van de 

Rotterdamwet. Zaak is dat het college de zorg erkend en proactief inzet op het behoud en waar nodig 

verbeteren van de leefbaarheid. Op financieel gebied laat de begroting, in samenhang met de tweede 

tussenrapportage, een gemengd beeld zien. De reservepositie van de gemeente is ronduit robuust te noemen. 

Het structureel meerjarenperspectief is om het zo maar eens te zeggen, uitdagend. Een plus van 24 duizend 

op een begroting van 128 miljoen is vrijwel nihil. En dan zijn er tal van zaken die hun beslag nog moeten 

krijgen, alleen al het wegvallen van het Eneco dividend brengt de begroting voor de komende drie jaren 

structureel in de min. En dan komt nog de verdere uitwerking van het collegeprogramma, de stijging van de 
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kosten voor beheer en onderhoud, de VVD noemde het ook al, de vraagstukken rond het sociaal domein, door 

meerderen benoemd, en zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Daartegenover staat de waarschijnlijk 

forse opbrengst van de verkoop van de Eneco-aandelen. Maar ja, hoe gaan we daar structureel dekking voor 

de eerder genoemde punten mee creëren? Het lijkt nog niet zo eenvoudig, en al met al een goede zaak hier 

met elkaar eens grondig en integraal naar te kijken. We kijken uit naar deze discussie bij de Kadernota 2021. 

Voorzitter, een aantal dingen in de algemene beschouwing van anderen, ik heb er al enkele genoemd, vielen 

mij op. Bij Leefbaar Ridderkerk wordt aangegeven dat ze zich het afgelopen jaar meerdere malen kritisch 

hebben geuit, en wat niet door iedereen in dank is afgenomen. Nou dat kritisch geluid klopt, en ik denk dat het 

op zich ook goed is dat er van tijd tot tijd een kritisch geluid wordt gehoord, want dat houdt ons allemaal 

scherp. Maar het niet in dank afgenomen heeft misschien een beetje te maken met de toon. Als ik in de 

algemene beschouwingen lees dat alles wat fout is gegaan, is zo’n beetje fout gegaan, met betrekking tot het 

afvalplan. Dan denk ik, ja dat is nou zo’n voorbeeld waarbij een kritische toon voor verbeterpunten prima is, 

waarschijnlijk ook bij kan dragen aan een verbetering, maar door het op deze manier te framen denk ik dat je 

een hoop raadsfracties van je vervreemd. En ja, wellicht dat het effectiever zou zijn door het toch iets anders 

te doen.

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe.

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel voorzitter. Toevallig had ik van de week nog even een zaak met betrekking tot 

afval, met betrekking tot kliko. Het werd op de juiste manier afgehandeld, daar heb ik ook voor bedankt. En 

het eerste wat de ambtenaar toen zei is, zet u hier dan ook een positief bericht op over, op social media? Ik 

heb geantwoord, als u had gekeken, had u gezien dat ik dat gisteren al had gedaan. En toen bleef het stil. Dus 

niet alleen naar onze negatieve dingen kijken, maar we zetten ook zeker positieve dingen neer en kijk daar ook 

eens naar.

De heer Van der Duijn Schouten: Ja voorzitter, ja waar ik op duid is de wijze waarop het nu in de algemene 

beschouwingen wordt geframed. Als gezegd wordt, alles wat fout kan gaan is fout gegaan, dan denk ik dat dat 

een schromelijk overdrijving is die ook niet helpt. En die er ook van maakt dat als er terecht punten worden 

aangedragen, met dit in het achterhoofd, daar wellicht ook wat minder serieus mee wordt omgegaan. Ik geef 

het alleen maar mee. Voorzitter, in de algemene beschouwing van GroenLinks, las ik overigens net zoals vorig 

jaar, het idee van de duurzaamheidsleningen. Wellicht niet zo’n gek idee, alleen ik lees dan ook weer dat het 

risicoloos zou zijn. En ik denk toch dat we van die utopie af moeten, want het verstrekken van een lening is 

nooit risicoloos. Omdat er altijd iets kan gebeuren waardoor het geld aan het eind van de rit toch niet 

terugkomt. En dan zal je toch echt af moeten boeken. Voorzitter, met de VVD onderschrijven wij wel de 

oproep aan de sceptici van Nieuw Reijerwaard, om die ontwikkeling niet onnodig te frustreren. Aan de andere 

kant onderschrijven wij ook het geluid wat volgens mij binnen deze raad wel breed wordt gedeeld dat de 

ontsluiting misschien nog niet nu, maar misschien wel goed om ons daar nu al zorgen over te maken, maar 

toch een probleem zou kunnen worden. Dus de lobby om toch eens te kijken of er iets richting de A16 gedaan 

kan worden onderschrijven wij van harte. Want het zou strak zomaar toch een probleem kunnen zijn.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-De Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u voorzitter. Is de SGP het met ons eens dat je kan, al doe je een extra 

oprijstrook op de A16, al maak je die nieuwe kruising van goud voor mijn part, dat het probleem hem zit in dat 

die rijkswegen al vol zitten voordat je daar überhaupt op kan komen?
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De heer Van der Duijn Schouten: Nou ja voorzitter, of dat het probleem is. Ik rij regelmatig daar de rijksweg op 

en daar rij ik gewoon door. Het gebeurt ook een enkele keer dat er een file staat, ja dus dat heb je daar 

weleens. Het wordt met zijn allen in Ridderkerk natuurlijk, en niet alleen in Ridderkerk maar in de regio, in 

heel het land, steeds drukker. Economisch trekt het aan. Dat betekent dat we allemaal met zijn allen weer wat 

langer in de file staan ook. En nogmaals, wat ik net heb gezegd, we zien wel dat daar een uitdaging ligt. Het is 

goed dat ernaar gekeken wordt. Ik heb de oplossing ook niet voorhanden. Dan zou ik hier waarschijnlijk ook 

niet zitten. Wat ik wil aangeven is dat wij de zorgen die breed gedeeld worden daarin onderschrijven. En ja, 

verwacht u van mij niet nu een panklare oplossing. Ja voorzitter, ik had ook nog iets opgeschreven over het 

idee van Echt voor Ridderkerk over huizen en die geluidswal. De heer Los gaf aan dat we creatief moeten zijn. 

Nou ben ik dat niet zo, dus ik had een beetje, wat moeten we hier nou weer mee. Maar de fractie heeft mij 

inmiddels ervan overtuigd dat het best een aardig idee zou zijn. Dus ik laat de vragen erover maar rusten, 

want dat schijnt niet verstandig te zijn. Ja voorzitter, misschien toch nog wel even goed nog om op de motie, ik 

wilde net bij de VVD de motie over de dierenarts. Wij onderschrijven wel dat dat een dure kostenpost kan zijn. 

Ik heb daar in de voorbereiding ook nog eens richting de PvdA-fractie aangegeven dat wat ons betreft toch ook 

een stukje bewustwording aan de voorkant wel wenselijk zou zijn. Ik meende zoiets net bij de VVD ook te 

horen. Dat mensen die het niet kunnen veroorloven … Kijk als die hond zit, of welk huisdier dan ook, en we 

trekken het wat breder dat is terecht denk ik, iets mankeert, is het duur om daarmee naar een veearts te gaan. 

Maar ook het dagelijks onderhoud van een dier, verdient de aandacht die het nodig heeft. En als je dat van 

tevoren niet kan veroorloven, is het misschien ook goed om daar een stukje bewustwording te creëren, 

richting onze inwoners. Waarbij je niet wegneemt dat er inderdaad situaties kunnen zijn dat mensen van 

wegens veranderende omstandigheden een huisdier hebben wat in het verleden wel ging en wat nu niet meer 

gaat, en dan kan dat inderdaad tot problemen leiden.

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel voorzitter. Ik ben met de heer Van der Duijn Schouten eens dat preventie altijd 

goed is. Uit onderzoek blijkt wel dat van de meeste minima die een huisdier hebben, ja veel mensen het dier al 

hebben aangeschaft voordat ze in moeilijke financiële omstandigheden kwamen. Dat blijkt ook uit een 

enquête die is gehouden door het Landelijk centrum voor Gezelschapsdieren. Het leek me goed om dat even 

mee te geven. Dank u wel.

De heer Van der Duijn Schouten: Nou voorzitter, volgens mij heb ik net aangegeven dat het voor die gevallen 

inderdaad wellicht goed is om daar eens naar te kijken. Nou voorzitter, dan heb ik volgens mij min of meer 

gezegd wat ik wilde zeggen. Ik heb nog wel één teleurstellende opmerking. Wethouder Van Os gaf aan dat er 

dit jaar tien kilo minder wethouder stond als vorig jaar. Het was ons niet opgevallen. Maar voorzitter, we 

vonden hem de laatste tijd wel wat zweverig, dus wellicht dat dat daardoor komt. Dank u wel.

De voorzitter: Ik kijk nog even rond. Zijn er nog vragen, opmerkingen in de richting van SGP? Ja, mijnheer 

Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel voorzitter. Toch nog één vraag. We vinden de motie over het vieren van 75 jaar 

vrijheid uiteraard sympathiek. Er wordt om gevraagd om, nou ja aan het college om ook de kosten die de 

uitvoering daarvan met zich meebrengt. Kosten is wel heel erg open. Denkt de SGP bijvoorbeeld ook aan een 

maximumbedrag, een minimumbedrag? Wat is de bandbreedte waar we aan moeten denken? Dank u wel.

De heer Van der Duijn Schouten: Ja dank u wel, ik zat te wachten tot ik het woord kreeg voorzitter, want ik kan 

natuurlijk niet het risico lopen teruggefloten te worden. Nou, daar hebben we eerlijk gezegd niet zo over 
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nagedacht, we geven aan dat het belangrijk is dat het college daarmee aan de gang moet gaan. We kunnen 

ons zomaar voorstellen dat daar op een gegeven aangelopen wordt dat er bepaalde kosten zijn. En ik denk dat 

iedereen wel snapt dat dat aan het eind van de rit geen 2,5 ton moet gaan kosten. Maar ja, waar die 

bovengrens dan wel ligt, in ieder geval ver daaronder. We willen alleen niet dat het belemmerd wordt door 

eventuele kosten. En ik neem aan dat er ook wel sowieso een bepaald budget in de begroting beschikbaar is 

voor dit soort activiteiten.

De voorzitter: Dank u wel. Dat brengt ons bij mevrouw Kayadoe van Leefbaar Ridderkerk. Ga uw gang.

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel voorzitter. Mevrouw Kayadoe van Leefbaar Ridderkerk, gaat het zelf kort 

houden, want de heer Ouwens gaat het zo meteen van mij overnemen. Omdat hij in een onderwerp meer 

gespecialiseerd is dan ik. We hebben … We willen graag nog eventjes een antwoord hebben, met name over 

de dierenmotie van het college. Want zoals wij geïnformeerd zijn, is het zo dat hulpdieren niet altijd, dus 

blindengeleidehonden, maar ook voor mensen met autisme, niet altijd vergoed worden via de 

zorgverzekering. Dat is in ieder geval een vaststaand feit. En komen die dan in aanmerking voor de bijzondere 

bijstand? Dat is ook niet altijd gebruikelijk, maar we hebben niet kunnen vinden hoe dat nou expliciet in 

Ridderkerk zit. Dus daar wilden we nog even heel graag antwoord op hebben. Wij zijn ontzettend blij juist met 

die tien kilo minder van de wethouder. We hadden het wel gezien. En het allerleukste vinden wij dan ook wel 

weer dat het dankzij een motie is van Leefbaar Ridderkerk die indertijd is ingediend. Dus wat dat betreft 

chapeau en ga zo door. Met betrekking tot glasvezel …

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten.

De heer Van der Duijn Schouten: Ja voorzitter, ik wil de wethouder er wel voor waarschuwen dat niet de 

komende vijf jaar op rij te doen, want dat gaat er echt iets mis.

Mevrouw Kayadoe: Volgens mij heet het daarom ook vet gezond, dus dat u wel een vetje blijft houden. 75 jaar 

vrijheidsvuur. Heel mooi dat daar aandacht aan besteed wordt door de SGP, daar ook een motie voorligt. En 

wat wij nog mooier vinden, en waar we echt ontzettend trots op zijn, dat wij een eigen raadslid in ons midden 

hebben die dat vrijheidsvuur volgend jaar vijf jaar geleden ook al naar Ridderkerk heeft gelopen, en dat 

volgend jaar weer gaat doen. Dus wat dat betreft, daar zijn wij heel trots op. Als hij tenminste in goede 

gezondheid blijft en anders moet hij ook naar vet gezond. Met betrekking tot glasvezel hadden wij nog 

eventjes een vraag. Iedereen in Ridderkerk kan zich gratis aan laten sluiten bij glasvezel. Dat staat zo 

gecommuniceerd. Alleen hebben wij ook gezien dat als je nu niet dat glasvezel gelijk aan zou willen laten 

sluiten, om wat voor reden dan ook, dat als je dat later doet, dat je het dan toch nog 500 tot 1500 euro gaat 

kosten. Zou het mogelijk zijn dat dat nog gecommuniceerd gaat worden? En met betrekking tot mantelzorg 

zouden we aan de wethouder willen vragen, ik spring een beetje van de hak op de tak maar ik moet haasten 

want de heer Ouwens wil verder, aandacht voor kinderen binnen een mantelzorggezin. Zou daar voor komend 

jaar aandacht voor kunnen komen? Ik heb nog niet echt op mijn netvlies staan hoe, maar inmiddels zijn er wat 

verhalen bereikt in deze week van de mantelzorg, dat dat ook wel eens zorgenpost is. En het gezin vinden wij 

ook hartstikke belangrijk. Jammer dat de motie van Leefbaar Ridderkerk over ratten- en muizenplaag niet 

ondersteund wordt. Ratten eten granen, fruit, vlees, vis, knollen, bladgroenten en allerlei verse en bedorven 

voedselresten. We hebben nog niet gezien dat ze papier eten, dus dat vinden we ook een hele bijzondere. We 

geven het ook aan, dat het in Ridderkerk nog niet zover is, maar dat het explosief groeit. Dus vandaar de 

preventie. Fijn dat in ieder geval in De Blauwkai aandacht aan besteed gaat worden. Daar wilde ik het even bij 

laten, en verder het woord geven aan mijnheer Ouwens.
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De voorzitter: Nou, dat doe ik. Het woord is mijnheer Ouwens.

Mevrouw Kayadoe: Mag het woord naar de heer Ouwens?

De heer Ouwens: Dank u voorzitter. Ja, ik wilde graag het een en ander toelichten nog omtrent onze motie 

SROI. Toen we hem gingen opstellen wisten we dat het een niet alledaagse vraagstelling zou zijn, dat blijkt ook 

uit de vragen die we in de afgelopen week hebben ontvangen. Maar het zou wel een vruchtbare motie 

moeten zijn. Waarom? Omdat het huidige inkoopbeleid op dit moment op die wijze al is ingericht. We 

hanteren SROI. De wethouder kwam onlangs, met het idee om te kijken of we dit konden toepassen op 

bouwprojecten. Toen werd er eigenlijk aangegeven dat dat niet ging, want gemeente koopt immers geen 

projecten in. Wat wij met deze motie willen bereiken is dat dat wel kan. Wat wij vanmorgen hoorden, en dat 

verbaast mij zeer, dat dit juridisch lastig of niet mogelijk zou zijn. Een drietal gemeenten, Vlaardingen, Capelle 

aan den IJssel en Rotterdam hebben het op dezelfde manier gedaan zoals deze motie aangeeft. En hoe hebben 

ze dat gedaan? Dat hebben ze gedaan volgens de Aanbestedingswet. SROI is namelijk aan te merken als een 

bijzondere voorwaarden in de zin van Artikel 2.8 van de Aanbestedingswet. Volgens deze bepaling mag een 

aanbesteder onder de volgende condities bijzondere voorwaarden stellen aan de uitvoering van de opdracht. 

Voorwaarden moeten verband houden met het voorwerp van de opdracht, en de voorwaarden moeten in de 

aankondiging van de opdracht, of de aanbestedingstukken zijn opgenomen. Dus dat is de uitleg hoe wij zien 

dat dat wel zou moeten kunnen. En ik ben ook heel blij dat de VVD meldde hier enorm veel potentie in te zien, 

maar wel vragen had naar aanleiding van de opmerking van de wethouder. Wat ik ook hoorde van D66, en ik 

ben het er volkomen mee eens dat het niet is puur om de kaartenbakken leeg te maken. Of mensen puur van 

de bank af te laten komen, het gaat veel breder dan dat. Het gaat echt om de duurzame inzetbaarheid en die 

vruchtbaarheid daarin. En dat doet me even terugdenken aan een tweetal raadsvergaderingen, toen we de 

Participatiewet in behandeling hadden. Daarbij is goed besproken dat we de mensen met een uitkering, de 

uitkeringsgerechtigden, het percentage graag omlaag zouden willen hebben. Wij hebben de wens 

uitgesproken dat het mooiste zou zijn als dat naar 0 procent zou gaan. Ik herinner mij dat echt voor 

Ridderkerk, en citeren lukt niet helemaal, maar die sprak uit van 0 procent is een utopie. Maar de gedachte 

erachter, daar kunnen we ons zeker in vinden. En deze motie is echt puur bedoeld voor die gedachte 

daarachter. Om meer mensen aan het werk te krijgen.

De voorzitter: Mijnheer Piena.

De heer Piena: Dank u wel voorzitter. Wij staan sympathiek tegenover die motie. Maar we hebben wel een 

vraag. We hebben net vanuit het college de juridische, nou vraagtekens horen plaatsen, zien plaatsen. Kan 

Leefbaar aangeven, gezien dit traject al twee jaar bij andere gemeentes loopt, hoe vaak dit al uitgevoerd is bij 

gemeentes? En of er rechtszaken over zijn aangespannen?

De heer Ouwens: Dank u. Het aantal rechtszaken ken ik niet. Ik weet de ervaringen die wij zelf hebben, want 

toevallig persoonlijk ben ik ook actief in die nijverheid. En ik heb het echt over tientallen projecten die hebben 

plaatsgevonden zonder rechtszaak. En Life, ik heb dat ook meegestuurd met de stukken, het voorbeeld van 

het project wat ik daar benoemd heb is er zo een. En daar hebben we op dit moment twintig mensen aan een 

baan geholpen. Dus ja, ja ik hoop dat dat een voldoende antwoord is. Ik vind dat dus heel … Het verbaast me 

eigenlijk dat het juridisch niet mogelijk zou zijn, maar stel los daarvan, dan nog steeds bij punt 4 en 5 van de 

motie, denk ik dat het belangrijk is dat we het breder trekken. Dus sowieso de samenwerking opzoeken met 

de eigenaren van grondposities in Ridderkerk. Zie een Wooncompas of kijk naar de gemeenschappelijke 

regeling in Nieuw Reijerwaard. En het is ook heel prettig als überhaupt SROI, zoals het nu wordt 
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geïmplementeerd, getoetst wordt en elk jaar terug wordt gekoppeld aan de raad. Tot zover even mijn 

bijdrage.

De voorzitter: Mevrouw Fräser.

Mevrouw Fräser: Dank u voorzitter. Ook dank aan de heer Ouwens voor dit uitgebreide, voor deze uitgebreide 

toelichting. Ik heb daar zeer veel aan gehad. Ik kan me voorstellen, het is best wel een complexe materie. We 

horen ene kant vanuit het college een bepaalde lezing, of is het wel of is het niet mogelijk. Aan de andere kant 

van uw zijde een zeer helder betoog over de haalbaarheid hiervan. Kunnen we niet, om toch elkaar ergens in 

het midden te treffen, omdat ik er toch nu wel oren naar heb, ergens elkaar in het midden treffen en kijken, en 

vragen naar een onderzoek en een terugkoppeling voor bijvoorbeeld, maart of februari, ik noem maar wat. 

Zodat er toch iets van voortgang in zou komen. Het zou zonde zijn als het nu op basis … Als het nu zou 

sneuvelen in deze fase.

De voorzitter: Mijnheer Kooijman.

De heer Kooijman: Ik vind het een heel mooi betoog van D66. En misschien voor de anderen, ik heb afgelopen 

week een aantal keren met Leefbaar over dit onderwerp heen en weer gemaild. Omdat ik een heel interessant 

onderwerp vond. Ik heb me ook even in moet verdiepen omdat het niet alledaagse kost is. Ik hoor ook de 

reactie vanuit het college dat het juridisch niet mogelijk lijkt te zijn. En ik denk dat daar dan net ook crux zit. 

Het is heel lastig voor ons om nou te veronderstellen van, is het nu … Kan het nu wel of kan het nu niet? En 

voor mij zit de crux in de motie bij, is van mening dat, puntje F, gemeente Ridderkerk bij de verkoop van grond 

de voorwaarden van implementatie SROI verplicht kan stellen aan de ontwikkelaar. We hebben een eigen 

inkoopbeleid, dus dingen die we zelf inkopen, daar kunnen we het bij verplicht stellen. Maar ook als wij iets 

verkopen kunnen we daar dan de verplichting bij meegeven dat een ontwikkelaar, als iets gebouwd gaat 

worden, dat die dan ook SROI toepast. En dat was ook de reden dat ik in de mail aan Leefbaarheid heb 

aangegeven, kunnen we de motie niet veel korter maken? Dat we zeggen van, dit is een interessant 

onderwerp, doe er eens een onderzoekje naar. En kunnen we dan kijken, college vragen, om daar eens naar te 

kijken. En nou, u heeft er om de een of andere reden niet voor gekozen om dat daarin mee te gaan, dus toch 

deze motie aan te houden. Maar nu lopen we wel tegen dit probleem aan. Ik ben benieuwd hoe Leefbaar daar 

op dit moment tegenaan kijkt? Want ik maak me al zorgen dat deze motie het anders niet gaat halen.

De voorzitter: Mijnheer Piena.

De heer Piena: Ja, voorzichtigheid is een groot goed. Aan de andere kant, de vraag heb ik net niet voor niks 

gesteld, er blijken dus tientallen van dit projecten opgestart zijn. En dan ga ik even op de heer Ouwens af dat 

er geen rechtszaken zijn aangespannen. Nou, mocht dat ergens misgaan, denk ik dat grote bedrijven, zeker bij 

aanbesteding, als eerste op de stoep staan om iets te vertellen dat het niet kan. Wat willen we dan gaan 

onderzoeken? Gaan we inderdaad nog eens een keer onderzoeken of er geen rechtszaken zijn aangespannen? 

Of gaan we onderzoeken of het juridisch wel of niet haalbaar is? Welke termijn wordt er dan gedacht? Tuurlijk 

kunnen we Leefbaar verzoeken, joh, trek de motie terug, breng hem over twee, drie maanden in als we sociaal 

domein bespreken, maar dan lopen we weer drie maanden achter. Dus welke winst denken we te gaan 

behalen met dit onderzoek?

De voorzitter: En ook de wethouder heeft straks zijn tweede termijn, maak ik u even op attent. Mijnheer Los.
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De heer Los: Ja, dank u voorzitter. Ja, het ligt gecompliceerd. Er zit natuurlijk een hele goede insteek, laten we 

wel wezen. Maar aan de andere kant vraag ik mij ook af, u had het net over twintig mensen die aan een baan 

zijn geholpen. En ja, als je het goed bekijkt zou het weleens zo kunnen zijn dat men zegt van ja, het is een 

gedwongen baan. En als het project afgelopen is, is het weer afgelopen. Dus mijn vraag is, waren dat 

duurzaam uitgestroomde mensen?

De voorzitter: Ik denk dat we nou weer naar mijnheer Ouwens gaan. Mijnheer Ouwens.

De heer Ouwens: Dank u voorzitter. Ik wil daar wel iets …

De voorzitter: Waarbij ik moet zeggen dat de tien minuten al lang om zijn en de twaalf ook al.

De heer Ouwens: Oké, ja. Ik ben blij dat u deze vraag stelt, want wat is er namelijk aan de hand, wij hebben 

één eis gesteld op dit bouwproject aan de mensen die zich konden aanmelden. En die ene eis die gesteld is, 

hebben jullie een angststoornis? Als ze geen angststoornis hebben, worden ze gewoon op gesprek zeg maar 

uitgenodigd. En wij hebben ongeveer een mannetje of 35 op gesprek gehad. Als ze een angststoornis hebben, 

is dat levensgevaarlijk op een bouwproject. Maar alle andere beperkingen die ze hadden, waren niet 

voldoende om nee te zeggen tegen de baan. En ze hebben allen gerouleerd zeg maar op de bouw. Ze zijn gaan 

kijken bij een sloopbedrijf, ze zijn gaan kijken bij een loodgietersbedrijf, en allen hebben ze naar tevredenheid 

een baan. Dus het is niet gedwongen, het is echt puur uit eigen initiatief. En de vraag van ChristenUnie, 

onderzoek. Ik ben daar inderdaad continu ook, ook op de vraag van de heer Piena, ik heb dat voor me uit 

geschoven omdat ik echt bang ben dat het echt op de lange baan gaat. Het enige wat ik zou willen doen, en 

dat zouden we misschien hierna kunnen bespreken, dat we een regel toevoegen waar puur in staat, tenzij kan 

worden aangetoond dat het juridisch niet mogelijk is om op te nemen. Ik geloof het niet, maar dat zou ik dan 

wel willen opnemen, want dan is dat het onderzoek waar we het over hebben. Maar ik geloof het niet, maar 

toon het dan aan. Als we dat kunnen opnemen, heb ik het idee dat die gewoon … Hebben wij het idee dat die 

door kan. Dank u voorzitter.

De voorzitter: Maar daartoe dient straks ook nog het overleg. Precies. Ik zie nog … Ik kijk nog één keer rond, 

dat is echt de laatste keer. Want we zijn ver over de tijd. Mijnheer Rottier, SGP.

De heer Rottier: Dank u wel voorzitter. Ik merk dat bij deze motie zeg maar de persoonlijke ervaringen van de 

heer Ouwens een sterke rol spelen. En dat is denk ik ook tegelijkertijd het risico van deze motie, omdat ja dat 

project dat heb ik ook gelezen, en dat project was daar misschien wel heel geschikt voor. Maar ik zou 

voorbeelden kunnen noemen van projecten waar dat juist heel negatief uitwerkt. Dus een onderzoek lijkt mij, 

als we hier verder mee willen, wel heel erg op zijn plaats. Omdat het anders aan één voorbeeld is opgehangen.

De voorzitter: Mevrouw Fräser?

Mevrouw Fräser: Voorzitter, ik onderschrijf de SGP in deze. Ik denk dat het voor nu, althans ik zeg even mijn 

persoonlijk, of de mening van D66, om dat nu op deze manier in te dienen, ook met de aanpassing tenzij, is 

voor mij een brug te ver. Ik geef aan, voor mij is een tussenstap een onderzoek en dat hoeft niet over … Heb ik 

het niet over volgend jaar, maar misschien al op heel korte termijn is voor mij … Zou ik heel wenselijk vinden in 

deze.

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk.
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De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel voorzitter. Ik ben blij met de daadkracht van de heer Ouwens op dit punt. Maar 

ik had nog een andere vraag, iets wat me in het bijzonder intrigeerde in de algemene beschouwing van 

Leefbaar. Er wordt iets gezegd over de claim op het tramtracé, en op een gegeven moment wordt de 

opmerking gemaakt om het tracé op te knippen en te verleggen naar buiten het centrum. Betekent dit dat 

Leefbaar een railverbinding niet langer meer uitsluit? Dank u wel.

De voorzitter: Ik ga eerst even naar mijnheer Ouwens.

De heer Ouwens: Dank u voorzitter. Ik snap de SGP. Ik kan wel zeggen dat dit voorbeeld een van de tientallen 

voorbeelden is die ik in twintig jaar heb meegemaakt. Dus … En ik weet ook dat het soms niet gelukt is, ben ik 

het volkomen mee eens. We zitten in diezelfde branche. Maar daarom des te meer is het belangrijk dat deze 

motie erdoor komt, omdat we continu op zoek zijn naar de weg van de minste weerstand, en continu excuses 

verzinnen om het niet tot een succes te maken. En dat is even het laatste wat ik erover wil zeggen.

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe.

Mevrouw Kayadoe: Dan mag ik het nog heel even over de tram hebben in antwoord op de vraag van de PvdA. 

Ik heb inderdaad in de bijdrage vanmorgen gezegd dat het afgelopen dinsdag is dat inderdaad, dat het 

onderwerp in de provincie aan de orde is geweest en aangehouden is tot volgende week. En hopelijk komt er 

een betere motivering om de claim te laten vallen of om het tracé op te knippen en te verleggen naar buiten 

het centrum van de Ridderkerk. Dat is exact wat ik gezegd heb, dat klopt. Daarmee wil niet zeggen dat 

Leefbaar Ridderkerk nu opeens interesse zou hebben in een railverbinding. Want dan heb ik het niet helemaal 

juist verwoord. Want dit is zoals het afgelopen dinsdag in de provincie is besproken. En dat zijn dus niet exact 

mijn woorden, dus dan wil ik dat graag bij deze rechtzetten.

De voorzitter: We gaan naar mijnheer Westbroek van Partij 18PLUS, gaat uw gang.

De heer Westbroek: Dank u wel voorzitter. De begrotingsraad van vorig jaar zit nog goed in mijn geheugen. 

Partij 18PLUS had geen enkele motie op inhoud beoordeeld, omdat Partij 18PLUS van mening was dat deze 

toen thuishoorde bij het collegeprogramma. Dat is dit jaar wel anders. Niet in termen van oppositie en coalitie 

denken, maar goede ideeën indienen en steunen. Vorig jaar verzocht de heer Ros ons nog om lekker buiten te 

gaan spelen. Nou voorzitter, dat hebben we gedaan. Zoals gezegd in mijn eerste termijn was Partij 18PLUS bij 

veel evenementen aanwezig. Als bezoeker, als sponsor of als vrijwilliger. Evenementen dragen bij aan de 

levendigheid van Ridderkerk, en daarom dienen we de motie van het CDA mede in. Partij 18PLUS hoopt op 

een brede steun vanuit de raad. Weet u wie hier ook graag buitenspelen? Honden. Partij 18PLUS is groot 

voorstander van omheinde losloopgebieden voor honden, waar ze lekker kunnen ravotten zonder dat ze 

struikelen over fietsers, of dat hardlopers tegen ze opspringen. Of was dat nou andersom. De motie van 

Leefbaar Ridderkerk dienen we daarom mede in. Honden maar ook huisdieren in het algemeen kunnen een 

sterke band hebben met mensen. Mensen in een minima situatie kunnen er ook extra waarde aan hechten. De 

motie van de Partij van de Arbeid om voor die doelgroep bijvoorbeeld dierenartskosten betaalbaar te maken, 

vinden wij sympathiek en steunen we. Voorzitter, we bouwen er wat op los de laatste jaren in Ridderkerk, 

maar Partij 18PLUS vindt dat groen en steen integraal bekeken moeten worden. Dat zal u dan ook niet 

verbazen dat Partij 18PLUS de motie van Partij van de Arbeid inzake natuurinclusief bouwen van harte steunt. 

Hopelijk zorgt dat ervoor dat er weer voldoende roofvogels en wellicht vossen onze kant opkomen. Om de 

overlast van de genoemde muizen en ratten te beperken.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.
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Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u voorzitter. Partij 18PLUS heeft het over groen, en dat ze daar blij mee 

zijn. Deelt 18PLUS het standpunt van Burger op 1, dat het echt wel bijna noodzakelijk is dat de bomen die 

langs de rijksweg gekapt worden door Rijkswaterstaat, ook langs de rijksweg teruggezet worden?

De heer Westbroek: Ik durf dat niet te zeggen wat de redenen daarvoor zijn, waarom ze niet teruggeplaatst 

worden. Ik hoorde u net zeggen dat daar mogelijk kabels onder lagen, en dat dat, de smoes misschien, iets te 

zwaar uitgedrukt werd. Dus ik durf niet te zeggen of dat dat een goede reden is om het niet te doen. Maar wat 

betreft groen, wij hechten daar natuurlijk wel heel erg veel waarde aan en we zijn blij dat er ook wel stappen 

worden gemaakt.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, ik wil wat toelichten. De bomen langs de rijksweg hebben met vleermuizen te 

maken. Maar er hebben altijd bomen gestaan, en dat is meer mijn punt, ook als het over kabels of leidingen 

gaat, er liggen kabels of niet. Er staat een boom, die is oud, die wordt ziek of wat ook, die moet in ieder geval 

om. Dat kan om moverende redenen, dat kan gebeuren. Maar dan kan er opeens niet meer ter plaatse 

herplant gepleegd worden omdat er iets met vleermuizen is of omdat er kabels of leidingen zit. En dat is waar 

wij heel veel moeite mee hebben. Mijn vraag is of dat Partij 18PLUS daar ook moeite mee heeft?

De heer Westbroek: Zoals ik al aangaf, ik ken de specifieke casus niet, behalve wat u hier nu erover aangeeft. 

Maar wij zijn natuurlijk wel voorstander ervan om als er groen is, het groen in stand te houden of het ergens 

terug te plaatsen, wanneer mogelijk. Eens even kijken waar ik was in mijn bijdrage voorzitter. En zolang dat 

niet het geval is, dienen we als mensen in te grijpen om een te grote populatie te voorkomen, en dat ging over 

de muizen en ratten. En de motie van Leefbaar Ridderkerk steunen wij dan ook. In mijn eerste termijn haalde 

ik het groots vieren van 75 jaar bevrijding aan. De SGP kan op onze steun rekenen, vrijheid en gezondheid is 

een groot goed, net als veiligheid. De motie voor het sluiten van een convenant met Meld Misdaad Anoniem 

steunen wij. Wat ook een groot goed is, is democratie. Vrije verkiezingen in een vrij land. Onze eigen motie 

verzoekt het college om op wat voor manier dan ook het aantrekkelijker te maken om te stemmen. En daar 

kan toch geen partij op tegen zijn? Voorzitter, Partij 18PLUS maakt zich zorgen om het drank- en drugsgebruik 

onder jongeren. Zorg voor goede lessen op basisscholen over de gevaren van drank- en drugsgebruik. De 

motie van de SGP vinden wij sympathiek. Maar zoals deze nu is verwoord kan de taartenwinkel volgens ons 

aan de Amaliastraat bijvoorbeeld straks geen lachgas meer verkopen voor de slagroomspuiten, en kunnen 

verschillende horecazaken misschien wel geen toefje slagroom meer op de warme chocomelk doen. Wanneer 

de motie daarop aangepast kan worden, of de SGP ons kan verzekeren dat dit allemaal wel doorgang kan 

vinden, dan zullen wij de motie steunen. Het belang van een bereikbare AED kan het verschil zijn tussen leven 

en dood, dat klinkt zwaar maar zo is het nu eenmaal. Daarom zouden wij de motie van Burger 1 ook mede in 

willen dienen. En dat sommige dingen te bureaucratisch zijn, blijkt wel uit de overwegingen, uit de motie van 

de ChristenUnie. Partij 18PLUS is van efficiëntie, en we steunen daarom ook deze motie. En nog even terug 

naar onze jongeren.

De voorzitter: Mijnheer Rottier.

De heer Rottier: Voorzitter, op die vraag van 18PLUS over die motie kan ik wel antwoord geven. Ja, suggesties 

voor verbetering zijn altijd welkom. Maar het punt waar nu om gevraagd wordt, daar voorziet de motie al in 

omdat het gewoon mogelijk moet blijven om slagroompatronen te kopen, of te verkopen. En dat blijkt ook uit 

de motie want het gaat over maatregelen waarbij afspraken moeten worden gemaakt met de lokale 

detailhandel om verkoop van lachgaspatronen voor consumptieve doeleinden, lees slagroompatronen, niet 
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langer te laten plaatsvinden aan jongeren onder de 18 jaar. Dus dat betekent dat 18-plus mensen die wel 

gewoon kunnen kopen.

De voorzitter: O, sorry. Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u voorzitter. Lachgas is ook wel het gas wat soms in ballonnen gedaan 

wordt, waardoor ze wat makkelijker opstijgen dan dat je ze opblaast. Lachgas wordt ook in de ballonnen 

gedaan en vervolgens de ballon aan de mond gezet om het lachgas te kunnen inhaleren. Is de SGP nu ook 

eindelijk tegen het oplaten van luchtballonnen, waar dat gas voor gebruik wordt?

De voorzitter: Kijken of de SGP nog verdeeld is op dat punt. Mijnheer Rottier.

De heer Rottier: Voorzitter, wij hebben het al een aantal jaren tijdens de begroting gehad over ballonnen. Dit 

jaar wou ik het maar eens achterwege laten.

De voorzitter: Wie is er nu eigenlijk feitelijk … Mijnheer Westbroek, er zijn al bijna zeven minuten om.

De heer Westbroek: Dank u wel voorzitter. Bedankt voor het antwoord. Dat stelt ons in ieder geval gerust als 

18-plussers. Nog even terug naar onze jongeren. Partij 18PLUS hecht er waarde aan dat kinderen opgroeien en 

spelen tussen het groen. Ook een schoolplein is daar een mooie motie voor. Mooie locatie voor. De motie van 

D66 steunen wij, net als de motie van de SGP inzake het kinderlintje voor 18-min. Wat een steun vanuit de 

grootste partij van Ridderkerk voorzitter, steunen we dan alles? Nee, de oplettende kijker weet dat er nog een 

aantal moties openstaan en een amendement. De motie van Leefbaar Ridderkerk inzake een pop-up 

politiebureau, vinden wij enigszins overbodig. Gezien het artikel in De Combinatie van vandaag, en zoals 

zojuist ook al, of vanochtend al benoemd. Ook de motie inzake het manifest ‘Iedereen doet mee’, zullen wij 

net als in de vorige periode niet steunen. SROI vindt Partij 18PLUS van groot belang, als het gaat om de 

besteding van ons gemeenschapsgeld. In de nieuwe …

De voorzitter: Mijnheer Mijnders, CDA.

De heer Mijnders: Dank u voorzitter. Ik ben even benieuwd naar waarom 18PLUS de motie over het manifest 

‘Iedereen doet mee’ niet steunt? Dank u.

De heer Westbroek: Wij vinden dit meer een landelijke aangelegenheid, en wij willen graag bij hetzelfde 

standpunt blijven als in de vorige raadsperiode hierover. Ik ga verder voorzitter. Zoals ik al zei, SROI vindt …

De voorzitter: Mijnheer Kooijman.

De heer Kooijman: Ja, dat verbaast mij zeer, het gaat toch hier ook over lokale invulling van dat beleid wat 

landelijk is aangegeven?

De heer Westbroek: Wij zijn van mening dat dit vooral een landelijke aangelegenheid is, en of dat dat dan de 

invulling is lokaal of hoe dat verder in de uitvoering zit, wij blijven bij het standpunt dat we het niet steunen 

net zoals in de vorige periode.

De voorzitter: Mijnheer Mijnders.
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De heer Mijnders: Dank u voorzitter. Maar op bepaalde punten wil juist 18PLUS voorlopen, bij Ridderkerk. We 

kunnen als Ridderkerk voorlopen als het gaat om inclusieve samenleving. En dan verwijst 18PLUS, we moeten 

wachten op het landelijke. Vind ik een beetje raar.

De heer Westbroek: Ja voorzitter, dat mag de heer Mijnders natuurlijk vinden. Ik ga nog een keer proberen om 

verder te gaan. SROI vindt Partij 18PLUS van groot belang, als het gaat om de besteding van ons 

gemeenschapsgeld. In de nieuwe inkoopvoorwaarden is dit wat ons betreft prima belegd. Maar ik moet ook 

constateren dat de heer Ouwens zojuist een heel uitgebreid betoog heeft gehouden en we hier in de raad ook 

al wat discussie hebben gehad. Dus wij zijn ook nog wel even nieuwsgierig naar de reactie van het college op 

alles wat hiervoor zojuist is gezegd over SROI. En de motie voor een vrije busbaan op de verbindingsweg 

voorzitter, deze wordt momenteel al gereconstrueerd. Zoals al een paar keer genoemd. En om dit nu nog eens 

op de schop te nemen, gaat ons te ver. En last but not least, het amendement van de Partij van de Arbeid. Dit 

jaar heeft de gemeenteraad een nieuw afvalplan vastgesteld, met daarin de financiële consequenties. Een zeer 

goed afvalplan vindt Partij 18PLUS. Doordat de gemeente de afvalstoffenheffing maximaal kostendekkend laat 

zijn, weten inwoners wat het kost om afval in te zamelen, en kunnen ze door goed gedrag er afvalkosten mee 

besparen. Door nu geleidelijke tarieven in te voeren wordt het weer ingewikkeld voor onze inwoners. Het 

amendement steunen wij dan ook niet. Dank u wel voorzitter.

De voorzitter: Uw tien minuten zijn precies om. Ik kijk nog even rond, zijn er nog vragen in de richting van 

Partij 18PLUS dan wel de heer Westbroek? Mijnheer Ros.

De heer Ros: Eén vraagje, eigenlijk een procedureel vraagje aan 18PLUS. Waar ik eigenlijk heel verbaasd over 

ben, er is een hele goede motie van D66 gemaakt over vergroening van schoolpleinen, waar wij ook heel erg 

achter staan. Een prima plan. Deze was heel laat. En de voorgaande keren was het altijd zo dat als een motie 

laat was of wat dan ook, dan kreeg die niet eens een kans om bekeken te worden door 18PLUS, want hij was 

te laat. Ik ben heel blij met deze meegaande houding en het veranderen hiervan. Dus, maar ik ben wel 

benieuwd wat er is veranderd?

De voorzitter: Anderen nog in de richting van de heer Westbroek? Dat is niet het geval. Mijnheer Westbroek.

De heer Westbroek: Dank u wel voorzitter. Nou, ik kan verklappen wat er is veranderd. Niets. Wij hebben 

namelijk de mondelinge toelichting gekregen op de avond dat wij de fractievergadering hadden. En in dat 

kader hebben wij hem nog kunnen overwegen met de fractie.

De voorzitter: Mooi, dank u wel. Is dat ook maar weer helder. Mijnheer Rijsdijk, Partij van de Arbeid.

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel voorzitter. Laat ik beginnen om nou ja de ambtenaren en iedereen die aan de 

totstandkoming van de begroting heeft meegeholpen, nog te bedanken. En ook de griffie voor de bijstand de 

laatste dagen, ook met moties en amendementen. Ik heb dat in de eerste termijn niet gedaan. Bij deze. De 

heer Los die zei het mooi in zijn eerste termijn, alles begint met ambitie en zo is het natuurlijk ook. In dat 

kader ondersteunen wij van harte de oproep van D66, ja om mensen te ondersteunen om structureel uit de 

armoede te komen en ook om de overerfbaarheid van armoede te stoppen. Daar staan wij van harte achter, 

en ook wij hebben de afgelopen jaren daar heel veel, ja voorstellen voor gedaan, en ook nu ligt er weer een 

motie ter tafel. Met de ChristenUnie zijn we het eens dat preventie heel belangrijk is op, ja eigenlijk op alle 

gebieden. Ook wat jeugdcriminaliteit betreft, het tegengaan van eenzaamheid maar ook bij schulden. De Partij 

van de Arbeid Ridderkerk is een voorstander van een schuldsaneringsfonds, om mensen met problematische 

schulden te helpen. Mensen hebben nu gemiddeld veertien schuldeisers, en met zo’n fonds is er nog maar één 
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schuldeiser, de overheid, de gemeente. Dat kan voor rust zorgen in het hoofd, de rust die mensen nodig 

hebben om aan een stabiele toekomst te werken en om duurzaam uit de schulden te komen. In dat kader zijn 

we ook blij met de motie van de ChristenUnie om te kijken hoe we het herindiceren, hoe dat makkelijker 

gemaakt kan worden. Dat alle dingen die niet meer nodig zijn in de procedure, al die belemmeringen, dat die 

worden weggehaald. Dat is niet alleen, ja goed voor de inwoners zelf maar ook voor de professionals. Want 

dan kunnen zij zich ook bezighouden met de zaken die er echt toe doen, en dat is het bieden van goede zorg. 

In dat kader vragen wij aandacht voor de werkdruk bij de wijkteams, en de Wmo-consulenten. En doen we 

eigenlijk ook de oproep aan de wethouder om nog verder te kijken hoe procedures, ja vereenvoudigd kunnen 

worden. Er kan bijvoorbeeld ook mogelijke winst geboekt worden bij mensen die uit de bijstand ja in- en 

uitstromen, of die wisselende aanvullingen hebben op het inkomen. Regelingen zijn voor die mensen ook vaak 

ingewikkeld, en wellicht kan dat ook vereenvoudigd worden. Laat dan de motie herindicatie ook een eerste 

aanzet zijn om verder te kijken. En ik proefde in de eerste termijn ook zeker de wil bij de wethouder om het, 

waar dingen beter kunnen, om dat ook op die manier te doen. We zijn blij dat er gewerkt wordt aan de motie 

… dat er uitvoering wordt gegeven aan de motie sociale kaart. Het wordt ook wel eerlijk gezegd een beetje 

tijd, want hij ligt er natuurlijk al lang. We vinden het wel heel belangrijk dat dat in samenspraak met de 

inwoners wordt gedaan. En op het moment dat het voorstel er komt van de sociale kaart, dat ook inzichtelijk is 

hoe die wordt bijgehouden. Want het is mooi als de kaart er straks is, maar laten we niet tegen de situatie 

aanlopen dat hij dan over een jaar weer achterhaald is, want dan is alle moeite weer voor niets geweest. 

Aandacht vragen we ook, ja voor de huishoudelijke hulpen. Er loopt een nieuwe aanbesteding, nou ja dat 

brengt ook onzekerheid voor mensen met zich mee. We roepen het college op om ook op dat vlak snel met 

duidelijkheid te komen. Wat de Wmo betreft, begin 2000 … Nou ja, of vanaf 1 januari 2020, wordt er een … Ja, 

gaan we over op een andere systematiek in de Wmo, dan wordt er een abonnementstarief ingevoerd. Mensen 

gaan dan een vaste eigen bijdrage betalen. Heeft onder andere tot doel om de stapeling van zorgkosten te 

voorkomen. Nou ja dat is op zich, ja natuurlijk positief. Voordeel zit hem met name bij de hogere inkomens, en 

de middeninkomens, die nu natuurlijk een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. In dat kader de vraag aan 

de wethouder, of het de implementatie van het abonnementstarief, of dat in Ridderkerk op schema ligt? Dat 

onze inwoners tijdig aangeleverd worden niet ja ergens volgend jaar met stapelfacturen te maken krijgen. 

Want dat is nu juist het doel van de wet, om dat te voorkomen. In dat kader vraag ik ook nog aandacht voor 

minima, want ook al komt er nu een vast tarief, gemeenten hebben de mogelijkheid om inwoners met een 

smalle beurs, eventueel vrij te stellen van de bijdrage voor de Wmo, en kunnen daar zelf ook de 

inkomensgrens voor bepalen. En met alle voorstellen die nog op stapel liggen, ook op het gebied van minima, 

de nieuwe Wmo-verordening die eraan komt, wil ik de wethouder dat ook nadrukkelijk in overweging geven. 

Mooi dat hogere en middeninkomens erop vooruitgaan, maar laten we vooral ook de laagste inkomens niet 

vergeten. Wethouders Van Os die stipte in zijn eerste termijn, de herziene versie van het IAP aan. In dat kader 

wil ik nog een keer wijzen op de mooie plannen die er zijn, ja ook bij de verenigingen op het sportpark Bolnes. 

En doe ik ook de oproep aan het college om constructief met de verenigingen mee te denken in het kader van 

de verduurzaming en om het sportpark Bolnes te laten uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor de wijk. De 

keuze is gemaakt om de Beverbol te slopen, dus aan een extra ontmoetingsplek in de wijk is ook echt 

behoefte. Ik ben blij dat de wethouder in zijn eerste termijn ook de Rowdies aanstipte. Eerder is gezegd bij de 

behandeling van het nieuwe IAP of het herziene IAP, dat er voor het einde van het jaar duidelijkheid zou zijn. 

Dat is nu wat opgeschoven. De wethouder zei, we komen ja zeker volgend jaar met een voorstel. Dat kan ook 

op 31 december zijn. Maar we willen hem toch echt wel vragen om nou ja, halverwege volgend jaar toch echt 

wel met een concreet plan te komen zodat de Rowdies ook verder kunnen. De vereniging is bijzonder 

succesvol en lijkt nu een beetje aan het eigen succes ten onder te gaan.

De voorzitter: Mijnheer Piena.
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De heer Piena: Dank u wel voorzitter. De vraag aan de Partij van de Arbeid, het honkbalseizoen begint altijd in 

de zomer. Dus als de Ridderkerk Rowdies er wat aan willen hebben, dan denk ik dat het verzoek toch wel wat 

naar voren gehaald zou moeten worden. En zal men toch denk ik uiterlijk februari, maart duidelijkheid moeten 

krijgen. Om ook dat nieuwe veld dan nog in te richten, klaar te maken et cetera voor het nieuwe, dus niet voor 

het komende, maar voor het seizoen daarop. Bent u daartoe bereid om dat de wethouder te vragen?

De heer Rijsdijk: Ja, natuurlijk, hoe meer … Ik zou het het liefst aan het eind van het jaar die duidelijkheid, ja al 

hebben. Maar hoe sneller het er is, natuurlijk bete. Want de vereniging is zo succesvol en dreigt er nu een 

beetje aan ten onder te gaan omdat er voor steeds meer teams dispensatie gevraagd moet worden. Het 

evenementenbeleid. Nou ja, bekend is dat de Partij van de Arbeid voorstander is voor meer evenementen op 

het Koningsplein, in alle wijken van Ridderkerk. Ik heb het in de eerste termijn ook al aangestipt, een bruisend 

Koningsplein met waterplezier, een schaatsbaan en het Koningsplein Festijn. Evenementen dragen bij aan 

ontmoeting tussen jong en oud, het verbinden van generaties, dat vinden we erg belangrijk. En kunnen ook 

een steuntje in de rug zijn van onze lokale ondernemers. We zijn ook voor een evenementenbudget, dat is 

geen geheim. Maar in het kader van het nieuwe evenementenbeleid, vinden we het wel belangrijk dat op het 

moment dat de gemeente een bijdrage ter beschikking stelt aan evenementen, dat die evenementen vrij 

toegankelijk zijn voor onze inwoners. Dat ze daarvoor niet hoeven te betalen. Dat vinden we een belangrijke 

voorwaarde. En dat ook onze lokale, ja winkeliers en horeca, dat die daarvan profiteren, een bijdrage daaraan 

kunnen leven. En dat als de gemeente structureel een bijdrage levert, nou ja dat dat ook zichtbaar is. Dat 

vooral dat zichtbaar is, bijvoorbeeld door het gemeentelogo te tonen. Dat brengt mij bij de moties. We zijn 

blij, ja met de positieve reacties ten aanzien van natuurinclusief bouwen. We denken echt dat daar een 

volgende stap mee gezet kan worden om de verstening in Ridderkerk wat tegen te gaan en verder terug 

vergroenen. Er wordt ook best wel gebouwd en dat biedt mooie kansen, ook met het opnieuw inrichten van 

de openbare ruimte en om verdere stappen te zetten, ja bij het vergroten van de biodiversiteit. Want er zijn 

best wel heel veel dieren die het moeilijk hebben. Ik noem even de huismus, de gierzwaluw maar ook bijen en 

vlinders. Het kan met simpele en eenvoudige maatregelen. Ook de motie dierenartskosten, die is sympathiek 

ontvangen. Ik heb in interruptie al aangegeven dat veel mensen, die tegen problemen met die 

dierenartskosten aanlopen, dat die al over een huisdier beschikten voordat ze het financieel moeilijk kregen. 

Er kan natuurlijk in twee of drie jaar ook heel veel gebeuren, ziekte, verlies van een baan. Het is mooi dat er 

gekeken wordt of … Nou ja, dat iets verlicht kan worden, en dat is natuurlijk ook goed voor het dierenwelzijn. 

Als dieren in een asiel moeten komen, eerder moeten inslapen nou ja dat is …

De voorzitter: De tien minuten zijn ruimschoots om.

De heer Rijsdijk: Dat is niet wenselijk. Dat brengt mij als laatste voorzitter, dan lig ik eigenlijk best mooi op 

schema. Brengt mij dat bij het amendement over de afvalstoffenheffing. Ja, die stijging van 16 procent van de 

afvalstoffenheffing, vinden wij, ja gewoon heel erg fors. Inwoners krijgen met het nieuwe afvalplan ook best 

wel veel op zich af. Er moet betaald gaan worden voor het grofvuil, laten we dat niet vergeten. De containers 

worden volgend jaar niet meer gereinigd, kunnen mensen zelf doen. Ja, wie daar eventueel niet toe in staat is, 

die zal een abonnement moet afsluiten. En belangrijk ook nog, volgend jaar is er nog geen sprake van het 

variabele tarief. Dus wie goed zijn best doet met de afvalscheiding, die heeft in die zin pech. Die betaalt toch 

gewoon het volle pond, en dat is in dit geval een verhoging van 16 procent. Nou, wij willen dat graag anders 

doen. We onderschrijven het uitgangspunt van de kostendekkendheid, dat staat ook helemaal niet ter 

discussie. Maar we willen dat in stapjes doen om in 2022 op een kostendekkend niveau te komen om onze 

inwoners, ja deels daarin ook te ontzien. We denken dat dat misschien ook ja voor iets meer rust kan zorgen 

bij de invoering van het afvalplan. Het is een mooie geste, en alle partijen in deze raad, ik noemde het ook al in 
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de eerste termijn, ja onderschrijven volgens mij het principe dat de lokale lasten bij voorkeur niet meer stijgen 

dan de inflatiecorrectie. En ik geef direct toe dat ze in ons voorstel ook meer stijgen dan de inflatiecorrectie, 

maar het is wel een mooie tegemoetkoming. We vragen veel van onze inwoners, het is ook mooi als we nog 

iets voor ze terug doen. Daar wilde ik het bij laten voorzitter. Dank u wel.

3e.    2e termijn college

De voorzitter: Ik kijk nog even in de rondte. Zijn er vragen in de richting van de PvdA, dan wel mijnheer Rijsdijk. 

Dat is niet het geval. Ik heb begrepen dat het college behoefte heeft aan een schorsing om zich voor te 

bereiden op de tweede termijn. Dus ik schors de vergadering tot … Heeft het college aan een kwartier genoeg? 

Ik schors de vergadering voor een kwartier tot kwart voor vijf.

De voorzitter: Ik verzoek de leden van de raad hun zetels weer in te nemen. Zodat het college kan beginnen 

aan een tweede termijn. Goed voorbereid en wel. Hartelijk dank. Zelfde volgorde als vanmorgen. En ik neem 

mij voor, dan zal ik ook proberen de boel op te bewaken, om zes uur te kunnen schorsen zodat iedereen 

lekker kan gaan eten en zich voor kan bereiden op de stemmingen van vanavond. Heeft iedereen dezelfde 

agenda. Het woord is aan wethouder van Financiën en heel veel andere zaken. Mijnheer Oosterwijk, ga u 

gang.

De heer Oosterwijk: Ja, dank u wel voorzitter. Voordat ik een aantal inhoudelijke zaken met de raad wens te 

delen, constateer ik maar even dat het college niet aan een paradigmashift hoeft te gaan lijden om aan het 

gevoel van het grootste gedeelte van de raad in ieder geval tegemoet te gaan komen. En zeker niet als het 

gaat om een aantal onderwerpen die in mijn portefeuille van belang zijn. En dan doel ik ten eerste op het 

component Financiën. Ik heb ook in tweede termijn goed geluisterd, en vooral ook geconstateerd dat er 

herkenning is bij de raad op de benodigdheid om, nou ja in balans te brengen, A, een sluitende begroting en 

een toekomstig ook gezonde financiële positie voor het Ridderkerkse. En tegelijkertijd ook de ambities die er 

zijn, al is het alleen van het collegeprogramma dan wel andere ambities ook. Nou ja, wat dat betreft tot een 

goed einde bij elkaar te brengen. De enige manier om dat te doen voorzitter is zoals ook door het college is 

voorgesteld, een integrale benadering te kiezen op al die componenten die daarmee samenhangen. En daar 

waar de VVD-fractie benieuwd is naar de onderdelen uit het bestaande beleid die dan zeg maar geschrapt 

zouden moeten worden eventueel, en ik gebruik het woord eventueel er maar nadrukkelijk bij, om ambities 

waar te maken. Ja, dat zijn nou ook type vragen die ook in de komende maanden juist aan bod gaan komen, 

en waar we met elkaar ongetwijfeld een heel interessant gesprek over gaan voeren bij de behandeling van de 

Kadernota van 2021. En het college heeft ook aangegeven dat die behandeling ook heel anders zal zijn naar 

verwachting dan die van het afgelopen jaar bijvoorbeeld. Als het gaat om financiën voorzitter, daar was er ook 

nog een hele concrete vraag vanuit GroenLinks, hoe aangekeken zou kunnen worden richting het duurzaam 

bankieren. En ik denk dat een concrete vraag ook een concreet antwoord verdient. Het is in ieder geval denk ik 

geen geheim dat gemeenten ook zeg maar, of niet alleen van het verplichte schatkistbankieren, allemaal 

zonder uitzondering zou je kunnen zeggen als Nederlandse gemeente klant zijn bij de Bank Nederlandse 

Gemeenten. Daar valt ook in die zin niets in te kiezen, dat is ook verplichte kost. En daar waar zeg maar de 

gemeente Ridderkerk wellicht ook bij een andere bank bankiert, is ook in de beantwoording van eerdere 

schriftelijke vragen duidelijk geworden dat het ook bij de Rabobank is. Maar ook maar voor een heel klein 

deel. Overstappen naar een andere bank betekent ook simpelweg aanbesteden, en dat zou dan ook pas eerst 

in het volgend jaar kunnen. Daar speelt dan ook weer lokale inkoop een belangrijke rol, naast duurzaamheids-

aspecten. Al met al heeft het college ook met allerlei praktische consequenties die eraan verbonden zijn in 

relatie met een kleiner deel wat we zeg maar bij de lokale bank bankieren, niet de behoefte om hier nu een 
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heel circus voor op te tuigen om dat te gaan veranderen. Tweede lijn voorzitter, waar ik de raad ook met 

elkaar in gesprek heb zien gaan, is het onderwerp wonen. Een paar korte noties van mijn kant. A, het is 

natuurlijk ook in mijn eerste termijn aangegeven dat we daar volgend jaar met elkaar een prima jaar op gaan 

meemaken, omdat we daar ook een nieuwe Woonvisie op gaan vaststellen. Daar komen al die onderwerpen 

die genoemd zijn, gevoeglijk, misschien wel zonder onderscheid ook, nadrukkelijk bij terug. Een paar dingen 

die ik aan de voorkant daarop graag zou willen meegeven zijn deze. En daar wil ik niet onduidelijk over zijn. dat 

het Regioakkoord, wat eerder dit jaar is afgesloten, tussen de regionale gemeenten op met name de 

component sociale woningbouw enerzijds, en ten tweede zeg maar de totale opgave van woningbouw, niet 

ter discussie staat voor het college. Daar gaan we met elkaar niet opnieuw aan sleutelen, dat is wat het is, en 

dat hebben we met elkaar ook te respecteren. En ik ben daar ook in de overtuiging van dat als we daar met 

elkaar aan gaan lopen sleutelen, we regionaal veel verder van huis gaan komen dan dat we nu met elkaar zijn. 

Tweede opmerking daarbij voorzitter, is die in relatie tot hoogbouw. Ja, daar hebben we eerder met elkaar in 

commissieverband over gesproken. Toen ook geannoteerd door de fractie van GroenLinks. Ik heb toen 

aangegeven dat ik het in een interessant onderwerp vind, en dat ik eigenlijk ook wel zou verwachten dat daar 

de GroenLinks-fractie ook het voortouw in zou nemen. En ik heb vandaag ook gehoord, dat de GroenLinks-

fractie door uw raad ook is uitgenodigd om daar concrete stappen in te zetten, om dat gesprek te voeren. En ik 

vind het interessant om ook in het kader van de op te stellen Woonvisie, en de keuzes die daarin te maken 

zijn, aan te horen hoe uw raad daar onderling over denkt. Dat levert alleen maar weer een hele goede 

bouwsteen op. Wat die bouwsteen dan ook moge zijn. Dus die leg ik toch even met u welnemen heel 

nadrukkelijk bij de fractie terug en neem ik niet op de schouders van het college op voorhand.

De voorzitter: Mijnheer Ros.

De heer Ros: Voorzitter, dank u wel. Ja, deze nemen we heel graag op. Dank u wel. We zullen daar met iets 

komen, in welke vorm moeten we nog even over denken, maar we zullen daar graag met iets komen. Dank u 

wel.

De heer Oosterwijk: Dan vervolg ik mijn betoog voorzitter. En kom ik op een aantal concrete zaken die ook zijn 

aangegeven. Er zijn vragen gesteld over, dan kom ik in de portefeuille van collega Meij aan, rondom de 

monumentale aanwijzing van twee locaties. Enerzijds de Huishoudschool, anderzijds woningen aan de 

Molensteeg. Heel concreet kan ik daarbij aangeven dat zodra de tramreservering op de Koninginneweg ook 

eraf zou zijn gehaald, het college wenst over te gaan tot aanwijzing van de Huishoudschool als monumentaal 

pand. En dat een soortgelijke denkroute, niet zozeer in relatie tot het tramtracé, ook geldt voor de woningen 

aan de Molensteeg. Het college heeft als koers om die woningen uiteindelijk ook te gaan verkopen, maar wel 

met een mooi bordje erbij op de muur zou je kunnen zeggen. We zijn ook naar voren gewijd, voorzitter, 

rondom de pilot van Wooncompas. Te raken van het verduurzamen van een aantal woningen. Collega Japenga 

heeft deze woningen ook afgelopen week volgens mij middels het doorknippen van een lintje weer helemaal 

ter beschikking gesteld aan de bewoners. Ik hecht er ook wel aan om heel nadrukkelijk te benoemen dat het A, 

een pilot is, maar dat is door de fractie van Burger op 1 ook benoemd. Maar dat zeg maar de evaluatie van dit 

pilot natuurlijk ook in de eerste plaats aan Wooncompas is. En wij zullen echt wel met elkaar, op toch 

bestuurlijke tafel en de gesprekken die we periodiek hebben tussen gemeente en Wooncompas, daarbij 

stilstaan. Maar laten we ook de verantwoordelijkheid en de aanvliegroute, en degenen die zich daarop 

inzetten, ook gewoon echt in eerste plaats aan zet laten is mijn oproep.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

68



Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u voorzitter. Gelijk een gelegenheid voor mij om Woonvisie te corrigeren 

naar Wooncompas, dat bikt nog niet zo erg. Maar u gaf het aan. Ik ben blij met de toezegging dat u in ieder 

geval … Ja, en allereerst natuurlijk over die panden voor de gemeentelijke monumentenstatus. Maar ook dat u 

aangeeft van, wij zullen als college richting de evaluatie die echt bij Wooncompas ligt, dit meegeven, van wat 

onder de bewoners leeft. Dank u.

De heer Oosterwijk: Ja voorzitter, ik heb dat niet zozeer gezegd mee te zullen geven richting Wooncompas. Ik 

denk dat Wooncompas vanuit hun eigen huurders prima al gehoord heeft wat ze daarvan vinden in het kader 

van die evaluatie. En als ze al niet nog niet gehoord hebben, dat Wooncompas met haar huurders daar ook het 

goede gesprek over zal voeren. Dus ik ben er echt wel van overtuigd dat Wooncompas op eigen kracht zeg 

maar die evaluatie goed doet. En wat ik vooral heb willen aangeven is dat de evaluatie als zodanig, ook wat de 

bestuurlijke tafel een keertje aan de orde zal kunnen komen. Nou, dat wacht ik ook op die manier maar even 

met heel veel vertrouwen af. Voorzitter, een aantal andere opmerkingen die nog zijn gemaakt. Groen. Het is … 

Ik heb daar ook nog even tussentijds contact over gehad met collega Meij. Inmiddels is er met Rijkswaterstaat 

overeenstemming bereikt over het herplanten van bomen langs de Pruimendijk. En dat is in die zin denk ik ook 

een mooi bericht. En het etaleert ook denk ik de inzet vanuit het college om met Rijkswaterstaat, maar ook 

met het Waterschap, want die is ook een partij in deze, het gesprek ook te voeren zodanig dat we wat dat 

betreft geen groen weghalen en vervolgens niet meer terug zien komen.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, het is geweldig als de bomen teruggeplant worden langs de Pruimendijk, want 

die stonden er tachtig jaar geleden geloof ik en die zijn ooit weggehaald. Maar mijn vraag was bomen langs de 

rijksweg.

De heer Oosterwijk: Voorzitter, volgens mij ben ik daar ook in de eerste termijn al duidelijk over geweest, dat 

we de gesprekken met Rijkswaterstaat op dat punt voeren en ik heb ook de overtuiging góéd voeren en schérp 

voeren. Tegelijkertijd weten we met elkaar dat ook bestuursorganen hun eigen verantwoordelijkheid en hun 

eigen positie hebben, en dat het afdwingen van hetgeen wat je lokaal wilt niet altijd zo makkelijk is als het zeg 

maar lijkt. Weest u ervan overtuigd dat de inzet van het college in ieder geval is om Ridderkerk wat dat betreft 

groen te maken en te houden, en uit te breiden daar waar dat mogelijk is. En daar waar zeg maar de 

opmerking komt dat er ineens kabels- en leidingenstraten nodig zijn, als gevolg van een reconstructie van de 

weg bijvoorbeeld, ja dat is zo en die positie die hebben partijen ook om het af te kunnen dwingen. En ik 

veronderstel dat dat ook bij u bekend is die positie. En dat brengt als noodzaak dus met zich mee dat je bij het 

ontwerp van iets, of het herontwerp, wat zeg maar bijvoorbeeld herstraat wordt, ook alle creativiteit in moet 

brengen om te kijken of je daar de factor groen in een wijk ook weer duidelijk aanwezig kunt laten zijn. Dat 

kan soms goed, en dat lukt soms ook goed, en soms is het ongelooflijk moeilijk en heb je daar soms situaties 

dat je de neus een klein beetje stoot. Maar de inzet op dat punt van collega Meij is denk ik duidelijk. En ook 

volgende week zal het blijken als zeg maar de lokale, of de visie op het groen in de wijken zeg maar aan de 

orde gaat komen.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, nog heel even. Ik begrijp als er bij reconstructies bomen weg moeten, dat het 

soms het verhaal anders kan zijn. Maar als er in straten bomen gestaan hebben die doodgaan, er gebeurt niets 

aan de straat, en dan wordt gezegd van, nou die boom is dood, die moeten we omzagen. Terecht, of ziek, of 
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wat ook. Maar op die plek kan geen boom terug, terwijl er aan de straat niks veranderd is, dan bevreemdt ons 

dat. En ik zou ook graag willen dat u dat in ieder geval meeneemt.

De heer Oosterwijk: Ja voorzitter, ik hoef dat denk ik niet met zoveel woorden mee te nemen, want de 

methodiek zoals u die schetst, is soms zoals die is. Op het moment dat zeg maar een boom ergens staat, is 

gegroeid, zie je soms zelfs dat die bomen zodanig zeg maar door de infrastructuur hun wortels hebben 

geschoten, dat er per saldo ook leveringszekerheid in het geding komt. Van stroom of telecom, en dat is nou 

juist hetgene waar zeg maar die positie van die leveringsbedrijven zodanig is dat ze dan kunnen afdwingen, dat 

er op die plek niet opnieuw een boom komt, die al voor problemen zorgde. Dus op zich is dat afwegingskader 

helder en duidelijk, en dat heeft soms een heel beroerd effect. Maar daar kun je wat dat betreft niet ijzer met 

handen breken. De vraag van de CDA-fractie rondom het opstarten van de gesprekken met kerken in het 

kader van de Kerkenvisie. College kiest er denk ik ook heel navolgbaar voor om dat gesprek op te starten zodra 

die subsidie met zoveel woorden verkregen is. Want het heeft ook geen zin om die gesprekken nu al te gaan 

starten, terwijl je nog niet precies weet of je de subsidie daadwerkelijk ook wel krijgt. Dus daar zit een stukje 

volgordelijkheid in. Even kijken. Een aantal fracties heb ik opmerkingen horen maken over de HOV en de 

tramtracé. Ik denk dat dat duidelijk is dat we discussie rondom de HOV-visie die eerder dit jaar heeft 

plaatsgevonden, niet vanmiddag over hoeven te doen. Er is een duidelijke keus gemaakt om in te zetten op R-

net. Hoogwaardig openbaar via de busverbinding. Daar komt binnenkort ook, zoals ik heb aangekondigd, een 

stuk voorlichting uw raad als het gaat om de daadwerkelijke tracés. En degenen die daar destijds ook bij de 

besluitvorming bij hebben gezeten weten dat een lightrailtraject in de toekomst, op een ander tracé, ook niet 

is uitgesloten destijds. Dus dat is mooi. De fractie van de SP refereerde nog aan de Rotterdamwet. Daar hoef ik 

nu niet op in te gaan omdat het ook Artikel 40-vragen betreft die ook op die lijn denk ik vooral afgehandeld 

zullen gaan worden. Maar dat het leefbaarheidsaspect in de wijken, ook voor het college een belangrijke 

factor is, dat moge ook blijken uit de prestatieafspraken die we hebben afgesproken met Wooncompas. En die 

komen binnenkort ook op de gesprekstafel met uw commissie/raad. Voorzitter, volgens mij heb ik zo heel veel 

aangestipt van de inbreng van de verschillende fracties, ik dank ze daar nogmaals voor. En daarmee heb 

gezegd wat ik wilde zeggen.

De voorzitter: Ik kijk nog even rond. Gaan we naar wethouder Van Os.

De heer Van Os: Dank u voorzitter. Ik twijfel nog of ik volgend jaar in mijn algemene beschouwing iets ga 

noemen om mijn lichamelijke omvang, want dat hield de gemoederen flink bezig vandaag. Maar … Ja, ik 

zweef. Voorzitter, in mijn eerste termijn ben ik op heel wat zaken ingegaan wat betreft mijn portefeuilles. Toch 

staan er nog wat vragen en opmerkingen open vanuit de algemene beschouwingen in de eerste en tweede 

termijn van de raad waar ik graag nog even antwoord op geef. Leefbaar Ridderkerk heeft het in haar algemene 

beschouwingen en in haar eerste termijn over een leegstandsverordening. En net als bij de behandeling van 

een motie vorig jaar daaromtrent is het standpunt van het college niet gewijzigd. Wij voeren echter het goede 

gesprek met vastgoedeigenaren, inzake ook het Ontwikkelperspectief centrum. En bespreken dat ook 

binnenkort met de commissie, het eerste concept komt uw kant op. En zo’n leegstandsverordening is echt een 

vergaand instrument, dus daar staan wij echt negatief tegenover. Met betrekking tot Ontwikkelperspectief en 

de passieve houding die D66 opmerkt, nou die is totaal niet aanwezig. Als er een proactieve houding is, dan is 

het wel nu. Met betrekking tot het Ontwikkelperspectief. Wij voeren echt een heel goed gesprek, en ik hoop 

echt heuglijk nieuws te kunnen delen met de raad. Als ik dat vandaag zou kunnen doen richting het CDA dan 

zou ik dat ook doen, maar goed wij zijn geen vastgoedeigenaar in het centrum, dus daar zijn wij van 

afhankelijk. Maar we voeren echt het goede gesprek en we hebben echt nou ja, de hoop dat er echt volgend 

jaar stappen genomen gaan worden met betrekking tot de leegstand en dat het centrum gaat bruisen. En 
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goed, het Ontwikkelperspectief komt uw kant op. De ChristenUnie heeft het over een ondernemersloket, 

welke wij sinds dit jaar houden. Ondanks het promoten daarvan middels diverse media, ook tijdens de 

ondernemerslunches, loopt dat nog geen storm. Dus volgend jaar gaan wij bezien hoe we dat verder vorm 

gaan geven, en of we dat wel gaan continueren. GroenLinks heeft het over verkeersmaatregelen en 

evenementen in het centrum. Ook dit element zult u terugvinden in het Ontwikkelperspectief en het 

mobiliteitsplan wat volgend jaar met de raad wordt besproken. De Partij van de Arbeid vraagt een toezegging 

om de bloembakken volgend jaar terug te laten keren in het centrum. Nou, die toezegging ga ik niet doen. 

Ontwikkelperspectief centrum komt eraan, gaat over het centrum. Wellicht dat u er daar wat van kunt vinden.

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Dank u wel voorzitter. Nou ja, goed dat de wethouder nog even over begint. Staat die er wel 

sympathiek tegenover? In het verleden heeft de gemeente wel een bijdrage geleverd. Dan misschien niet 

volgend jaar, maar dat hij dan bij de presentatie van het centrumplan nog meer heuglijk nieuws kan brengen, 

en dan nu wat betreft de bloembakken? Dank u.

De heer Van Os: Voorzitter, een veelgehoord geluid tijdens het ophalen van de input van inwoners, 

ondernemers, maatschappelijk partners is dat er veel groen terug moet keren in het centrum. Dus het college 

staat daar heel heuglijk tegenover. Desalniettemin is het wel een samenwerking met vastgoedeigenaren, maar 

ook de BIZ, en kan niet alles alleen maar vanuit de gemeente komen. Dus er zal ook van de andere kanten wat 

aangedragen moeten worden. En of dat bloembakken zijn of andere input, dat zullen we met het 

Ontwikkelperspectief met elkaar gaan bespreken. Voorzitter, in mijn eerste termijn heeft er een interruptie 

plaatsgevonden door de VVD. Al dan wel kort. Inmiddels heb ik van de VVD ook begrepen waar dit over gaat, 

en graag licht ik dat u nog even toe. En dat betreft de motie van D66. Er is vanuit de provincie, maar ook vanuit 

het Waterschap, meerdere subsidies beschikbaar, of komen beschikbaar, om bijvoorbeeld een groenblauw 

schoolplein te realiseren. Sommige subsidieaanvragen zijn al door de gemeente in voorbereiding voor volgend 

jaar. Anderen kunnen alleen door scholen aangevraagd worden. En de motie van D66 vraagt het college dit 

proactief op te pakken en dat onder de aandacht te brengen van de scholen. Dus die motie vinden wij 

sympathiek. Voorzitter, dan zijn er nog wat vragen gesteld met betrekking tot de SROI. Een motie van Leefbaar 

Ridderkerk. Daar zou het college graag de toezegging willen doen richting Leefbaar Ridderkerk om samen te 

kijken naar de motie, voor nu deze in te trekken. Kijken waar dat nou, met elkaar strookt of waar het uit elkaar 

gaat, en zo hopelijk tot een beter voorstel te komen vanuit Leefbaar Ridderkerk. Voorzitter, de tien kilo heb ik 

benoemd hè? Ja.

De heer Van der Duijn Schouten: Inmiddels ben je dertig kilo lichter.

De heer Van Os: Dertig kilo lichter, ja. Er is nog een toezegging gevraagd vanuit de Partij van de Arbeid met 

betrekking tot de Rowdies om dat voor het tweede deel van … Mag ik doorgaan voorzitter? Ja, hartstikke 

goed.

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten.

De heer Van Os: Ja, ik ga niet door.

De voorzitter: Ja, ik wou u uw zin laten uitspreken maar u stopte zelf al. Mijnheer Van der Duijn Schouten.
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De heer Van der Duijn Schouten: Nee, voorzitter, we willen er ook niet al te flauw over doen. Ik denk dat mijn 

opmerking daarnet eerder was ingegeven door een stukje afgunst. Ik probeer dat ook al jaren, mij lukt het 

niet. Dus chapeau naar de heer Van Os dat hij dat voor elkaar heeft gekregen, want het is een mooie prestatie.

De voorzitter: Kijk, dat zijn van die opbiechtingen, daar genieten wij van. Wethouder.

De heer Van Os: Dank u wel voorzitter, dank u wel mijnheer Van der Duijn Schouten. Een mooi compliment. 

Richting de Partij van de Arbeid, de toezegging is gevraagd om voor de tweede helft van volgend jaar met de 

Rowdies concrete plannen te presenteren. We zijn echt in het goede gesprek met de Rowdies, maar zoals ik 

heb aangegeven in mijn eerste termijn, zijn we ook aan het kijken naar locaties, locaties van derden, dus ik kan 

die toezegging nu gewoon niet doen. We zijn het goede gesprek aan het voeren, er komen ook 

onderhandelingsgesprekken bij, en dat moeten we eerst afwachten. De Rowdies is op de hoogte, daar zijn we 

bestuurlijk bij betrokken. Dus zodra het kan, zo vroeg het kan, dan komen we er echt mee. Maar we willen wel 

het goede gesprek voeren. Tot zover voorzitter.

De voorzitter: Ik kijk nog even rond. Wethouder Japenga.

De heer Japenga: Dank u wel voorzitter. Met het oog op duurzaamheid en de Energietransitie, zijn meerdere 

opmerkingen gemaakt. Zowel in de eerste als in de tweede termijn. Het piept en het kraakt, we moeten met 

elkaar aan de slag. Hierbij de verantwoordelijkheid oppakken en de rust bewaren. Doelgericht aan de slag. En 

dat samengevat is een mooi nuchter evenwicht dat past bij Ridderkerk. Hierbij is de burger hard nodig. Dat 

werd ook aangegeven door meerdere partijen. Voor het draagvlak is dat onontbeerlijk. Het komend jaar wordt 

veel meer duidelijk welke alternatieven er zijn voor Ridderkerk en de wijken. Draagvlak bij bewoners is 

onontbeerlijk, maar ook is het voor datzelfde draagvlak gewenst dat er breed draagvlak in de raad is. Als 

fracties dat wensen en willen, er is gesproken over een masterplan of doe het wat sneller, doe het rustig aan, 

ga innovatief aan de slag, kunnen we ook aan de voorkant daar met elkaar over in gesprek, om te kijken hoe 

we al die opgaven tezamen, ze zijn vanochtend en vanmiddag ook een aantal keren genoemd, hoe we daar 

met elkaar een goed verhaal van krijgen die kan rekenen op breed draagvlak. Dus ik ga daarover graag in 

gesprek. Met als richting en koers duidelijkheid en betaalbaarheid, samenhang en samen optrekken rond deze 

opgave. Dan werd er gevraagd om suggesties mee te nemen ook rond innovatieve ideeën met betrekking tot 

geluidsschermen, wallen en alles wat niets meer zij. Het is zo dat wij een vorige maand ook daarover 

gesproken hebben. Toen hebben ook een aantal fracties aangegeven input te willen leveren. Ik neem het mee 

en wij nemen dat mee, en wij zullen in het traject richting de voorstellen die naar de raad komen, rond de 

zomer van 2020, in dat traject, in de voorkant van dat traject, zullen we ook nog actief gaan ophalen bij 

fracties. Dus zeg maar, wat kan en mogelijk is, dat brengen we in beeld. En dan zal ook blijken dat niet alles 

kan. Maar dat gaan we dan in ieder geval dan maar zien. Er is gevraagd over de inclusieve samenleving. Het is 

zo dat Ridderkerk een lokale inclusiepanel kent. In afgelopen jaren zijn zij, nadat het in 2016 is gestart, ook 

vanuit de raad een motie is aangenomen, heeft de toegankelijkheidscommissie geadviseerd op het gebied van 

toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen, stembureaus en bij het Ontwikkelperspectief centrum. Ook 

deelgenomen aan wijkschouwen, betrokkenheid gehad bij aanbod sportverenigingen voor mensen met een 

beperking. Samenwerkingsverband, sportprogramma ‘Grenzeloos actief’ en sportbeleid, ook daar zijn ze volop 

bij betrokken geweest. En ook bij de vernieuwing van de website van de gemeente Ridderkerk.

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel voorzitter. De wethouder heeft het over een inclusieve samenleving en het 

belang daarvan. Is de wethouder ermee bekend wat het winkelcentrum ‘s avond voor mensen in een 
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scootmobiel die ook nog boodschappen willen doen, ja niet goed toegankelijk is? En is het college daarover 

bereid het gesprek aan te gaan, ja met het winkelcentrum noem ik het dan maar even, om te kijken of daar 

iets aan te doen is? Zodat ook die mensen … Want ook dat hoort bij een inclusieve samenleving. Dank u wel.

De heer Japenga: Voorzitter, we hebben de afgelopen weken wel meer voorbeelden gehoord van waar het 

misgaat. En mis kan gaan. En dat toont ook maar weer gelijk toch wel het belang aan van dit onderwerp en 

waarbij wij, of zeg maar mensen die geen beperking hebben, ik zal niet voor mijzelf spreken, maar zeg maar 

als je dat niet hebt dan kan je je niet verplaatsen precies in de mensen die wel een handicap hebben. En 

daarom is het ook zo nodig om elkaar daar scherp op te houden. En ook als het niet goed geregeld is, om 

daarover het gesprek aan te gaan. En daarom zijn we ook blij met dat inclusiepanel in Ridderkerk. Het is zo, en 

dat is nieuw, dat zij bezig zijn met gesprekken met Maatschappelijk Burgerplatform. En de bedoeling is dat ze 

zeer binnenkort al deel gaan uitmaken van het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk. Daar worden ze 

een werkgroep van. En de vraag was ook nog van, kunnen we daar eventueel nog meer over geïnformeerd 

worden vanuit de ChristenUnie? Het is zo dat u in de, althans in de motie wordt gevraagd om in februari 2020 

met  informatie hierover te komen. Ik stel voor dat we dat in één keer meepakken om dan dat te belichten.

De voorzitter: Mijnheer Overheid.

De heer Overheid: Dank u wel. U heeft het over een inclusiepanel. De heer Rijsdijk van de PvdA heeft net een 

voorbeeld aangegeven wat gebeurd is, CDA hebben er net ook één aangegeven. Is het inclusiepanel dan ook 

het loket dalijk voor de burgers om dit soort, ja misstanden of tenminste voorkomen zeg maar aan te melden 

en daar verbeterslagen in te maken?

De heer Japenga: Voorzitter, we zullen bezien wat het beste ingang is voor dit soort meldingen. Het is goed om 

te blijven melden, je trapt zelf ook snel in een valkuil van er niet aan denken. Het moet gemeld kunnen 

worden, maar dat gaan we ook verhelderen wat dan de beste route voor inwoners is om dat te doen.

De voorzitter: Mijnheer Overheid.

De heer Overheid: Fijn dat er in ieder geval over nagedacht wordt. Maar waar ik wel op wil hameren is dat als 

we dus ergens een loket gaan organiseren zodat het ook wel goed gecommuniceerd wordt binnen de 

gemeente, zodat mensen dat ook weten te vinden als het gebeurt. Want nu gaan ze mensen persoonlijk 

benaderen, omdat ze toch, ja hun grieven daarover kwijt willen. Terecht.

De heer Japenga: Ja voorzitter, zo is het. Op het moment dat we dit regelen en dan moeten we goed 

communiceren. En dat is een belangrijke opgave, is vandaag vaker voorbij komen. Wat we goed moeten doen. 

En dan is het ook goed als je er dan zo achter staat, om de handtekening te zetten, om daar met elkaar mee 

aan de slag te gaan.

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Dank u wel voorzitter. Het is goed dat er wordt over nagedacht, maar de wethouder gaf ook 

al aan, er zijn casussen, er zijn punten bekend. Kan ik ervan uitgaan, mogen we ervan uitgaan dat het college 

daarom mee aan de slag komt en dat ook die toegang met die scootmobiel tot dat winkelcentrum de aandacht 

heeft? Dank u wel.
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De heer Japenga: Voorzitter, dat specifieke onderwerp heeft ook al de aandacht gehad. En natuurlijk gaan we 

niet wachten als ons signalen bereiken totdat er ergens iets gerealiseerd is op dit punt, dan stellen we het ook 

nu aan de orde. Als het zich nu voordoet, stellen we het ook nu aan de orde. Daar kunt u van op aan. Dan is er 

nog een vraag gesteld over eenzaamheid, het signaal over kinderen van mantelzorgers. Die vraag, ik zorg dat 

die op de juiste plek terechtkomt, het signaal, en dat gaan we regelen. Er was ook nog een vraag over 

glasvezel, dat is nu gratis, dat klopt. En zolang als men aan het graven is in Ridderkerk, en dat kan zeg een jaar 

tot twee jaar duren al met al om alles, inclusief buitenwijken, te voorzien. Zo lang komt men ook terug van als 

iemand denkt van, nou al mijn buren hebben het wel gedaan maar ik nog niet, ik wil het alsnog. Dan heb je 

geen meerkosten. Is het bedrijf Ridderkerk uit op enig termijn, en wil je als dan nog het doen, dan moet er een 

bus komen met mensen, en dan is het logisch dat daar ook kosten voor in rekening worden gebracht. Dus ja, 

het pleit ervoor om daar nu ook gebruik van te maken zou ik willen zeggen. Maar het is een particulier bedrijf, 

en wij steunen dat van harte.

De voorzitter: Mijnheer Overheid.

De heer Overheid: Dank u. Even een vraag, als ik het dan goed begrijp van de wethouder is, als straat X 

helemaal aangelegd is en twee maanden later heeft één persoon uit de straat besloten van, ik wil dat we 

alsnog de boel gaan opengooien, gratis en voor niets?

De heer Japenga: Voorzitter, het is zo dat waartoe je besluit is van, ik wil hem wel in mijn meterkast, in mijn 

huis, of ik wil hem niet. En ze gaan hem in alle straten van Ridderkerk aanleggen, de hoofdkabel. En zeg maar 

de aftakking naar je meterkast, dat doen ze tegenwoordig met moderne technieken, die schieten ze zo bijna 

naar binnen. Daar gaat … Ja. Daar gaat dan geen straat meer voor open. Dus dat, ja die technieken die zijn … 

Daar zijn mooie technieken voor. Goed voorzitter, dat was het voor mijn termijn. Dank u wel.

De voorzitter: Ik kijk nog even voor de zekerheid in de rondte. Wethouder Franzen.

De heer Franzen: Ja, dank u wel voorzitter. Ik wilde er nog snel even doorheen gaan, er zijn nog een paar 

vragen gesteld. Een paar discussieonderwerpen. Ik … De vraag kwam voorbij, gaat de implementatie van het 

abonnementstarief schema? Ja, dat gaat op schema en de raad krijgt een voorstel om de verordening aan te 

passen, zodat dat ook daadwerkelijk ingevoerd kan worden. En daarna zullen de gegevens ook gewoon 

doorgegeven worden door de organisatie aan de inningsorganisatie, dus ik verwacht daar geen problemen. 

Herindiceren werd door de Partij van de Arbeid besproken. Het klopt dat er uitspraken zijn van de rechter. 

Nou ja, dan denk je er is duidelijkheid, maar de juristen onderling zijn er ook nog niet allemaal uit. Er zijn 

namelijk twee smaken, de ene smaak zegt van, ja alles moet opnieuw geherindiceerd worden. En de andere 

smaak zegt van, nou je kan nog wel even wachten. En dat laatste zegt de VNG en de minister. En de minister 

heeft ook gezegd, er komt misschien nog een wetswijziging aan. Dus op dit moment gaan we nog niet opnieuw 

alles herindiceren. Pas als die duidelijkheid er definitief is, gaan we dat doen. Voor zorggebruikers is het best 

belastend om hergeïndiceerd te worden. En dat proces geeft ook onzekerheid, en we kiezen er nu voor om dat 

op dit moment nog niet te doen maar in een later stadium wel. Vervolgens heeft Leefbaar nog een …

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel voorzitter. Ik ben blij dat implementatie van het abonnementstarief op schema 

ligt, zodat mensen ook de factuur die ze in januari moeten krijgen, dat ze die tijdig krijgen. Dat geldt niet voor 

alle gemeenten maar mooi dat dat in Ridderkerk zo is. Wat ik mij nog wel afvroeg, kijkt u bij het 

abonnementstarief ook naar de mogelijkheid voor minimabeleid voor de laagste inkomens? Dank u wel.
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De heer Franzen: Het abonnementstarief is voor iedereen gelijk.

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Dank u wel voorzitter. Dat is in beginsel zo. Maar gemeente hebben de beleidsvrijheid om te 

kijken of er voor lagere inkomens bijvoorbeeld geen bijdrage in rekening wordt gebracht, en gemeenten 

kunnen ook zelf de inkomensgrens daarvoor bepalen. Dus ja, ik zou dan de wethouder, als zij niet met die 

mogelijkheid bekend is, toch de suggestie willen geven om ja dat toch nog mee te nemen en wellicht dat er 

voor die groep ja nog iets betekend kan worden. Dank u wel.

De heer Franzen: Ja, ik ben altijd bereid om nogmaals dingen dubbel te checken. En wat ik wel kan meegeven 

is wij bij de hoogte van het abonnementstarief wel hebben nagedacht. En we gaan van 17.50 per vier weken 

naar 19 euro voor per maand. Dus per saldo is dat ten opzichte van vorig jaar, is dat een stijging van 0.50 cent. 

En dat is dus minder dan inflatie, dus in die zin komen we iedereen tegemoet. Niet specifiek de minima.

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Dank u wel voorzitter. Ja, die implement… Dat tarief, dat is een landelijk bepaald tarief, alle 

gemeenten moeten die 19 euro in rekening brengen. We zouden ook nog de keuze kunnen maken om dat 

overigens niet te doen. Maar het ligt voor de hand dat het wel gedaan wordt. Maar er is echt beleidsvrijheid 

op het punt van het minimabeleid, dus ik ben blij met uw toezegging dat u daar op een later moment nog even 

op terugkomt. Dank u wel.

De heer Franzen: Ja, ga ik door naar het volgende onderwerp. Onze viervoeters. Leefbaar Ridderkerk stelde de 

vraag, nou ja ze zeiden eerst van, ja de kosten voor hulphonden komen niet altijd in aanmerking voor de 

zorgverzekering. Nou, dat klopt. De vraag was, is bijzondere bijstand mogelijk? Het antwoord is in die gevallen 

niet. Dus de motie die in voorbereiding is, is wel een aanvulling op voor minima, en we staan ook positief 

tegenover die motie en we zullen dan voorbeelden richting de raad sturen hoe je het daarin kan voorzien. En 

dan kan ook de raad een van die scenario’s kiezen, en dan gaan we dat, ja al dan niet toevoegen aan het 

minimabeleid, dat al heel veel extra regelingen heeft. Ga ik door naar de AED’s. Daar hebben we het de vorige 

periode kort al over gehad. En er zit veel meer achter zo’n kastje dan dat je zou denken. Het college laat het 

oordeel voor de motie over aan de raad. Mevrouw Van Nes stelde nog wel even de vraag van, waar hangt nou 

allemaal een AED? Ik vat dat op als suggestie om dat nog even te inventariseren voor onze inwoners, en dat in 

De Blauwkai te zetten. Zodat we ook … ook iedereen in de buurt inzichtelijk krijgt, waar hangt er nou geen? En 

misschien dat daar dan, naar aanleiding van dit debat, ook nog luisteraars zeggen van, nou ik wil er een 

ophangen want bij mij in de straat hangt niks. Zodat er gewoon maximale exposure voor het onderwerp is.

De voorzitter: Mijnheer Overheid.

De heer Overheid: Dank u wel. Heel fijn dat u het in De Blauwkai wil laten vermelden. Maar ik denk dat het 

misschien beter is om het ergens op een permanente plaats te publiceren, dat mensen het altijd kunnen 

terugvinden.

De voorzitter: Mevrouw Van Vliet.

Mevrouw Van Vliet: Dank u wel voorzitter. Ik wilde eigenlijk hetzelfde voorstellen op de website van de 

gemeente, omdat het daar dus permanent staat, of kan staan.
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De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u voorzitter. Ik ben heel blij met de toezegging en het initiatief van de 

wethouder om hier op deze manier mee om te gaan. En als het in De Blauwkai kan, kan het inderdaad ook 

denk ik probleemloos op de website komen. We zitten nog wel even te kijken naar een kleine aanvulling op de 

motie, maar daar hebben we het ook vanavond later nog wel over. Om even te kijken of we iets met de 

permanente toegankelijkheid te kunnen doen, en met de mensen die bekwaam zijn om de AED’s te bedienen. 

Maar daar komen we later op terug. Dank u.

De heer Franzen: Wou ik doorgaan naar het integraal beleidskader sociaal domein. En daartoe komt een 

nieuw voorstel uw kant op. Vijf beleidsnota’s zullen worden samengevoegd. En ja, in dat nieuwe proces wordt 

die in commissieverband tweemaal meegenomen, zodat u actief kunt sturen op de inhoud van dat nieuwe 

sociale beleid. Grote voordeel is dat de doelstellingen dan in samenhang worden beschouwd, want nu zit het 

nog redelijk verkokerd, in elke nota zit wat. Preventie is weer wat anders. Dus door alles te bundelen in één 

nota hopen we ook die kanteling van zorg naar preventie, ja duidelijk te maken voor onze inwoners. En 

concreet aan te geven wat we nou voor die inwoners kunnen doen en hoe het nog beter voor die inwoners 

kan worden. Dus ook de motie over herindicaties, daar staan we positief tegenover. Hij lijkt ook breed worden 

gedragen binnen uw raad. En het lijkt me goed om inzichtelijk te maken hoe nu het proces is met indiceren. En 

dan ook gewoon concreet aan te geven waar de lokale ruimte voor verbetering zit. En ja, dat nemen we dan in 

samenhang met dat nieuwe beleidsproces mee. En dan ben ik aan het einde gekomen voorzitter.

De voorzitter: Mevrouw Fräser.

Mevrouw Fräser: Dank u voorzitter. Enigszins teleurgesteld ben ik wel, ik heb geen reactie gehad op mijn open 

vraag, en eigenlijk open uitnodiging aan het college, wat heeft u van ons nodig op dit moment om ja, 

structureel armoede te voorkomen en overerfbare armoede. Om dat, ja in betere banen te leiden, daar 

reageert u niet op. Ik weet niet of dat een bewuste keuze is of dat … En anders is dit een herinnering om daar 

alsnog een reactie op te geven.

De voorzitter: Wethouder.

De heer Franzen: Ja, voorzitter …

De voorzitter: O, mijnheer Overheid wil ook nog. Mijnheer Overheid.

De heer Overheid: Ja, misschien heb ik mijn vraag daarnet misschien verkeerd gesteld. Maar ik zou graag een 

toezegging van de wethouder ontvangen op het overzicht van de AED’s, dat die ergens dan permanent 

worden opgeslagen op een website of dergelijk.

De heer Franzen: Ja, wat het minimabeleid betreft, dat wordt door de raad vastgesteld, door uw raad. Als 

overdraagbare armoede een thema is wat nu niet goed in dat beleid zit, dan zou ik u willen uitdagen om 

concreet met een voorstel te komen als het behandeld wordt. En dan zal ik als … Dan zullen wij als college in 

ieder geval, ja goed naar kijken en op inhoud beoordelen. En als het wat wij u hebben voorgesteld nog beter 

kan, nou dan denk ik dat we in win-win zitten. Wat betreft toezegging, ik ga bekijken wat mogelijk is, en als het 

mogelijk is om een actueel overzicht op onze gemeentelijke website te zetten, gaan we dat doen. Maar het is 

ook van belang dat dat actueel blijft. Dus ik denk dat er iets met een link naar een andere website voor 

uitgevonden moet worden.
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De voorzitter: Mevrouw Fräser.

Mevrouw Fräser: Ja, teleurgesteld in het antwoord, moet ik heel eerlijk zijn. Het is een hele, denk een hele 

mooie open uitnodiging om college ook meer, ja in op de voorgrond te zetten, om hier een aantal concrete 

voorstellen te doen. Dat dat niet lukt vind ik best tekenend eerlijk gezegd. En ik ben ontzettend teleurgesteld 

dat u de bal … Of dat de bal op deze manier terug wordt gekaatst richting de raad.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u voorzitter. Ik had in de algemene beschouwing nog iets over een ontbijt 

voor kinderen van de minima, wat eigenlijk heel goed in het armoedebeleid past. Daarvan gaf de wethouder 

aan van, ik heb geen aanvraag voor een subsidie daarvoor ontvangen. Als die er wel komt, dan mag ik ervan 

uitgaan dat hij daar ook even heel serieus naar gaat kijken. Want er ligt al een hoop gereed voor … Om dit te 

realiseren.

De heer Franzen: Ja kijk, als er een concreet voorstel komt, bijvoorbeeld een subsidieaanvraag voor ontbijt 

voor minima, dan zullen we daar zeker serieus naar kijken. En als het iets nog beter kan, dan zullen we dat 

zeker doen. Ik wil daarbij wel aangeven dat, ja we doen iets voor de minima dus het moet ook een 

maatschappelijk initiatief zijn en geen commercieel initiatief.

De voorzitter: Ik kijk nog even rond. Tot slot ikzelf. Bijna, nee eigenlijk alle fracties kennen veiligheid een hoge 

mate van prioriteit toe en dat is fijn, maar dat is ook heel belangrijk. Overheid is er in de eerste plaats om te 

bevorderen dat het zo veilig mogelijk is. Garanties kunnen we daarbij niet verstrekken, dat weet u denk ik zelf 

ook wel. En als dan de vraag is, hebben we voldoende capaciteit om de criminaliteit te bestrijden? Dat vind ik 

wel een hele brede en open vraag waarop het antwoord eigenlijk niet anders kan zijn dan nee. Want zouden 

we dat wel hebben dan zou er geen criminaliteit meer zijn misschien, maar zouden we dan ook achter iedere 

boom een bewapende politieman moeten hebben? Nou, ik weet niet precies in hoeverre ik die vraag moet 

doortrekken. Maar het is wel een ding wat heel erg speelt. En dat is u vast ook wel opgevallen in de publiciteit. 

Sinds het vermoorden van die advocaat op straat, die advocaat van een kroongetuige. We hebben ook 

allemaal een bijna huilende Grapperhaus gezien, dat was … Wij waren daar allemaal wel zeer door aangedaan. 

En vervolgens is het ook volkomen logisch dat advocaten en het OM en dat soort mensen met die beroepen, 

extra beveiligd worden. Daar is wel een ernstig beroep gedaan om de capaciteit van onze basiseenheden. Het 

moet uit de lengte of uit de breedte. Vervolgens is er een toezegging van 110 miljoen door diezelfde 

Grapperhaus, maar wel incidenteel. Daar kan je, zoals onze eigen regiovoorzitter zei, daar kan je geen mensen 

voor aannemen, daar kan je geen mensen voor op een opleiding zetten. Dus we zijn heel erg teleurgesteld in 

het grote verschil tussen de mate van aangedaanheid en dat wat je dan vervolgens als resultaat ziet, namelijk 

eenmalig 110 miljoen. Dus ik wil de zaak niet mooier maken dan die is. En wees ervan overtuigd dat eigenlijk 

alle burgemeesters in het hele land, ernstig aan de jas van Grapperhaus trekken, aan die van het kabinet mag 

je ook zeggen. Je kan niet aan de ene kant zeggen dat het ons allerprioriteit is en vervolgens niet schuiven. Dat 

kan niet. En we hebben allemaal in moeten leveren, alle basiseenheden hebben capaciteit in moeten leveren 

voor dat heel erg belangrijke beveiligen van onze mensen die de rechtsstaat moeten beschermen. Dat is ook 

super belangrijk. Maar dat kan niet structureel. Dus dat doen we nu, in tijd van nood, en dat is ook hard nodig. 

Maar dat blijven we niet doen. Dus wij blijven aandringen in Den Haag, en dat doen we via onze 

regiovoorzitter die Aboutaleb heet. En die dat op een heel goede manier doet, om aan te tonen, ja dat het bij 

ons in de buurten en de wijken ook veilig moet zijn. En nou, dus ik ga de boel ook niet mooier maken dan het 

is. Van de beloofde 5,9 fte vorig jaar, zijn er inmiddels vier in vaste dienst en zoeken we er nog twee. Die 

informatie was ik u ook nog schuldig. Ik geloof dat dat de zichtbaarheid van boa’s werken we zeer aan, dat 

77



heeft ook met professionaliteit te maken. Waar we op dit moment heel hard aan werken. Volgens mij is dat 

wat ik nog aan u schuldig was aan antwoorden. Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u. Doorbordurend op de boa’s, is het mogelijk om een overzicht of een 

jaaroverzicht, of hoe je het ook noemen wil, te geven wat de acties zijn die ze uitgezet hebben? Wat er ook 

gedaan is aan het bestrijden van de overlast van de hondenpoep en dat soort zaken?

De voorzitter: U wil een jaarverslag? Ik weet niet of dat in de pijplijn zit, dat ga ik voor u uitzoeken. Als dat er is 

dan komt dat met een raadsinformatiebrief naar u toe. Maar ik weet niet zeker of men daar op dit moment 

mee bezig is. Dat zoeken we uit. Is dat goed? Dan zijn we ruim voor zes uur. En dat hulde aan uzelf maar ook 

een beetje aan het college, dat we het allemaal een beetje binnen de perken hebben weten te houden. Dan 

gaan we dineren en verwacht ik u, verwachten wij elkaar om negen uur terug in dit theater. Ik schors deze 

vergadering.

4. Moties en amendementen

De voorzitter: Mag ik de leden verzoeken hun plaatsen in te nemen, want we willen graag verder. We gaan ons 

best doen, sommigen van ons willen graag Feyenoord kijken, ik weet niet of we dat gaan halen. Zijn ze al 

begonnen misschien? Nou, ook van hieruit wensen wij Feyenoord het allerbeste, dat mag wel vanuit deze 

hoek. Ondertussen babbel ik even de tijd door tot het een beetje rustiger wordt in de zaal en wij de 

administratie allemaal op orde hebben gebracht. Dat lukt matig. Allemaal van harte welkom, ook de mensen 

op de publieke tribune en de volgers thuis. Wij beginnen aan onze eindspurt. Dat is voor ons altijd een 

geconcentreerd werkje. Maar we zijn er helemaal klaar voor, de griffier en ik, althans bijna. U heeft allemaal 

ook het draaiboek voor ogen. We nemen even alle, het amendement en alle moties door, om te kijken wat 

deze schorsing heeft opgeleverd aan eventuele wijzigingen of intrekkingen of, nou ja. We nemen ze even door. 

Ik vertel u de samenvatting en als u daar wat over heeft, dan steekt u uw vinger op, zodat we straks de 

administratie helemaal op orde hebben. Als eerste het amendement van de Partij van de Arbeid over 

afvalstoffenheffing. Voorgesteld wordt de opbrengsten van de afvalstoffenheffing in de jaren 2020 en ’21 te 

verlagen, omdat in die jaren een lagere afvalstoffenheffing in rekening zal worden gebracht. PvdA, mijnheer 

Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Ja, dat amendement blijft ongewijzigd. Wordt er nu ook al over gestemd, of is het nu alleen 

wijzigingen?

De voorzitter: Het is nu alleen intrekken of wijziging.

De heer Rijsdijk: Het blijft ongewijzigd.

De voorzitter: Ongewijzigd. Motie 37 van D66, onderwerp is het vergroenen van schoolpleinen. Het college 

wordt verzocht scholen proactief op te wijzen op welke manier zij een subsidie kunnen aanvragen voor het 

vergroenen van hun schoolplein. Dat zijn ingewikkelde zinnen als je de boel wil comprimeren in één zin, dus. 

D66. 38, ChristenUnie, herindicatie, het onderwerp is herindicatie. Het college wordt verzocht na te gaan hoe 

het proces tot herindicatie vereenvoudigd kan worden, zodat dit minder belastend wordt en de raad van de 

resultaten en de mogelijkheden dan wel onmogelijkheden op de hoogte te stellen voor het vaststellen van het 

integraal beleidskader sociaal domein in 2020. ChristenUnie.

Mevrouw De Wolff-ter Beek: Is gewijzigd. Ja. Bij verzoekt het college …
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De voorzitter: Motie 38 wordt iets gewijzigd. Heeft iedereen hem voor de neus? Motie 38 van de ChristenUnie 

over herindicaties. Mevrouw De Wolff.

Mevrouw De Wolff-ter Beek: Verzoekt het college en dan puntje 2 en dan a, deze zin wordt vervangen door de 

volgende zin: de mogelijkheid om de duur van de onder de bevoegdheid van de gemeente vallende indicaties 

te verlengen. De mogelijkheid om de duur van de onder de bevoegdheid van de gemeente vallende indicaties 

te verlengen. 

De voorzitter: De mogelijkheid om de duur van de onder de bevoegdheid van het college vallende …

Mevrouw De Wolff-ter Beek: Gemeente vallende indicaties te verlengen. Om duidelijk te maken dat het hier 

niet gaat om de Wlz, maar alleen onder de gemeente vallende bevoegdheden.

De voorzitter: Heeft iedereen het meegekregen? Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. 39, Burger op 1, een extra rijbaan 

voor hulpdiensten en bus parallel aan de Verbindingsweg. Het college wordt verzocht na te gaan wat hiervoor 

de mogelijkheden en de kosten zijn en dit mee te delen aan de raad in het eerste kwartaal van 2020. Burger 

op 1. Blijft staan. 40, Burger op 1, AED’s in Ridderkerk. Onderwerp is AED’s in Ridderkerk. Het college wordt 

verzocht na te gaan wat de kosten zijn om 25 AED’s in de openbare ruimte te plaatsen en te onderhouden. 

Tevens wordt gevraagd in te zetten op coördinatie van de AED’s hun locatie en de toegankelijkheid en hierin 

belemmeringen weg te nemen. Burger op 1, 40. Ga uw gang.

Mevrouw Van Nes-de Man: Bij overwegen dat, Automatische Externe Defibrillator een draagbaar apparaat is 

dat het hartritme weer kan herstellen, punt. Bij overwegende dat, a.

De voorzitter: ʽBij een hartstilstand streep erdoor’. Punt na ʽherstellen’. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja? Dan bij is van mening dat, puntje 4, nee, aanvulling op puntje 3, ruimte, AED’s 

in de openbare ruimte moeten plaatsen of bestaande AED’s permanent toegankelijk te maken. En dan een 

aanvulling op punt 2 bij verzoekt het college, in te zetten op coördinatie van de AED’s, hun locatie en de 

toegankelijkheid en hierin belemmeringen weg te nemen en te stimuleren om mensen te bekwamen in 

gebruik, mag daar achter. Te stimuleren om mensen te bekwamen in gebruik. En dat was het.

De voorzitter: Hebben we? 40 was dat. 41, onderwerp is het manifest Iedereen doet mee! Het college wordt 

verzocht in overleg met het Ridderkerks Inclusiepanel na te gaan of Ridderkerk aan de voorwaarden voldoet 

om het manifest Iedereen doet mee! te kunnen ondertekenen en indien dit mogelijk is, tot ondertekening 

over te gaan. CDA, 41. Die blijft ongewijzigd. CDA, 42. Onderwerp is Meld Misdaad Anoniem. Het college wordt 

verzocht in gesprek te gaan over de mogelijkheden van een samenwerking met Meld Misdaad Anoniem en na 

te gaan hoe de gemeente de mogelijkheid tot anoniem melden van misdaad onder de publieke aandacht kan 

brengen. CDA, 42. Ongewijzigd. 43, onderwerp is een nieuw evenementenbeleid 2020. Het college wordt 

verzocht daarin een voorstel op te nemen voor een jaarlijkse financiële bijdrage ter stimulering van een 

jaarlijks evenement op het Koningsplein en een jaarlijkse financiële bijdrage te stimuleren van evenementen 

elders in de gemeente. CDA, 43. Mijnheer Mijnders.

De heer Mijnders: Voorzitter, er zijn aardig wat wijzigingen. Ik treed in de voetsporen van onze vorige 

fractievoorzitter, de heer Kruithof, om voordat de motie ingediend wordt, de halve motie te veranderen. Dus 

ik heb vijf wijzigingen. Als eerste heeft de Partij van de Arbeid verzocht om hem ook mede in te dienen. Als 

tweede, onder is van mening dat, puntje 1, evenementen, en dan krijg je: met zowel winst- als geen 
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winstoogmerk, en dat moet doorgestreept worden. Dus uiteindelijk krijg je: evenementen van belang zijn voor 

de Ridderkerkse samenleving. Dus met zowel winst- als geen winstoogmerk wordt doorgestreept. Als derde, 

onder verzoekt het college om, wordt puntje 1 geschrapt, wordt punt 2, wordt punt 1 en daar komt te staan: 

een jaarlijkse financiële bijdrage op te nemen ter stimulering van evenementen in geheel Ridderkerk, 

waaronder een jaarlijks groot evenement op het Koningsplein. Dus puntje 2 wordt 1: een jaarlijkse financiële 

bijdrage op te nemen ter stimulering van evenementen in geheel Ridderkerk, waaronder een jaarlijks groot 

evenement op het Koningsplein. Puntje 3 wordt puntje 2 en blijft ongewijzigd. Puntje 3 wordt puntje 2. Deze 

wordt 2.

De voorzitter: En genoemd onder 2 moet dan worden genoemd onder 1.

De heer Mijnders: O ja, nu heb ik hem weer. Even kijken, dus puntje 3 wordt puntje 2, maar daar wordt aan 

het eind van het budget genoemd onder 1, hoort het dan te zijn. En als laatste komt er een derde punt bij en 

daar zal staan: bij deze evenementen de betrokkenheid van de gemeente zichtbaar aan te geven. Dus puntje 

3: bij deze evenementen de betrokkenheid van de gemeente zichtbaar aan te geven. En dat viel best mee.

De voorzitter: Heeft iedereen dat? Ja. Dat was 43, CDA. 44, onderwerp is de viering van 75 jaar vrijheid in 

Ridderkerk in 2020. Het college wordt verzocht op korte termijn samen met inwoners en maatschappelijk 

betrokken instellingen een inventarisatie te maken welke activiteiten zich lenen voor een waardige viering van 

75 jaar vrijheid, de raad tijdig te informeren over de inhoud van het programma en van de kosten die de 

uitvoering daarvan met zich mee zullen brengen. 44, SGP. Ongewijzigd. 45, onderwerp is een Ridderkerks 

jeugdlintje. Het college wordt verzocht een Ridderkerks jeugdlintje in te voeren voor de Ridderkerkse jongeren 

van de leeftijd van zes tot achttien jaar. 45, SGP. Mijnheer Van der Duijn Schouten.

De heer Van der Duijn Schouten: Voorzitter, onder verzoek 3, ja, u bent zover, let op, het wordt een flinke. Aan 

het eind staat: de nieuwjaarsbijeenkomst en dat wordt: een daarvoor geschikt moment. Ja, dat was het 

inderdaad, ja.

De voorzitter: Dat was het?

De heer Van der Duijn Schouten: Ja.

De voorzitter: Dat was 45, SGP. 46, onderwerp is de verkoop en het gebruik van lachgas. Het college wordt 

verzocht de verkoop en het gebruik van lachgas in Ridderkerk zoveel mogelijk te beperken en onmogelijk te 

maken. 46, SGP.

De heer Van der Duijn Schouten: Ja, voorzitter, daar wijzigt iets meer, op verzoek van deze en gene. In de kop 

van de motie gaat op gebruik van lachgas, in plaats van verkoop en gebruik. Dan bij constatering a.

De voorzitter: Even uw eerste punt.

De heer Van der Duijn Schouten: De verkoop gaat uit de kop, om het even kort samen te vatten. En dan moet 

het nog wel een lopende zin blijven. Bij constatering a, een verbod in te stellen op verkoop van lachgas aan 

particulieren, dus aan particulieren wordt toegevoegd, zowel in de openbare ruimte als in uitgaans- en 

horecagelegenheden, dus in de detailhandel wordt daar geschrapt. Bij constatering b schrappen we voor 

consumptieve doeleinden, dus daar hoeft u alleen maar wat door te halen. Bij constatering c, een verbod in te 

stellen op het gebruik van lachgas door particulieren, dus door particulieren wordt toegevoegd. En bij verzoekt 
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het college, nummer 1, komt de verkoop en te vervallen en dan wordt het dus het gebruik van lachgas et 

cetera, etcetera.

De voorzitter: Dat was hem? 46, SGP. Heeft iedereen het meegekregen? 

De heer Van der Duijn Schouten: Vast niet.

De voorzitter: 47, Leefbaar Ridderkerk. Onderwerp is het restperceel naast het Máximacollege. Het college 

wordt verzocht dit aan te wijzen als een hondenlosloopgebied, het daarvoor te omheinen en een afvalbak te 

plaatsen. 47, Leefbaar.

Mevrouw Kayadoe: Daar wijzigt ook wel iets in, want we kwamen erachter dat we dachten dat er hier boven 

in het college een kennel zou zijn, maar in de kop komt inzake, even kijken, motie een aanwijzing van een 

tijdelijk hondenlosloopgebied. En dan is van mening dat, bij punt 2, daar toe te voegen: leerlingen van het 

Máximacollege de honden die in de kennel van het Máximacollege verblijven, moeten kunnen worden 

uitgelaten. Ja, jullie wisten dit niet hè? En dan onder verzoekt het college a: het restperceel tijdelijk aan te 

wijzen als losloopgebied, dus tijdelijk wordt toegevoegd. En als hondenlosloopgebied, punt. En in overleg met 

het Máximacollege te gaan, zodat zij het terrein gaan omheinen, onderhouden en een afvalbak gaan plaatsen. 

Om daar in overleg te gaan met het Máximacollege. Snapt u het?

De voorzitter: Wilt u de echte waarheid horen?

Mevrouw Kayadoe: Nee, nee. Nee, hoeft niet vanavond. Anders klap ik uit de school over de kennel.

De voorzitter: In ieder geval is het de bedoeling om in overleg te gaan met het Máximacollege. Dat heb ik dan 

in ieder geval goed begrepen. Oké, dat was 46 van Leefbaar. Dat was 47 van Leefbaar. Wat goed dat u zo goed 

oplet. We gaan naar 48 van Leefbaar. Het onderwerp is overlast van ratten en muizen. Het college wordt 

verzocht om met een plan te komen hoe deze in de toekomst bestreden kan worden en inwoners te 

informeren over het voorkomen van een ratten- en muizenplaag. Mevrouw Kayadoe.

Mevrouw Kayadoe: Daar wijzigt een kleinigheid in. In de zin van verzoekt het college om, punt 1 te laten 

vervallen om op korte termijn met een plan te komen. En dan punt 2 wordt dan punt 1 en punt 3 wordt dan 

punt 2.

De voorzitter: Oké. 49 van Leefbaar. Onderwerp is pop-up politiebureaus. De burgemeester en het college 

wordt verzocht het belang hiervan onder de aandacht te brengen, bij calamiteiten de politie te faciliteren om 

een pop-up busbureau mogelijk te maken en daar waar nodig tijdelijke ondersteuning te bieden door middel 

van BOA’s. Leefbaar.

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel. Deze trekken wij in, want u heeft ons vandaag erg blij gemaakt met de 

heugelijke mededeling dat er een pop-up bureau is aangeschaft.

De voorzitter: 50 van Leefbaar. Onderwerp is de inzet van een social return bij bouwprojecten. Het college 

wordt verzocht bij verkoop van gemeentegronden te bepalen dat ontwikkelaars bij een verdere ontwikkeling 

van de grond een social returnverplichting moeten opleggen. Leefbaar.

Mevrouw Kayadoe: We nemen de uitnodiging aan van de portefeuillehouder om in gesprek te gaan, dus we 

trekken hem nu in en we komen er op een later moment terug.
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De voorzitter: 51, Partij 18PLUS.

De heer Westbroek: Geen wijzigingen, voorzitter.

De voorzitter: Ik ga het eerst voorlezen, anders kunnen ze het thuis niet volgen, sorry. 51, Partij 18PLUS. 

Onderwerp is het bevorderen van de opkomst bij verkiezingen. Het college wordt verzocht na te gaan welke 

mogelijkheden er zijn die opkomst te vergroten en de raad van de resultaten op de hoogte te stellen voor 1 

juni 2020. Partij 18PLUS.

De heer …: Geen wijzigingen, voorzitter.

De voorzitter: 52, Partij van de Arbeid. Onderwerp zijn dierenartskosten voor minima. Het college wordt 

verzocht inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn om deze kosten voor de minimahuishoudens te 

verlichten en daarbij na te gaan of en zo ja op welke wijze de Ridderkerkpas daarvoor kan worden ingezet. 52, 

Partij van de Arbeid. 

De heer Rijsdijk: Die blijft ongewijzigd.

De voorzitter: En 53, Partij van de Arbeid. Onderwerp is natuurinclusief bouwen. Het college wordt verzocht te 

onderzoeken hoe er structureel aandacht kan komen voor natuurinclusief bouwen in onze gemeente en hoe 

dit geborgd kan worden.

De heer Rijsdijk: Daar komt één kleine wijziging in, voorzitter. Onder c, verzoekt het college, dan wordt uiterlijk 

het derde kwartaal, dat wordt uiterlijk het vierde kwartaal van 2020. Dank u wel. 

De voorzitter: Dat was de boekhouding. Nu het echte werk. Even kijken naar de afspraken die we hebben. 

Alleen bij de begroting behandelen we de moties voor het definitieve voorstel. Anders doen we eerst het 

voorstel en dan de moties, maar nu doen we eerst de moties en het amendement. Ik vraag dan aan u: heeft u 

een stemverklaring? Als u dat heeft, dan meldt u zich wel. En dan vraag ik vervolgens wie er voor is en dan 

noem ik zo de fracties, dat u een beetje ziet hoe dat gaat. Want dat maakt het tellen wat eenvoudiger. Anders 

wordt het zo … En dan zullen we vanzelf zien wie er voor of tegen is en welke amendementen en welke moties 

het halen. Ik denk dat het voor iedereen wel gesneden koek is, hè? Het eerst in stemming is het amendement 

12 van de Partij van de Arbeid over de afvalstoffenheffing. Zijn er stemverklaringen? Mijnheer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel, voorzitter. Geen stemverklaring, maar ik wilde graag hoofdelijke stemming 

aanvragen. Dank u wel.

De voorzitter: Mijnheer van der Duijn Schouten.

De heer Van der Duijn Schouten: Ja, voorzitter, omwille van de tijd is dit namens heel de fractie. De SGP-fractie 

zal niet instemmen met dit amendement, omdat hierover eerder dit jaar al besluitvorming heeft 

plaatsgevonden, inclusief de financiële consequenties.

De voorzitter: Mijnheer Los.

De heer Los: En dat is exact wat ik wilde zeggen, voorzitter.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.
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Mevrouw van Nes-de Man: Wij stemmen in met deze motie, want het sluit beter aan bij het diftar wat over 

twee jaar ingevoerd gaat worden.

De voorzitter: Anderen nog? Mag ik handen zien van de … hoofdelijke stemming is gevraagd, ja, ik had het 

alweer bijna verprutst. Hoofdelijke stemming, het woord is aan de griffier.

De heer Van Straalen: Mevrouw Van Vliet.

Mevrouw Van Vliet: Tegen.

De heer van Straalen: Tegen. De heer Westbroek.

De heer Westbroek: Tegen.

De heer Van Straalen: Tegen. Mevrouw De Wolff.

Mevrouw De Wolff-ter Beek: Tegen.

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Breeman.

De heer Breeman: Tegen.

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Van der Duijn Schouten.

De heer Van der Duijn Schouten: Tegen.

De heer Van Straalen: Tegen. Mevrouw Fräser.

Mevrouw Fräser: Tegen.

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Kardol.

De heer Kardol: Tegen.

De heer Van Straalen: Tegen. Mevrouw Kayadoe.

Mevrouw Kayadoe: Tegen.

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Kloos.

De heer Kloos: Tegen.

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Kooijman.

De heer Kooijman: Tegen.

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Kranendonk.

De heer Kranendonk: Tegen.
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De heer Van Straalen: Tegen. De heer Van der Linden.

De heer Van der Linden: Tegen.

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Los.

De heer Los: Tegen.

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Mijnders.

De heer Mijnders: Tegen.

De heer Van Straalen: Tegen. Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Voor.

De heer Van Straalen: Voor. De heer Van Neuren.

De heer Van Neuren: Tegen.

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Nugteren.

De heer Nugteren: Tegen.

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Ouwens.

De heer Ouwens: Tegen.

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Overheid.

De heer Overheid: Tegen.

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Piena.

De heer Piena: Voor.

De heer Van Straalen: Voor. De heer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Voor.

De heer Van Straalen: Voor. Mevrouw Ripmeester.

Mevrouw Ripmeester: Voor.

De heer Van Straalen: Voor. De heer Ros.

De heer Ros: Voor.

De heer Van Straalen: Voor. De heer Rottier.
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De heer Rottier: Tegen.

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Slaa.

De heer Slaa: Tegen.

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Soffree.

De heer Soffree: Voor.

De heer Van Straalen: Voor. Mevrouw Stip.

Mevrouw Stip: Tegen.

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Stip.

De heer Stip: Tegen.

De heer Van Straalen: Tegen. En mevrouw Verdiesen.

Mevrouw Verdiesen: Voor.

De heer Van Straalen: Voor. En dan heb ik ze geloof ik allemaal gehad.

De voorzitter: Zeven voor, 22 tegen. Het amendement is verworpen. Het is toch hard werken. Nu gaan we het 

wel met handopsteken doen. Althans, als niemand een hoofdelijke stemming verlangt. Motie 37 van 

GroenLinks, Schoolpleinen. Stemverklaringen? Mijnheer Kooijman.

De heer Kooijman: Voorzitter, de motie leek ons allereerst overbodig, maar doordat de wethouder tot twee 

keer toe deze motie als sympathiek genoemd heeft en wij het onderwerp ook zeer ondersteunen, zullen we 

hem toch voor stemmen dit keer.

De voorzitter: Mijnheer Piena.

De heer Piena: De VVD Ridderkerk is voor omdat het zonde is om geen gebruik te maken van 

subsidiemogelijkheden vanuit provincie en waterschap.

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Mag ik de handen zien van de fracties die voor zijn? VVD, 

GroenLinks, CDA, Burger op 1, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, Leefbaar Ridderkerk, Partij 18PLUS, SGP, 

D66, Partij van de Arbeid, de motie is aangenomen. 38, ChristenUnie, Herindicatie. Stemverklaringen? Geen 

stemverklaringen, mag ik de handen zien voor. VVD, GroenLinks, CDA, Burger op 1. Kan je het nog volgen? 

Leefbaar Ridderkerk, Partij 18PLUS, SGP, D66, Partij van de Arbeid, unaniem aangenomen. 39, Burger op 1, 

Vrije rijbaan Verbindingsweg. Stemverklaringen? Mag ik de handen voor zien. Burger op 1, Partij van de 

Arbeid, verworpen. 40, AED’s in Ridderkerk. Stemverklaringen? Mevrouw Van Vliet.

Mevrouw Van Vliet: Ja, dank u wel, voorzitter. Mede namens de heer Kloos stem ik voor de motie, sterker nog, 

we hebben aangegeven die mede in te willen dienen, omdat ik al sinds december 2015 hiervoor pleit in de 
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raad, vanwege drie redenen: dat het Ridderkerk een stuk veiliger maakt, de leefomgeving verbetert en een 

zesminutenzone levens kan redden.

De voorzitter: Mijnheer Piena.

De heer Piena: De VVD Ridderkerk is tegen, omdat je burgerinitiatieven in principe niet moet willen 

overnemen. Faciliteren is prima.

De voorzitter: Mijnheer Kooijman.

De heer Kooijman: Ja, voorzitter, bij deze motie twijfelen we erg. En naar onze mening is de vorm waarop nu 

wordt voorgesorteerd, geen coproductie, de hoogste participatietrede. Maar omdat het een onderzoek 

betreft, zullen we voor nu steunen. En de oproep is: ga vooral ook op zoek naar het eigenaarschap bij 

inwoners.

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten.

De heer Van der Duijn Schouten: Ja, voorzitter, ondanks dat wij niet alle overwegingen en meningen steunen, 

onderschrijven we wel het verzoek aan het college en daarom zullen we deze motie steunen.

De voorzitter: Meer stemverklaringen? De handen van de fracties die voor zijn, of de leden. GroenLinks, CDA, 

Burger op 1, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, Leefbaar Ridderkerk, Partij 18PLUS, D66, Partij van de Arbeid, 

motie is aangenomen. 41, Manifest Iedereen doet mee! Stemverklaringen? Mijnheer Piena.

De heer Piena: De VVD Ridderkerk is tegen, omdat het vindt dat de gemeente een vriendelijke gemeente voor 

iedereen moet zijn. Ondertekening van het manifest zou andere groepen weer op achterstand kunnen zetten. 

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Handen voor. GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, 

ChristenUnie, Leefbaar Ridderkerk, SGP, D66, Partij van de Arbeid, aangenomen. 42, CDA, Meld Misdaad 

Anoniem. Stemverklaringen? Mijnheer Piena.

De heer Piena: De VVD Ridderkerk is tegen. We hebben veiligheid absoluut hoog in het vaandel staan, maar 

deze motie heeft geen meerwaarde.

De voorzitter: Mijnheer Kooijman.

De heer Kooijman: Ook wij zullen tegen deze motie stemmen, omdat wij geen meerwaarde in dit verhaal zien.

De voorzitter: Anderen nog stemverklaring? Mevrouw Kayadoe.

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel. Leefbaar Ridderkerk heeft veiligheid ook zeker absoluut hoog in het vaandel 

staan. Meld Misdaad Anoniem is een privaatpubliek instituut en wij zien geen toegevoegde waarde. Dank u 

wel. 

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Handen voor alstublieft. CDA, Echt voor Ridderkerk, Partij 18PLUS, 

D66. Nou mag je echt even tellen. Heb ik wat gemist? Mevrouw Van Vliet.

Mevrouw Van Vliet: Ik wil namens de heer Kloos en mijzelf tegen stemmen.
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De voorzitter: Beetje laat hoor, met een stemverklaring na de stemming. Elf voor, achttien tegen, hij is 

verworpen. CDA, 43, Nieuw evenementenbeleid. Stemverklaringen? Mijnheer Stip.

De heer Stip: Voorzitter, ik onthoud mij van stemming voor de motie van het CDA over het nieuw 

evenementenbeleid, aangezien ik voor het feestweekend op het Koningsplein als vrijwilliger voor de Stichting 

Evenementen Ridderkerk de fondsen werf.

De voorzitter: Helder. Mijnheer Piena.

De heer Piena: Dank u wel, voorzitter. Ondanks de aanpassingen die gedaan zijn, blijft de VVD van mening dat 

evenementen financieel door de organisatoren gedekt moeten worden. De gemeente mag ook in dezen wel 

faciliteren, maar niet bekostigen.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Burger op 1 is tegen. De huidige vorm van financiering vinden wij prima.

De voorzitter: Mijnheer Los.

De heer Los: Ja, voorzitter, precies zoals de VVD het heeft verwoord, zijn wij tegen.

De voorzitter: Mijnheer Kooijman.

De heer Kooijman: Dankzij de doorgevoerde wijzigingen, kunnen wij als ChristenUnie nu instemmen met deze 

motie.

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Handen voor. GroenLinks, CDA, ChristenUnie, Echt voor 

Ridderkerk, Partij 18PLUS min één, want er is één onthouding, D66, Partij van de Arbeid. En wat zei ik? Zei ik 

voor? Stak u uw hand op of zo? Ik wil het even opnieuw doen, want dan heb ik iets gezien wat er niet was 

kennelijk. Mag ik zien de handen voor van de fracties die voor motie 43 zijn met betrekking tot nieuw 

evenementenbeleid? GroenLinks, CDA, ik zie helemaal geen hand daar, ChristenUnie, Leefbaar Ridderkerk, 

Partij 18PLUS min één, Partij van de Arbeid. Zestien voor, dertien tegen. Is die aangenomen. Twaalf, twaalf, 

twaalf, twaalf, twaalf, twaalf, ja. Is hij toch desalniettemin aangenomen. Het blijft moeilijk hoor, na een dag 

hard werken dit geconcentreerd doen. Maar ik doe mijn best. Zeventien-elf. Maakt mij niet, we tellen het na 

afloop altijd nog na, de griffie houdt alles bij. Maar één ding staat vast: hij is aangenomen. We gaan naar motie 

44 van de SGP, Viering 75 jaar vrijheid. Stemverklaringen? Mijnheer Piena.

De heer Piena: Voor de verandering zijn wij voor, voorzitter, omdat 75 jaar vrijheid een belangrijk moment is 

om bij stil te staan.

De voorzitter: Mijnheer Kooijman.

De heer Kooijman: Ja, voorzitter, soms heeft opzoeken of navragen dus wel zin. Het blijkt dat er al een 

werkgroep is en dat is goed. Omdat we deze motie als steuntje in de rug zien, zullen we voor stemmen.

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Voor, wie is voor deze motie? VVD, GroenLinks, CDA, Burger op 1, 

Leefbaar Ridderkerk, Echt voor Ridderkerk. Had ik u net weer overgeslagen? Ik snap er helemaal niks van.
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De heer Kloos: Echt voor Ridderkerk stemt weer gemengd. De raadsleden Van Vliet en Kloos stemmen tegen.

De voorzitter: Heb je ze? Die had ik al genoemd, of niet? Nog een keer. Ik wil graag handen zien van voor, 

waarbij de Echt voor Ridderkerk verdeeld stemt. VVD. Ja, even nog een keer, omdat er net even verwarring 

ontstond. Voor. Ik vraag steeds om voor, daar kan geen verwarring over bestaan. VVD, GroenLinks, CDA, Echt 

voor Ridderkerk, althans de helft, ChristenUnie, Burger op 1, komt niet meer goed vanavond, Leefbaar 

Ridderkerk, Partij 18PLUS, SGP, D66, Partij van de Arbeid, de motie is aangenomen.

De voorzitter: We gaan naar het jeugdlintje van de SGP. Stemverklaringen? Mag ik handen voor zien? VVD, 

CDA, Burger op 1, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, Leefbaar Ridderkerk, Partij 18PLUS, SGP, PvdA, motie is 

aangenomen. 46, Lachgas. Stemverklaringen? Mijnheer Piena.

De heer Piena: De VVD Ridderkerk is voor om dat uit het voorstel geschrapt is het verbod op verkoop en 

daarom gaan wij akkoord.

De voorzitter: Mijnheer Ros voor een stemverklaring?

De heer Ros: Eigenlijk in dezelfde lijn die de VVD heeft gezegd, omdat het alleen het gebruik tegen wil gaan en 

ontmoedigen, stemmen wij voor.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Wij stemmen in. We zetten vraagtekens bij handhaving, maar het signaal wat 

afgegeven wordt, vinden we goed.

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? De voorstemmen. Gaan we weer. VVD. Nee, nee, nee, als ik vraag 

om uw hand op te steken, ondanks welke stemverklaring dan ook, anders gooit u mijn boekhouding in het 

honderd. VVD, GroenLinks, CDA, Burger op 1, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, Leefbaar Ridderkerk, Partij 

18PLUS, SGP, D66 en Partij van de Arbeid, de motie is aangenomen.

De voorzitter: Hondenlosloopgebied van Leefbaar Ridderkerk. Stemverklaringen over motie 47? Geen 

stemverklaringen. Mag ik de voorstemmers zien? CDA, Mijnheer Kloos, Leefbaar Ridderkerk.

De heer Kloos: De raadsleden Van Vliet en Kloos zijn dus voor.

De voorzitter: Nou, even voor de helderheid, aangezien dat geen fractie is, maar twee leden die anders willen 

stemmen dan de fractievoorzitter aangeeft, moet mevrouw Van Vliet ook haar hand opsteken als ze voor is. 

Want anders kan ik het echt niet volgen. Het raadslid Kloos en het raadslid Van Vliet zijn voor. Nu ben ik daar 

aanbeland, Leefbaar Ridderkerk, Partij 18PLUS, Partij van de Arbeid. Zestien voor, dertien tegen, dus motie is 

aangenomen. 48, Overlast van ratten en muizen. Stemverklaring? Mijnheer Van der Duijn Schouten.

De heer Van der Duijn Schouten: Voorzitter, omdat je wat ons betreft niet moet wachten met maatregelen tot 

de overlast er is, zullen wij deze motie steunen.

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Mijnheer Piena.

De heer Piena: Wij zijn tegen, omdat we de argumentatie van het college volgen.
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De voorzitter: Mijnheer Ros.

De heer Ros: Wij zullen deze motie niet steunen, omdat we geen signalen hebben dat dit in Ridderkerk een 

probleem is.

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Voorstemmers, voorstemmers. CDA, Burger op 1, Leefbaar 

Ridderkerk, Partij 18PLUS, SGP, D66. Zeventien voor, twaalf tegen, de motie is aangenomen. 49 was 

ingetrokken. 50 was ingetrokken. 51, Bevorderen opkomst verkiezingen. Stemverklaring? Mijnheer Piena.

De heer Piena: Voorzitter, na rijp beraad zullen wij voor stemmen, omdat voor een hoge verkiezingsopkomst 

alle kleine beetjes hulp daarbij welkom zijn.

De voorzitter: Mijnheer Los.

De heer Los: Voorzitter, wij zullen tegen stemmen, omdat je zoiets gewoon geheel en al bij de partijen moet 

laten.

De voorzitter: Mijnheer Kooijman.

De heer Kooijman: Voorzitter, naar mening van de ChristenUnie is dit vooral ook een taak en een 

verantwoordelijkheid buiten het college. Daar moeten we ons wel van bewust blijven. Maar de motie roept op 

om te onderzoeken welke mogelijkheden dit college heeft en daarom kunnen we deze motie wel steunen.

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Mag ik de voorstemmers zien? VVD, GroenLinks, CDA, Burger op 1, 

ChristenUnie, Partij 18PLUS, SGP, D66, PvdA, motie is aangenomen. Motie 52, Dierenartskosten voor minima. 

Stemverklaringen? Mijnheer Piena.

De heer Piena: De VVD Ridderkerk is voor omdat dit goed is voor het dierenwelzijn. Wat de VVD Ridderkerk 

betreft is deze situatie of dit voorstel wel bedoeld voor mensen die in een minimasituatie terecht komen en 

reeds een huisdier hadden.

De voorzitter: Mijnheer Kooijman.

De heer Kooijman: Voorzitter, de ChristenUnie vindt dit een goed initiatief van de Partij van de Arbeid. We 

steunen deze motie zeker en kijken uit naar de resultaten.

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten.

De heer Van der Duijn Schouten: Voorzitter, de SGP-fractie zal instemmen met deze motie, omdat deze kosten 

inderdaad hoog op kunnen lopen, maar we willen er ook op aandringen dat er waar mogelijk preventief een 

stukje bewustzijn wordt gecreëerd in verband met die kosten.

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? De voorstemmers. VVD, GroenLinks, CDA, Burger op 1, Echt voor 

Ridderkerk, ChristenUnie, Leefbaar Ridderkerk, Partij 18PLUS, SGP, D66, Partij van de Arbeid, de motie is 

aangenomen. Motie 53, over natuurinclusief bouwen. Stemverklaringen? Mijnheer Piena.
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De heer Piena: Dank u wel, voorzitter. We hebben er even goed over na moeten denken. We zijn voor een 

masterplan klimaatbeïnvloeding, maar als dit klein stukje alvast erbij kan toedragen om aan dat totaalplan 

mee te werken, zijn wij voor. 

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Mag ik de voorstemmen zien van motie 53? VVD, GroenLinks, CDA, 

Burger op 1, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, Leefbaar Ridderkerk, Partij 18PLUS, SGP, D66, Partij van de 

Arbeid, de motie is aangenomen. 

4A 2e Tussenrapportage 2019

De voorzitter: Nou, de laatste etappe. Wat zei je? Is het één-nul? Aan de orde is nu de documenten zelf. Om te 

beginnen de tweede tussenrapportage. Zijn er stemverklaringen over de tweede tussenrapportage? Normaal 

gesproken vraag ik dan: zijn er tegenstemmen? Mag ik dan concluderen dat met algemene stemmen dat 

document is aangenomen om er kennis van te nemen? Dat is het geval.

4B Programmabegroting 2020-2023

De voorzitter: Vaststellen van Programmabegroting 2020 en kennisnemen van de meerjarenprognose. Zijn er 

stemverklaringen? Zijn er tegenstemmen? O, stemverklaring, mijnheer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel voorzitter. We stemmen in met de begroting, met inachtneming van al onze 

opmerkingen. En op het punt van de afvalstoffenheffing willen we expliciet geacht worden tegen gestemd te 

hebben. Dank u wel.

De voorzitter: Volgens mij gaat u allemaal vinden dat het inclusief al hetgeen naar voren is gebracht, 

vastgesteld gaat worden. Zijn er tegenstemmen? Dan is met algemene stemmen de begroting aangenomen en 

kennisgenomen van de meerjarenbegroting. Klap erop.

Sluiting

De voorzitter: Dat was de laatste. Dank u wel. Het was een fijne dag met elkaar, is mijn algemene 

samenvatting. Beneden wacht een borrel en wel thuis.
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