
BESLUITENLIJST
GEMEENTERAAD RIDDERKERK 

17 JUNI 2019

Aanwezig
Voorzitter burgemeester mevrouw A. Attema

Raadsleden de heer L.J. Franzen (Echt voor Ridderkerk)
de heer J.D. Kardol (SGP)
mevrouw K.J. Kayadoe 
(Leefbaar Ridderkerk)
de heer J.W. Kloos (EvR) 
de heer R.M. Kooijman (ChristenUnie)
de heer P. Kranendonk (SGP)
de heer W. van der Linden (Echt voor 
Ridderkerk)
de heer A. Los (Echt voor Ridderkerk)
de heer V. Mijnders (CDA)
de heer J. van Neuren (P18PLUS)
de heer A. Nugteren (Leefbaar Ridderkerk)
de heer T. Overheid (CDA)

de heer M. Ouwens (Leefbaar 
Ridderkerk)
de heer E.M. Piena (VVD)
mevrouw A.P.S. Ripmeester (PvdA)
de heer B.A. Ros (GroenLinks)(na 20.25 
uur)
de heer A.J. Rottier (SGP)
de heer J. Rijsdijk (PvdA) 
de heer P.H.L. Slaa (P18PLUS)
de heer J. Soffree (PvdA)
mevrouw F. Stip (P18PLUS)
de heer J. Stip (P18PLUS)
de heer L. van der Spoel (VVD)
de heer L. Westbroek (P18PLUS)
mevrouw E. de Wolff-ter Beek 
(ChristenUnie)

Wethouders de heer L.J. Franzen, de heer H. van Os, de heer C.A. Oosterwijk,  de heer P.W.J. Meij en 
de heer M. Japenga

Griffier de heer mr. J.G. van Straalen

Afwezig de heer D. Breeman (CDA) 
de heer C.A. van der Duijn Schouten (SGP) 
mevrouw F. Fräser (D66)
mevrouw P.J. van Nes-de Man (Burger op 1)

Behandeling van de uitgestelde agendapunten van de raadsvergadering d.d. 13 juni 2019.

7. Financiering nieuwe doelgroepenvervoer

Na discussie, met een stemverklaring van de PvdA, is het voorstel aangenomen en is het door de 
commissie Samen leven geadviseerde raadsbesluit genomen. De fractie van de PvdA is tegen.

8. Bestemmingsplan Herstructurering Rembrandtweg Fase 1 

Na discussie, met stemverklaringen van GroenLinks en de PvdA, is het voorstel aangenomen. Op 
blz. 37 van het bestemmingsplan is de zin ‘Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.’ 
gewijzigd in ‘Tijdens deze periode is één zienswijze ingediend.’ De fracties van GroenLinks en de 
PvdA zijn tegen.
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9. Nieuwe begrotingsopzet

Na discussie, met een stemverklaring van de PvdA, is het voorstel aangenomen. De fractie van de 
PvdA is tegen.

10. Bestuurlijke reactie conceptvisie Landschapspark eiland IJsselmonde

Zonder discussie, met een stemverklaring van Partij 18PLUS, is het voorstel met algemene 
stemmen aangenomen.

11. 1e wijziging tarieventabel leges 2019

Amendement 2019 – 10 inzake 1e wijziging tarieventabel leges 2019 is verworpen. Tegen 16 (VVD, 
CDA, Echt voor Ridderkerk, Partij 18PLUS, SGP). Voor 9 (PvdA, GroenLinks, Leefbaar Ridderkerk, 
ChristenUnie).

Na discussie is het voorstel aangenomen. De fractie van Leefbaar Ridderkerk is tegen.

12. Verlenging Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015

Zonder discussie, na een stemverklaring van de PvdA is het voorstel aangenomen. De fractie van 
de PvdA is tegen.

14. Zienswijze Jaarverslag 2018 en Begroting 2020 GGD-RR

Zonder discussie is het voorstel met algemene stemmen aangenomen.

15. Zienswijze gewijzigde begroting 2019 ontwerpbegroting 2020 Gemeenschappelijke
      regeling Jeugdhulp Rijnmond

Na discussie, met een stemverklaring van de PvdA, is het voorstel met algemene stemmen 
aangenomen. 

16. Zienswijze ontwerpbegroting 2020 DCMR

Zonder discussie is het voorstel met algemene stemmen aangenomen. In de zienswijze is de 
datum van de raadsvergadering gewijzigd in 17 juni 2019. 

17. Zienswijze ontwerp-begroting 2020 Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

Zonder discussie is het voorstel met algemene stemmen aangenomen.

18. Vervulling diverse vacatures

Zonder discussie is het voorstel met algemene stemmen aangenomen.

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.20 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 september 2019,



 

de griffier, de voorzitter,

mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema


