
BESLUITENLIJST
GEMEENTERAAD RIDDERKERK 

21 MAART 2019

Aanwezig
Voorzitter burgemeester mevrouw A. Attema

Raadsleden de heer D. Breeman (CDA) 
de heer C.A. van der Duijn Schouten (SGP) 
de heer L.J. Franzen (Echt voor Ridderkerk)
mevrouw F. Fräser (D66)
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)
mevrouw P.J. van Nes-de Man (Burger op 1)
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)
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 H. van Os, de heer C.A. Oosterwijk,  mevrouw C. van Vliet, de heer P.W.J. Meij en 
de heer M. Japenga

Griffier de heer mr. J.G. van Straalen

Afwezig geen

1. Opening en vaststelling van de agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)

Beantwoord zijn de vragen gesteld door:
1. Mw. A. Ripmeester, mede namens GroenLinks, over bijen.
2. Dhr. J. Soffree, PvdA, over de oeververbinding.
3. Dhr. B. Ros, GroenLinks, over de tableaus van de voormalige Kuyperschool.
4. Mw. K. Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk, over overlast van jeugd in het centrum.
5. Mw. P. van Nes – de Man, Burger op 1, over buslijn 601.

3. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering d.d. 31 januari 2019

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

 



 

4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven 
schriftelijke beantwoording (artikel 40 Reglement van orde) en stemming over eventueel 
ingekomen verzoeken om een interpellatie

Met de voorgestelde procedure voor behandeling van de ingekomen stukken is ingestemd.

5. Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023

Amendement 2019 – 7 inzake reinigen mini-containers voor GFT-afval is verworpen. Tegen 23 
(Partij 18PLUS, SGP, Echt voor Ridderkerk, CDA, Leefbaar Ridderkerk, ChristenUnie, VVD). Voor 
6 (Burger op 1, D66, GroenLinks, PvdA).

Na discussie en stemverklaringen van de fracties van VVD, Burger op 1 en de PvdA is het voorstel 
aangenomen en is het plan gewijzigd vastgesteld. Op blz. 18, onder ‘Grof huishoudelijk afval’ is de 
zin gewijzigd in:
‘In de varianten die zijn uitgewerkt in dit beleidsplan is als uitgangspunt gehanteerd dat inwoners 
een bedrag van € 20,- (€ 40,- is kostendekkend) moeten betalen voor de inzameling aan huis van 
het grof huishoudelijk afval.’
De fracties van PvdA en Leefbaar Ridderkerk zijn tegen.

Motie 2019 – 31 inzake aanpak bijplaatsen van afval is aangenomen. Voor 16 (Partij 18PLUS, 
GroenLinks, CDA, ChristenUnie, SGP, D66). Tegen 13 (Echt voor Ridderkerk, PvdA, Leefbaar 
Ridderkerk, VVD, Burger op 1).

6.  Wijkprogramma Oost 2019 – 2023

Zonder discussie, na stemverklaringen van de fracties van CDA, PvdA en Burger op 1, is het 
wijkprogramma met algemene stemmen vastgesteld.

7. Eneco zienswijze procedure

De fractievoorzitters noemen de wensen en bedenkingen van hun fractie over het voornemen van 
het college de aandelen Eneco te verkopen.

8. Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2019

Zonder discussie, na een stemverklaring van de PvdA, is de nota vastgesteld. De fractie van de 
PvdA is tegen.

9. Financiën in control: planning tussenrapportages

Na discussie, met stemverklaring van D66, is het voorstel aangenomen. De fractie van D66 is 
tegen.

10. 15e Wijziging Bouwverordening 1992
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Zonder discussie is de wijziging met algemene stemmen vastgesteld.

11. Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ridderkerk 2019

Zonder discussie, met stemverklaringen van Burger op 1, PvdA en Echt voor Ridderkerk, is de 
verordening met algemene stemmen vastgesteld.

12. Afdoening motie 2018-25 inzake maatwerk sollicitatieplicht

Na discussie is besloten dat de motie is afgedaan.

De voorzitter sluit de vergadering rond 23.15 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 mei 2019,

de griffier, de voorzitter,

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