
Besluitenlijst gemeenteraad Ridderkerk 10 december 2020

Aanwezigen

Voorzitter: burgemeester mevrouw A. Attema

Raadsleden: D. Breeman (CDA), C.A. van der Duijn Schouten (SGP), J.D. Kardol (SGP), 

mevrouw K.J. Kayadoe (Leefbaar Ridderkerk),  J.W. Kloos (Echt voor 

Ridderkerk),  R.M. Kooijman (ChristenUnie),

P. Kranendonk (SGP), W. van der Linden (Echt voor Ridderkerk), A. Los 

(Echt voor Ridderkerk), mevrouw P.J. van Nes-de Man (Burger op 1), J. van 

Neuren (Partij 18PLUS), A. Nugteren (Leefbaar Ridderkerk), T. Overheid 

(CDA),  M. Ouwens (Leefbaar Ridderkerk),  E.M. Piena (VVD), mevrouw 

A.P.S. Ripmeester (PvdA), A.J. Rottier (SGP), J. Rijsdijk (PvdA), J. Soffree 

(PvdA), mevrouw F. Stip (Partij 18PLUS), J. Stip (Partij 18PLUS), mevrouw 

E.P. Verdiesen (VVD), mevrouw C. van Vliet (Echt voor Ridderkerk), L. 

Westbroek (Partij 18PLUS), mevrouw E. de Wolff-ter Beek (ChristenUnie)

Wethouders: L.J. Franzen, M. Japenga, P. Meij, M. Oosterwijk, H. van Os

Griffier de heer mr. J.G. van Straalen

Afwezig: mevrouw F. Fräser (D66), N.V. Mijnders (CDA), B.A. Ros (GroenLinks), 

P.H.L. Slaa (Partij 18PLUS)

 

De volledige vergadering is terug te zien via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld  .   

Besluiten

1. Opening en vaststelling van de agenda

Besloten is de agendapunten 4, 5 en 11 te behandelen op maandag 14 december a.s. als 

deze vergadering wordt voortgezet. 

Alleen de leden Van Vliet, Kloos en de PvdA fractie zijn voor uitstel van behandeling van de 

agendapunten 6 en 7. 

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

Beantwoord zijn de vragen gesteld door:

De heer R.M. Kooijman, ChristenUnie, over de verkeersveiligheid van de 

voetgangersoversteekplaats Rotterdamseweg.

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


3. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst) en nadere inlichtingen over gegeven 

schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO)

De Lijst van ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

4. Uitkomst herhuisvesting Ridderkerk Rowdies

Wordt maandag a.s. behandeld.

5. Geluidmaatregelen Oosterpark Ridderkerk

Wordt maandag a.s. behandeld.

6. Renovatie en verduurzaming sportcentrum Drievliet en herinrichting openbare ruimte

Na discussie en een stemverklaring van de heer J. Kloos, Echt voor Ridderkerk, is het voorstel 

aangenomen. De fracties van de VVD, PvdA en Leefbaar Ridderkerk zijn tegen

7. Vast te stellen bestemmingsplan Driehoek het Zand

Na discussie en een stemverklaring van de fractie van Burger op 1 is het voorstel met 

algemene stemmen aangenomen, met de wijziging dat op pagina 7 van de Nota van 

zienswijzen, onder 11.1, ‘Sporthal Bolnes’ wordt vervangen door ‘Sporthal Drievliet’.

8. Warmtevisie Ridderkerk 'de route naar 2050’

Na discussie en een stemverklaring van de fractie van Burger op 1 is het voorstel 

aangenomen. De leden Kloos en Van Vliet, beiden van Echt voor Ridderkerk, zijn tegen.

9. Verlenging Regionaal Beleidsplan 2018-2020 Beschermd Wonen en Maatschappelijke 

Opvang tot en met 2021

Zonder discussie en na een stemverklaring door de fractie van de PvdA is het voorstel met 

algemene stemmen aangenomen.

10.Verordening Meedoen Ridderkerk 2021

Amendement 2020 – 28 Verordening Meedoen Ridderkerk 2021 is aangenomen. Voor 25: alle 

aanwezigen. Tegen: geen.

Na discussie is het voorstel met algemene stemmen aangenomen.

11.Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2021

Wordt maandag a.s. behandeld.

12.Vaststelling bestemmingsplan Waalboskwartier

Zonder discussie na een stemverklaringen van de fracties van de PvdA en Burger op 1 is het 

voorstel aangenomen. De fracties van de PvdA en Burger op 1 zijn tegen.



13.Aanwijzing accountant voor de controle op de jaarrekeningen 2021 t/m 2024

Zonder discussie is het voorstel met algemene stemmen aangenomen.

14.Anterieure overeenkomst en ontwerpverklaring van geen bedenkingen 'Oostmolendijk 

40’

Zonder discussie is het voorstel met algemene stemmen aangenomen.

15.Eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020 inzake verbod op 

carbidschieten.

Zonder discussie, na een stemverklaring van de fractie van de PvdA, is het voorstel met 

algemene stemmen aangenomen.

Schorsing

De voorzitter schorst de vergadering rond 22.20 uur. Op maandag 14 december a.s. zal de 

vergadering worden voortgezet.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 februari 2021

de griffier, de voorzitter,

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