
Woordelijk verslag vergadering gemeenteraad Ridderkerk 19 november 2020

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter: Nou, ik denk dat we zo genoeg stof hebben om wel te beginnen. De website doet het ook weer 

zodat we openbaar kunnen vergaderen en iedereen die het mee wil beleven, kan het meebeleven. Maar eerst 

hebben wij een paar dingen te doen voordat we de vergadering echt kunnen openen. Zo gaat dat bij een 

digitale vergadering. Er moet blijken dat er een quorum is. Daarom gaan we dat ook controleren, kijken of een 

quorum is aangesloten bij deze vergadering. En om dat te kunnen controleren, ga ik uw namen noemen in 

alfabetische volgorde. De bedoeling is dat we u horen maar dat we u ook zien. En dat geldt vooral voor de 

openbaarheid voor de mensen thuis zal ik maar zeggen. Dus ik noem uw naam, u weet ongeveer wanneer u 

komt, want ik doe het in alfabetische volgorde. Dan moet u uw camera en uw microfoon aanzetten. Camera 

en microfoon aanzetten en dan moet u wel een zin zeggen. Daar bent u natuurlijk vrij in. Het is de democratie, 

u mag eigenlijk zeggen wat u wilt maar het is wel zo praktisch als u gewoon zegt: goedenavond voorzitter, ik 

ben aanwezig. We hebben uitgerekend dat dat ongeveer voldoende moet zijn om in beeld te komen. Zeg ik 

het goed, griffier? Hij vindt het goed. Ik ga uw naam noemen en u spreekt een zin uit. Is dat helder voor 

iedereen? Ik zie nog geen handjes gelukkig dus dan neem ik aan dat het haalbaar is. Mijnheer Breeman.

De heer Breeman: Goedenavond, voorzitter. Ik ben aanwezig.

De voorzitter: Ik heb u nog niet, ja, nu bent u ook in beeld. Uitstekend. Mijnheer Van der Duijn Schouten.

De heer Van der Duijn Schouten: Goedenavond, voorzitter. Ik ben ook aanwezig en ik vind het digitaal 

vergaderen nu al een succes.

De voorzitter: Wat ziet u er leuk uit met uw helm op.

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u.

De voorzitter: Mevrouw Fräser.

Mevrouw Fräser: Goedenavond, voorzitter. Ook ik ben aanwezig.

De voorzitter: Ik zie u. Ja, ik zie u ook, maar wij zien maar een gedeelte van uw hoofd. 

Mevrouw Fräser: Is dat zo?

De voorzitter: Vindt u niet fijn? Want we zien precies uw ogen niet. Maar nu wel.

Mevrouw Fräser: Nu wel?

De voorzitter: Oké, helemaal goed. Mijnheer Kardol

De heer Kardol: Goedenavond, voorzitter. Ik ben ook aanwezig.

De voorzitter: Ja, ik zie u ook. Mevrouw Kayadoe heeft laten weten verhinderd te zijn vanavond. Dus die 

neemt geen deel aan deze vergadering. Mijnheer Kloos. We hebben mijnheer Kloos nog niet in beeld gehad. 
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Nou, laten we hopen dat hij later aansluit. Wat zeg je? Hij is er wel? Mijnheer Kloos, bent u daar? Als u dan uw 

camera aan wil doen en uw microfoon en iets vriendelijks tegen mij zegt, dan is het allemaal voor de bakker. 

Nou, misschien komen we er straks nog even op terug. Mijnheer Kooijman.

De heer Kooijman: Goedenavond, voorzitter. Ik ben ook aanwezig.

De voorzitter: Ja, ik zie u ook. Ja. Mijnheer Kranendonk

De heer Kranendonk: Dag, voorzitter. Vanaf de mooiste Lagendijk in Ridderkerk ben ik ook digitaal aanwezig.

De voorzitter: Heel goed. Mijnheer Van der Linden? Ja, ik zie u al.

De heer Van der Linden: Ja, goedenavond voorzitter. Wat ziet u er weer stralend uit. Ik ben weer aanwezig 

hoor.

De voorzitter: Kijk, dat bedoel ik.

De heer Van der Linden: Zo is het. Nou. 

De voorzitter: Mijnheer Los?

De heer Los: Voorzitter, goedenavond. Ik ben aanwezig.

De voorzitter: Ik zie het. Heel goed. Mijnheer Mijnders?

De heer Mijnders: Goedenavond, voorzitter. Ook vanuit Slikkerveer ben ik aanwezig.

De voorzitter: Ik zie u inderdaad. Mevrouw Van Nes-de Man. Ik heb u al gezien dus ik hoop dat u nog… Ja. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, ik ben ook aanwezig.

De voorzitter: Nee, zeg maar van, ja daar bent u heel goed. Ja. Mijnheer Van Neuren.

De heer Van Neuren: Goedenavond, voorzitter. Vanavond live aanwezig vanuit Slikkerveer. Ik ben aanwezig.

De voorzitter: Heel goed, heel goed. Luid en duidelijk. Mijnheer Nugteren.

De heer A. Nugteren: Goedenavond, voorzitter. Ook ik ben aanwezig.

De voorzitter: Ja. Mijnheer Ouwens. 

De heer Ouwens: Goedenavond, voorzitter. Vanuit het prachtige Drievliet ben ik ook aanwezig.

De voorzitter: Ja. 

De heer Ouwens: Kijk.

De voorzitter: Heel goed. Mijnheer Overheid.
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De heer Overheid: Goedenavond, voorzitter. Ik ben aanwezig.

De voorzitter: Ja. Mijnheer Piena.

De heer Piena: Goedenavond, voorzitter. Ook ik ben aanwezig. En ik ben nog niet in beeld, of wel?

De voorzitter: Ja, luid en duidelijk. Mooie stropdas.

De heer Piena: Mooi, dank u wel.

De voorzitter: Heel goed. Mijnheer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Goedenavond, voorzitter. Ik ben ook aanwezig vanuit het mooie centrum.

De voorzitter: Nou, het wordt nog een gevecht wat het mooiste is hè? Is mevrouw Ripmeester inmiddels 

aangesloten? We zien haar niet? Nou, mijnheer Slingerland gaat op zoek naar mevrouw Ripmeester. Ik zie wel 

haar initialen. Arianne, ben je daar? Mevrouw Ripmeester? Nou, Maarten gaat het nog even proberen te 

repareren. Mijnheer Ros?

De heer Ros: Goedenavond, voorzitter. Van één blokje verder dan de heer Rijsdijk ben ik ook aanwezig.

De voorzitter: Goed zo. Mijnheer Rottier.

De heer Rottier: Goedenavond, voorzitter. Ik ben ook aanwezig.

De voorzitter: Ik zie u helemaal. Mijnheer Slaa.

De heer Slaa: Goedenavond, voorzitter. Present. Of was dat tekort?

De voorzitter: Nee, ik zie u precies net. Heel goed. Mijnheer Soffree.

De heer Soffree: Ja, ik ben ook aanwezig.

De voorzitter: Ja, dat klopt. Ik zie u.

De heer Soffree: Oké.

De voorzitter: Mevrouw Stip?

Mevrouw Stip: Goedenavond, voorzitter. Ik ben ook aanwezig. Ben ik te zien?

De voorzitter: Ja, nu wel. Welkom. Fijn. Mijnheer Stip.

De heer Stip: Goedenavond, voorzitter. Ook ik ben aanwezig.

De voorzitter: Ja, in beeld. Mevrouw Verdiesen.

Mevrouw Verdiesen: Present, voorzitter. Samen met de heer Piena is de VVD-fractie in volle sterkte 

vertegenwoordigd vanavond.
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De voorzitter: Zo, zo, zo. Dat is wat. Mevrouw Van Freek. Mevrouw Van Vliet, bent u er? Ergens in de ether? 

We proberen u te vangen.

Mevrouw Van Vliet: Goedenavond, voorzitter. Vanuit het prachtige Het Zand ben ik aanwezig, digitaal 

aanwezig.

De voorzitter: Goed zo. Mijnheer Westbroek.

De heer Westbroek: Goedenavond, voorzitter. Ik ben ook aanwezig.

De voorzitter: Dat moet iets langer.

De heer Westbroek: Nog langer?

De voorzitter: Ik zie het. Nee.

De heer Westbroek: Ik heb een prachtig schilderij op de achtergrond.

De voorzitter: Ja, ik zie het. Wat is dat?

De heer Westbroek: De Kuip.

De voorzitter: Ja, heel mooi. Mevrouw De Wolff.

Mevrouw De Wolff-ter Beek: Goedenavond, ik ben aanwezig.

De voorzitter: Ja, ik zie u. Er zijn nu 26 mensen aanwezig. Klopt dat? Mevrouw Kayadoe is er niet, dus dan klopt 

het wel. Mijnheer Kloos, bent u inmiddels ergens voor ons naspeurbaar? Mijnheer Kloos? Nee, ik zie geen 

mijnheer Kloos.

De heer Kloos: Goedenavond, voorzitter.

De voorzitter: Ik hoor wel iets in de verte, jullie ook? Zeg nog eens wat, mijnheer Kloos.

De heer Kloos: Goedenavond, mevrouw de voorzitter. Ik ben aanwezig.

De voorzitter: Als u dan ook nog uw cameraatje aan wil zetten en nog wat wil zeggen, dan krijgen we u in 

beeld.

De heer Kloos: Ik heb mijn cameraatje ook aan, maar …

De voorzitter: Ik zie u niet, maar ik zie wel dat u …

De heer Kloos: … netwerkverbinding.

De voorzitter: Ja, en uw microfoon werkt ook, dus laten we ervan uitgaan dat alles goed komt in de loop van 

de avond. Mijnheer Kloos dus ook. Dan zijn we met z’n 27en. En nou mevrouw Ripmeester nog. Is die 

inmiddels aangesloten? Mevrouw Ripmeester? Nee, mevrouw Ripmeester is nog niet aangesloten. Maar ik 

moet wel vaststellen, ook als we met ze 27en zijn, dat we ruimschoots voldoende aanwezigen hebben om 
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onze vergadering legitiem te beginnen. Ik heb nog wel wat met u te delen. Hierbij is deze vergadering 

geopend. We moeten wel even een paar afspraken maken. Als u niet aan het woord bent, zet dan alstublieft 

uw microfoon uit. De camera mag u zelf weten, die mag aan uit of aan, wat u zelf plezierig vindt. Als u het 

woord wilt, dan steekt uw digitaal uw handje op. Is dat voor iedereen heldere taal of is dat Chinees? Iedereen 

weet wat een digitaal handje is? Dan zien we het hier in beeld en dan kan ik u het woord geven. Als u het 

woord krijgt, dan zet u uw microfoon en uw camera aan, dat is wel vereist dat we dat ook kunnen zien. 

Mijnheer Westbroek steekt zo al een handje op. Ik bedoel een digitaal handje. Even kijken hoor. Dat was het 

geloof ik wel hè? Wij moeten eens even kijken of we ook collegeleden present hebben. Eens even kijken. 

Wethouder Van Os.

De heer Van Os: Goedenavond, voorzitter, goedenavond raadsleden. Ik ben aanwezig.

De voorzitter: Ik zie het. Wethouder Oosterwijk.

De heer Oosterwijk: Goedenavond allemaal. Ook ik ben aanwezig.

De voorzitter: Ik zie het. Wethouder Japenga.

De heer Japenga: Goedenavond, voorzitter. Ik zit hier ook present. En ik ben in beeld, hoop ik?

De voorzitter: Ja. Wethouder Meij?

De heer Meij: Goedenavond, voorzitter. Ik ben ook aanwezig.

De voorzitter: Ja, luid en duidelijk. En wethouder Franzen?

De heer Franzen: Jazeker, voorzitter. Ik ben ook aanwezig.

De voorzitter: Volgens mij hebben we ze dan allemaal gehad, of niet? Ik sla toch niemand over per ongeluk hè? 

Dat zal je net zien, dat je zo'n blunder begaat als je zo'n digitale vergadering doet. Ja, die was luid en duidelijk 

aanwezig. Nou, hiermee is de vergadering dan geopend. Het college is ook voltallig aanwezig. Hier aanwezig 

zijn ook onze directie als ambtelijke ondersteuning. De griffier is er, mijnheer Slingerland. Hoe noem je dat, de 

adjunct-griffier? Noem je dat zo? Die is er ook. Gelukkig maar, want dat is onze technicus die alle gaten dicht 

kan lopen. En last but not least natuurlijk ook de volgers via internet. Als het goed is doet alles het en kunnen 

mensen thuis ook deze vergadering volgen zodat het echt een openbare vergadering is. Laten we blij zijn dat 

deze technische middelen ons ter beschikking staan. En mijnheer Van der Duijn Schouten vond het nu al een 

succes. Nou, dat zeg ik hem dan maar na. Maar het is wel next best, wat had ik u graag hier in deze zaal gehad. 

Laten we hopen dat dat zo snel mogelijk weer kan. Maar ja, we moeten wel, we staan wel midden in deze 

samenleving en het gaat gewoon nog echt niet goed genoeg in deze regio. We zitten wel in de regio waar qua 

coronavirus wel echt de klappen vallen. Dus we moeten echt voorzichtig zijn. Dat moeten we als raad, dat 

moeten we als college die ook digitaal vergadert. Dat moeten we ook thuis allemaal, en hoe moeilijk is dat. 

Laten we elkaar vooral moet inspreken want dat helpt. Nou, we gaan over naar de orde van de dag, namelijk 

het vaststellen van de agenda. Is iemand die daarover het woord wil voeren? Anders stellen wie agenda zo 

vast. Wacht even, even mijn … Kan die agenda zo vastgesteld worden? Dan is dat het geval.
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2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)

De voorzitter: Gaan we naar het vragenuur voor raadsleden. Even kijken hoor of ik daar ook wat over had. Ja, 

we gaan naar mijnheer Kardol van de SGP. Die wil het hebben over de veiligheid van het Dillenburgplein. Bent 

u daar, mijnheer Kardol?

De heer Kardol: Zeker.

De voorzitter: Goed zo. Gaat uw gang.

De heer Kardol: Winkeliers en omwonenden spraken in het recente verleden middels een brief hun zorgen uit 

over de veiligheid, sociale veiligheid op en rond het Dillenburgplein. Gelet op de impact die verschillende 

ervaringen op betrokkenen hebben gehad, heeft de SGP de volgende vragen. Kunt u ons een korte update 

geven over de actuele veiligheidssituatie op en rond het Dillenburgplein. Heeft de benoemde problematiek 

bijvoorbeeld extra aandacht van politie en boa's? En twee, heeft er een terugkoppeling naar de BIZ en 

bewoners plaatsgevonden? En zo ja, op welke wijze en met welke inhoud? Dat waren mijn vragen.

De voorzitter: Oké. Ik mag hem zelf beantwoorden. Dat Dillenburgplein en de directe omgeving heeft volop 

onze aandacht en er is een plan gemaakt met allerlei maatregelen. Om er een paar te noemen, er is extra 

verlichting gekomen. Dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is wel dat alles op alles wordt gezet om die 

jongeren in kaart te brengen. We willen weten: wie zijn dat? En wat zijn hun achtergronden zodat we 

desgewenst ook een individuele aanpak kunnen inzetten. De wijkagenten zijn extra aanwezig op vrijdag en 

zaterdag. We zetten gericht boa's in op vrijdag en zaterdag en met jongerenwerk, die is daar ambulant 

aanwezig. De regisseur Jeugd en Veiligheid, die heeft contact met de jongerenwerker in Slikkerveer om te zien 

welke jongeren we in beeld hebben en wat we daarvan te weten kunnen komen en vooral hoe we die 

jongeren kunnen helpen om zinvol bezig te zijn. Er zijn borden verboden toegang geplaatst om ook maar aan 

de jongeren duidelijk te maken wat wel (geluid valt weg). We zetten de mobiele camera in, die is al ingezet, en 

op dit moment is de overlast vooral op het Kruispoort en daar hebben we nu de mobiele camera ingezet. U 

heeft daar een mededeling over gehad. We zijn bezig met het plaatsen van een Mosquito. Dat is niet leuk. Het 

is allemaal niet leuk, maar we doen wel wat we kunnen om, want het moet stoppen die overlast daar. Dat is 

veel te gortig. Nu dus de mobiele camera op het Cruijff Court. De BIZ en de bewoners, die zijn hierbij 

betrokken. De wijkregisseur en de bedrijfscontactfunctionaris hebben korte lijnen met de BIZ en de bewoners. 

Er is ook sprake van een groepsapp zodat men elkaar ook kan informeren. Er heeft een gesprek 

plaatsgevonden met de wijkregisseur, de bedrijfscontactfunctionaris, de politie is er bij betrokken en ook het 

wijkoverleg is erbij betrokken. Eind november is het volgende wijkoverleg en dan kan de wijkregisseur de 

stand van zaken van dan aangeven. Het is belangrijk om daar blijvend aandacht voor te hebben en ik denk dat 

u dat ook wel begrijpt. Elk politieoverleg is bijna vragen: Hoe is het op het Dillenburgplein en omgeving? Alles 

wat we in huis hebben wordt ingezet met maar één bedoeling, te weten te komen: wie zijn die jongeren? En 

hoe kunnen we die jongeren verder helpen. Mijnheer Kardol.

De heer Kardol: Nou, dank u voorzitter, ook voor de uitgebreide beantwoording. Helder.

De voorzitter: Anderen nog over dit onderwerp? We zien handjes. Hee, mevrouw Ripmeester. Ik zie meteen 

een handje. Als u …

Mevrouw Ripmeester: De microfoon heb ik nu ook aanstaan.
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De voorzitter: Ja, dan horen we u ook. Als u langer praat, dan kunnen we u ook nog zien. Ja, daar bent u. 

Gelukkig.

Mevrouw Ripmeester: Ik heb een vraag naar aanleiding van uw antwoord. Kunt u zich voorstellen dat burgers 

die al veel eerder aan het melden zijn geweest, wel wat teleurgesteld zijn dat er niet eerder op hun meldingen 

is gereageerd en dat er gewacht moest worden totdat er een brief van de ondernemers kwam voordat er actie 

is gekomen? Er is natuurlijk al heel veel contact geweest, wij staan al heel lang met hen in contact. Leefbaar 

Ridderkerk ook. Dus ik ben heel benieuwd naar uw reactie.

De voorzitter: Mijn reactie is: we doen wat we kunnen. En we reageren naar aanleiding van signalen. Dan 

zetten we in wat we kunnen en dat doen we in dit geval ook. Ik had eigenlijk moeten vragen: zijn er nog meer 

mensen die hierover het woord willen voeren? Maar dat is niet zo want ik zag alleen uw handje. Dus we doen 

wat we kunnen en dat zeg ik naar eer en geweten. We gaan naar mijnheer Rijsdijk en die wil het met ons 

hebben over, van de Partij van de Arbeid. Die wil het met ons hebben over statushouders en woningen. 

Mijnheer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. Er is een groot tekort aan woningen en dat tekort dreigt alleen maar 

groter te worden. Het kabinet heeft onlangs een brief aan de burgemeesters gestuurd waarin staat dat 

gemeenten volgend jaar 27.000 statushouders moeten huisvesten. Dit waren er dit jaar 12.000. Dat is dus 

meer dan een verdubbeling. Dit komt doordat de immigratie- en naturalisatiedienst, de IND, momenteel een 

inhaalslag maakt met het wegwerken van achterstallige asielaanvragen. De wachttijd voor een sociale 

huurwoning bedraagt in Ridderkerk meer dan 5 jaar. Naar aanleiding hiervan heeft de Partij van de Arbeid 

Ridderkerk de volgende vragen. Eén; hoeveel statushouders moet Ridderkerk dit jaar huisvesten? En hoeveel 

zullen dat er naar verwachting volgend jaar zijn? Twee; op welke wijze gaat u aan deze taakstelling voldoen? 

Vraag drie; hoe zorgt u er daarbij voor dat de huisvesting van statushouders er niet toe leidt dat de andere 

woningzoekenden nog langer moeten wachten op een woning? Anders gezegd: hoe houdt u balans en 

daarmee draagvlak tussen groepen? En de vierde en de laatste vraag; overweegt u om in navolging van andere 

gemeenten tijdelijke en/of flexibele huisvesting te realiseren voor statushouders en andere kwetsbaren? Dank 

u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Japenga. Wilt u daar de antwoorden op formuleren? Gaat uw gang.

De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. De beantwoording is mede namens collega Oosterwijk vanwege het 

feit dat de portefeuilles hierin elkaar raken en elkaar overlappen. Het aantal statushouders wat wij dit jaar 

moeten huisvesten is 32. En wat we in het komend jaar moeten huisvesten is verwacht 72. De tweede vraag: 

op welke wijze gaat het college aan deze taakstelling voldoen? Voorzitter, de huisvesting van 

vergunninghouders is een taak van de gemeente en die kunnen we alleen in samenwerking met Wooncompas 

en ook met woningen van Wooncompas realiseren. De gemeente en Wooncompas stemmen op dit 

onderwerp regelmatig af en die realiseren zich ook de taakstelling. Dat is tot nu toe ook in de afgelopen jaren 

zo gegaan en gebeurt en ook gelukt. Dan uw vraag over: hoe zorgen we dat de huisvesting van statushouders 

niet ten koste gaat van wachttijd van anderen? Voorzitter, het is eigenlijk logisch dat een grotere instroom 

effect heeft, invloed heeft op de hele wachtlijst en wachttijd. Dat is nu eenmaal niet anders. In het afgelopen 

jaar is dat ook zo geweest en ook met meer en een grotere taakstelling. Pas in de afgelopen jaren op zich ook 

samen met Wooncompas goed opgelost. Dus wij kijken wat dat betreft met vertrouwen ook het komend jaar 

tegemoet. We zien daar naar uit. Dan is de vraag of wij overwegen om ook tijdelijke huisvesting te realiseren. 

Op dit moment denken we daar niet aan. Voor de nieuw op te stellen woonvisie wordt op dit moment 

onderzoek gedaan naar de toekomstige woningbehoefte van alle doelgroepen waaronder statushouders en 
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andere kwetsbaren. En daarin kunnen we ook afgewogen oordelen vellen over de behoefte, noodzaak en de 

wens van zaken te regelen. Daarover gaan we in de komende maanden ook volop met de raad in gesprek. Er is 

nu mee gestart. In het voorjaar zal er nog een consultatie zijn, er wordt een concept voorgelegd. Voor de 

zomer wordt ook de woonvisie door de raad vastgesteld. Dus daarin kunnen we de komende tijd ook een 

aantal zaken bespreken. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. De wethouder die zegt: ja, we gaan het bekijken en we betrekken het 

in het kader van de woonvisie. Maar er is nu natuurlijk een grote woningnood. Je ziet andere gemeenten wel 

die slag maken om actief na te denken over tijdelijke huisvesting. En ik wil toch aan de wethouder vragen: de 

gemeenten hebben de plicht zeg maar om statushouders op te vangen. Maar als je al heel lang op een 

wachtlijst staat, komt dat het draagvlak natuurlijk niet ten goede. En hoe ziet de wethouder dat voor zich om 

dat draagvlak tussen groepen, om dat te laten blijven bestaan? Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog anderen die hierover vragen willen stellen? Dan kijk ik naar wethouder 

Japenga. Ik hoop dat u het heeft kunnen volgen, wethouder.

De heer Japenga: Ja. Kijk, ik kijk ook vooral terug en we kijken vooral ook terug in de afgelopen jaren. Toen 

hebben we ook een grotere taakstelling gehad. En natuurlijk is er een grote opgave. Die is de afgelopen jaren 

ook steeds geweest. Dus daarom gaan we ook in de komende tijd nog eens met die woonvisie aan de slag: wat 

hebben we in Ridderkerk? En wat willen we in Ridderkerk? Wat is de behoefte? En hoe kunnen we alle zeg 

maar belangen die er zo zijn, ook goed dienen, in goed evenwicht? Daarvoor stellen we ook een dergelijke 

visie op. En natuurlijk is, draagvlak behelst meer dan de huisvesting alleen. Het gaat ook om opnemen in de 

gemeenschap en in de wijken. Dus draagvlak gaat ook om dat soort aspecten. Daar werken we ook aan. En ik 

zeg dus ook: op basis van de historische cijfers kunnen we stellen dat, natuurlijk hebben we het lastig en dat  

zien we in heel Nederland overigens. Maar en met de ervaring van de afgelopen jaren en met het feit dat we 

met de woonvisie aan de gang gaan, maar dat we tegelijkertijd ook in wijken en buurten actief zijn om dat 

soort processen te begeleiden, om nieuwkomers daarin te begeleiden, ja, hebben we vertrouwen in de 

toekomst wat dat betreft. Dank u, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Ja, ik moet ook sturen met die muis. Ik lijk Wim Kok wel. Zijn er, ik had eerder 

moeten vragen: zijn er nog anderen die hierover ook vragen willen stellen? Maar ik zag geen handjes dus ik 

nam gewoon aan dat dat niet het geval zou zijn. Maar dan gaan we naar mevrouw Van Nes-de Man van Burger 

op 1 en die wil het met ons hebben over pinautomaten. Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u, voorzitter. In het voorstel Herinrichting Deelgebied Centrumvisie deel 1 

van september dit jaar, is gesproken over het bieden van ruimte aan het commerciële bedrijf Geldmaat. De 

huisvesting hiervan zou de gemeente € 170.000 kosten vanwege beveiligingseisen. En zou gekoppeld worden 

aan de nieuwe fietsenstalling. Tot nu toe zijn pinactiviteiten altijd voor rekening van de banken geweest, 

daarom heeft Burger op 1 destijds tegen dit voorstel gestemd. Met het sluiten van ook de buitenpinautomaten 

bij de Rabobank in het winkelhart van Ridderkerk, lijkt het of de laatste mogelijkheid om geld uit de muur te 

halen in het centrum is verdwenen. Kunt u aangeven of dit het geval is? Is dat niet zo, kunt u dan aangeven 

waar nog wel 24/7 gepind kan worden en eventueel alleen tijdens kantoortijden? Is dit wel het geval, kunt u 

dan aangeven waar mensen nog contant geld kunnen pinnen? Kunt u in beide gevallen dit eventueel duidelijk 

in de Blauwkai vermelden? En dan een laatste vraag: in het geval Geldmaat zich wel in de fietsenstalling wil 

vestigen, kunt u dan een termijn aangeven waarop dit gerealiseerd zou kunnen worden? Dank u.
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De voorzitter: Wethouder Van Os, het eerste stukje was een klein beetje weggevallen maar ik denk dat u de 

kern nog wel heeft meegekregen. Gaat uw gang, wethouder Van Os.

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Waar we vroeger op iedere hoek van de straat een videotheek 

aantroffen, kennen we nu alleen nog maar virtuele videotheken zoals Netflix, Hulu, Disney+ en weet ik wat 

allemaal. En waar we vroeger op iedere hoek van de straat een bankgebouw aantroffen, kennen we nu alleen 

nog maar virtuele banken zoals een Knab en een bunq en ook de drie grote banken zoals de Rabobank, ING en 

ABN AMRO maken de digitale slag. En dat betekent dat de bankgebouwen als sneeuw voor de zon verdwijnen. 

We zien dat in Ridderkerk ook gebeuren met het pand van Rabobank, van ING, van ABN AMRO en daarmee 

ook de voorzieningen. Ook de voorzieningen voor de niet-digitale vaardige inwoners die verdwijnen binnen 

Ridderkerk. Op het centrum is er gelukkig nog een buitenautomaat te vinden tussen de ANWB-winkel en de 

toko, een ABN AMRO. Overigens is het al een tijd niet meer mogelijk om 24/7 te pinnen. Jaar of wat geleden 

hebben de bank gezegd dat ze na elven geen pinmogelijkheid meer bieden in verband met plofkraken. Ook in 

het centrum zelf bij de grootgrutter in de Ridderhof 1 staat een binnenautomaat waar tijdens kantoortijden 

gepind kan worden. En de drie grote banken hebben de handen ineen geslagen en die hebben het 

ondergebracht bij inderdaad het commerciële bedrijf Geldmaat. Die hebben ook een website, geldmaat.nl, 

met een overzicht van allerlei pinapparaten binnen Nederland. We weten dat Geldmaat inmiddels heeft 

aangegeven graag in de fietsenstalling op het deelgebied 1 een voorziening te treffen. Dat zal echter niet 

eerder zijn dan het eerste kwartaal van 2022. Het is niet alleen een probleem voor onze inwoners, ook onze 

ondernemers, onze winkeliers die een rolletje munten willen halen moeten tegenwoordig naar Dordrecht of 

Barendrecht. We hopen dat deze voorziening, commerciële voorziening zo snel mogelijk ook in Ridderkerk tot 

stand komt. Het is echter geen overheidstaak, dus wij zijn daar niet van. Het is aan Geldmaat en alle banken 

om hierover te communiceren. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u, voorzitter. Dank u voor de uitgebreide reactie van de wethouder. U geeft 

aan: het is geen verantwoording van de overheid. Wij zijn er wel voor al onze inwoners en ook voor al onze 

ondernemers. Wat u terecht zegt: die lopen hier ook fors tegenaan. Het kan toch niet zo zijn dat we tot het 

eerste kwartaal 2022 moeten wachten tot hier een normale voorziening weer voor terug is? Dus ik zou toch 

wel heel graag willen dat u zich in overleg met de banken, et cetera, tot het uiterste inspant om in ieder geval 

ook tot die tijd gewoon normaal geld te kunnen pinnen. Dank u.

De voorzitter: Zijn er anderen die hierover nog vragen willen stellen? Ik zie geen handjes. Wethouder Van Os.

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Het college spant zich er echt voor in om deze commerciële activiteit 

zo snel mogelijk in Ridderkerk weer terug te krijgen. Het is echter een commerciële activiteit en daarbij zijn wij 

afhankelijk van partijen zoals Geldmaat. En er is helaas een grote wachtlijst in deze. Dus of dat eerder dan 

2022 is, laten we het hopen. Maar we gaan in ieder geval ervoor dat er zo'n voorziening terugkomt in 

Ridderkerk. Dank u wel.

De voorzitter: Mooi. Dat was agendapunt 2.

3. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 17 september 2020

De voorzitter: We gaan naar 3 toe, naar de vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 

september. Is er iemand die daarover wat wil zeggen? Dat is niet het geval, zodat hij is vastgesteld.
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4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst) en nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke 

beantwoording (art. 40 RvO)

De voorzitter: Dan de lijst van ingekomen stukken. Ook daar zie ik geen handjes verschijnen zodat ook dat is 

vastgesteld.

5. AED's in de gemeente Ridderkerk

De voorzitter: Agendapunt 5. Dat heet: AED's in de gemeente Ridderkerk en die ligt hier voor ter vaststelling 

hebben we afgesproken in de commissie. Dus even kijken, hoe doen we dat. Zijn er mensen die een 

stemverklaring willen afgeven? Ik zie handjes verschijnen. Mevrouw Van Nes-de Man, Burger op 1. Gaat uw 

gang.

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u, voorzitter. Het is ontzettend fijn om te zien dat onze motie op deze wijze 

wordt vormgegeven. We zien uit naar de verbeterde veiligheid binnen Ridderkerk. Dank u.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Vliet, Echt voor Ridderkerk.

Mevrouw Van Vliet: Dank u wel, voorzitter. De heer Kloos en ik zijn bijzonder blij dat het college met deze 

AED-actie de zogenaamde 6 minuten zone weer een flinke stap dichterbij heeft gebracht. Dank u allen 

daarvoor.

De voorzitter: Dank u wel. Wilt u uw handje … afzetten wou ik zeggen, maar dat klinkt wel heel fysiek. Zijn er 

fracties of leden die geacht zijn hier tegen te zijn? Dat is niet het geval. Dan is dat unaniem vastgesteld.

6. Beleidsplan integrale handhaving sociaal domein

De voorzitter: We gaan naar agendapunt 6, beleidsplan integrale handhaving sociaal domein. We hebben 

afgesproken dat dit hier voor ligt ter debat met een eerste termijn van maximaal 3 minuten zodat we 

ongeveer 3 kwartier hieraan gaan besteden. Mag ik handjes zien van wie hierover het woord willen voeren? Ik 

zie mijnheer Kranendonk. Ik zie mijnheer Los. Ik zie mevrouw De Wolff. Dat is het? Ik zie mevrouw Fräser. Wilt 

u uw handjes op laten totdat ik zeg dat ze neer moeten? Want anders weet ik niet wie ik al gehad heb. Ik zie in 

ene ook mevrouw Ripmeester. Dat zijn ze denk ik. Mijnheer Kranendonk, de SGP. De eerste 3 minuten zijn 

voor u.

De heer Kranendonk: Dank u wel, voorzitter. Als gemeente zijn we verantwoordelijk dat de beschikbaar 

gestelde middelen en gelden ten dienste komen van onze inwoners die de ondersteuning echt nodig hebben. 

Met de juiste uitkeringen kan de zelfredzaamheid vergroot worden en kunnen onze inwoners blijven meedoen 

in onze Ridderkerkse samenleving. Het nieuwe beleidskader heeft als insteek om onze burgers preventief te 

helpen de gegevens goed in te vullen. Hierdoor kan worden voorkomen dat ten onrechte gehandhaafd kan 

gaan worden als bijvoorbeeld gegevens niet goed ingevuld zijn, terwijl men wel recht heeft op een 

voorziening. Als de SGP kunnen we ons goed vinden in deze nieuwe werkwijze van preventief handhaven en 

het bieden van maatwerk waar dat mogelijk is. De SGP fractie dankt het MBR voor haar uitgebreide reactie op 

dit beleidsplan. We waarderen de betrokkenheid bij dit onderwerp. Alles overwegende, en daarin 

meegenomen de reactie van het college op de adviezen van de MBR, zal de SGP fractie voor het voorliggende 

beleidskader stemmen. Tot zover, voorzitter.
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De voorzitter: Dank u wel. Ik vergat te zeggen: uw handjes mogen naar beneden, ik heb uw namen 

opgeschreven. Dus mogen de handjes wel naar beneden. Mijnheer Los. Echt voor Ridderkerk. Gaat uw gang.

De heer Los: Dank u wel, voorzitter. Het kan iedereen overkomen dat het even of voor langere tijd niet meer 

op eigen kracht kan. Daarom is het mooi dat we in ons land een vangnet hebben dat, wanneer het nodig is, 

een ondersteuning is. Dat er regels zijn, is vanzelfsprekend. Maar dat het vaak ook ingewikkeld is om te zien 

wat er kan en wat er niet kan, dat is zeker zo. Daarom spreekt het ons aan dat aan de voorkant van een 

aanvraag ondersteuning wordt geboden om te voorkomen dat het fout gaat. Gebruiksvriendelijkheid voor hen 

die het nodig hebben en er ook recht op hebben, is een goed uitgangspunt. Dat de uitvoerders die de diensten 

ook daadwerkelijk moeten bieden onderdeel zijn van de handhaving, is zeer terecht. Te vaak denkt men daar 

toch wel aan financieel rendement. Willens en wetens misbruik, van welke kant dan ook, moet worden 

uitgesloten. Onze mooie voorzieningen komen anders op de tocht te staan en dat is het laatste wat we willen. 

Daarom steunen wij dit voorstel. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw De Wolff, ChristenUnie.

Mevrouw De Wolff-ter Beek: Dank u wel, voorzitter. Fraude in het sociaal domein, het moet niet mogelijk zijn. 

Helaas blijkt het nog te gemakkelijk om fraude te plegen. Tegelijkertijd zijn er ook schrijnende verhalen waarin 

een case lijkt op fraude maar veroorzaakt wordt door onwetendheid of onvermogen. Daarom is belangrijk dat 

we in Ridderkerk, nog meer dan nu, in de vingers krijgen hoe we fraude kunnen herkennen, voorkomen en 

indammen. De basis op orde is daarbij voorwaardelijk. Wanneer we dit beleid vaststellen, is dat dus een goede 

stap voorwaarts. De ChristenUnie heeft drie aandachtspunten die we de wethouder mee willen geven. Ga van 

visie naar handelen. In het plan staat dat de voorlichting, dienstverlening, controle en sanctie alle vier 

voldoende en goed op elkaar afgestemd moeten zijn. Blijf toetsen of die balans er ook echt is. Het zijn namelijk 

vier items die tegengestelde acties soms vragen. Aandacht daarvoor maakt dat het niet wordt doorgeslagen in 

het een of het ander. Fraudepreventie en fraudebestrijding vraagt verschillende vaardigheden. Zorg dat 

ambtenaren de ruimte krijgen om die vaardigheden te ontwikkelen. En zorg ook dat er ruimte is zodat 

ambtenaren met elkaar de casuïstiek kunnen bespreken. Maak het integraal werken voor de toezichthouder 

echt mogelijk. Zorg en controleer of de toezichthouder echt de vrijheid heeft om zich onafhankelijk te 

bewegen over de verschillende domeinen. Maak het mogelijk dat er snel geschakeld kan worden tussen alle 

partijen. Kostbaar zorggeld mag niet in de verkeerde zakken verdwijnen. En belangrijker nog, we moeten 

voorkomen dat kwetsbare burgers de dupe worden van frauduleuze praktijken. Dit beleid is echt een mooie 

stap om fraude te bestrijden. We wensen de ambtenaren en de wethouder dan ook succes bij de uitwerking 

van het beleid. En we wensen ieder die actief is op dit thema de wijsheid toe om op een menswaardige en 

rechtvaardige wijze te handelen. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Fräser, D66.

Mevrouw Fräser: Dank u wel, voorzitter. Voor D66 heel beperkt, een kleine opmerking. Ik heb hier ook al iets 

over gezegd tijdens de commissiebehandeling. Voor D66 is het pgb ontzettend belangrijk omdat dit mensen in 

staat stelt hun eigen leven naar eigen vermogen vorm te geven en een stukje flexibiliteit geeft. We zien dat in 

dit beleid er een verschuiving gaat plaatsvinden van een pgb naar zorg in natura. Daar waar mogelijk en daar 

waar noodzakelijk wat ons betreft geen probleem. We willen wel hier nadrukkelijk de oproep doen richting het 

college om er geen beleid van te maken zorg in natura boven het persoonsgebonden budget te stellen. Dank u 

wel, voorzitter.
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De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Ripmeester, Partij van de Arbeid. Het schijnt dat de verbinding met 

mevrouw Ripmeester in het ongerede is geraakt. Dan gaan we maar naar de wethouder. Wethouder Franzen. 

Dan kan het zijn dat mevrouw Ripmeester alsnog wat in wil brengen zo meteen. Maar dat moet dan maar zijn. 

Wethouder Franzen, bent u daar?

De heer Franzen: Ja, jazeker. Ik heb er weinig aan toe te voegen. Maar richting mevrouw Fräser zou ik wel 

even willen herhalen dat voor ons als college pgb en zorg in natura in beginsel gelijkwaardig zijn en het is heel 

gebruikelijk wie bepaalt wat hij of zij wil. Maar er wordt wel gekeken: kan die gebruiker de 

verantwoordelijkheid, de financiële verantwoordelijkheid van een pgb aan? En als dat antwoord ja is, dan is 

pgb een hele mooie weg om individueel zorg te verlenen.

De voorzitter: Dank u wel. Ik zie nog geen mevrouw Ripmeester. Mijnheer Rijsdijk, ik kijk u even aan voor zover 

mij dat mogelijk is. Ik zie u niet maar…

De heer Rijsdijk: Ja, ik ben er wel, voorzitter.

De voorzitter: Ja, wat nu?

De heer Rijsdijk: Ja, ik kan de bijdrage eventueel voorlezen. Ik heb hem hier wel staan, maar op de app. Ik denk 

dat we dat dan maar even moeten doen.

De voorzitter: Ja, next best hè?

De heer Rijsdijk: Ja, dat is even niet anders.

De voorzitter: Gaat uw gang.

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. Laten we vooropstellen dat bewuste fraude flink moet worden 

aangepakt. Dat ondermijnt de solidariteit van ons stelsel. Die paar voorbeelden die er zijn, spreken tot de 

verbeelding, maar vallen in het niet bij de gevallen waarbij gewoon wat mis ging. Integrale handhaving sociaal 

domein stelt budget boven burger en verpakt dat als preventie. Er wordt geen inzicht gegeven in de keuzes die 

gemaakt worden ten aanzien van risicoprofielen van gebruikte datasystemen zoals Darius. Er wordt geen 

inzicht gegeven in de wijze waarop handhaving plaatsvindt. We weten inmiddels dat het nog schort aan de 

bejegening door ambtenaren naar de cliënten. Dat het schort aan elkaar willen begrijpen. In dit plan zien we 

weinig terug van zelfreflectie op het punt van de eigen rol van de gemeente in het creëren en het aanjagen 

van het constateren van fraude. Er was al heel veel mogelijk op het gebied van voorlichting, bejegening en 

maatwerk. Die ruimte werd niet benut. Het plan lijkt eerder in te zetten op ontmoediging en budgetbeheer 

ten bate van de gemeente. De Ridderkerker staat niet centraal. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Ik zou me kunnen voorstellen dat de wethouder daar nog op wil reageren. Dan gaan 

we dan even kijken voor de tweede termijn. Wethouder.

De heer Franzen: Heel kort, dank, voorzitter. Een korte reactie. Dingen zijn ook al net boven gekomen tijdens 

de commissievergadering, maar we maken geen gebruik van algoritmes of computers die handhaven. Het zijn 

mensen, dus dat, voordat daar misvattingen over gaan ontstaan. We gaan we gebruiken geen computers die 

bepalen wie wordt aangeschreven, maar dat zijn onze eigen toezichthouders, mensen in dienst bij onze 
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gemeente die bepalen of iets onderzocht moet worden of niet. En als het fraude is, dan kan er worden 

gehandhaafd.

De voorzitter: Ik kijk eens even rond. Is er behoefte aan een tweede termijn? Mijnheer Kranendonk.

De heer Kranendonk: Nee hoor, dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Mijnheer Los?

De heer Los: Nee, voorzitter. Het was prima zo.

De voorzitter: Mevrouw De Wolff?

Mevrouw De Wolff-ter Beek: Nee hoor, dank u wel.

De voorzitter: Mevrouw Fräser?

Mevrouw Fräser: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik weet niet in hoeverre ik nu volledig in beeld ben. Ik begrijp dat 

het maar voor de helft is. Hoe het ook zij, blij met de woorden van de wethouder en fijn dat de pgb op gelijk 

niveau staat als zorg in natura.

De voorzitter: En dan kom ik weer bij mevrouw Ripmeester maar in dat geval misschien mijnheer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Ik laat het hier even bij, voorzitter. Dank u wel.

De voorzitter: Ja. Dan komen we nu tot de besluitvorming over het beleidsplan integraal handhaving sociaal 

domein. Zijn er stemverklaringen? Ik zie geen handjes. Ik zie wel een handje. Twee handjes. Mevrouw Van 

Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u, voorzitter. Wij stemmen in met het voorstel waarbij we aangeven dat 

preventieve ondersteuning en handhaving door onze eigen mensen ons enorm aanspreekt. Dank u wel.

De voorzitter: Mevrouw Van Vliet.

Mevrouw Van Vliet: Dank u wel, voorzitter. Jim Kloos en ik stemmen ook in met het voorliggende beleidsplan 

en danken ook het MBR voor de input en hun betrokkenheid en wenst het college veel succes toe met de 

verdere uitvoering.

De voorzitter: Dank u wel. Mag uw handje, ja, heel goed. Mevrouw Van Nes, ook nog uw handje. Want anders 

raakt mijn systeem in de war, snapt u? Zijn er raadsleden die geacht willen zijn tegen dit beleidsplan te 

stemmen? Mijnheer Rijsdijk is tegen, PvdA neem ik daarmee aan, zodat het beleidsplan is vastgesteld. 

Pardon? Oké.

7. Handhavings- en afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020

De voorzitter: Gaan we naar agendapunt 7. Dat is het handhavings- en afstemmingsverordening 

Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020. Heel veel afkortingen. Hij ligt hier voor ter debat met een eerste termijn 

van maximaal 2 minuten. Dat wil zeggen een uitgebreide stemverklaring waar de Partij van de Arbeid om heeft 
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gevraagd, zodat we niet meer dan 10 minuten denken kwijt te zijn hier aan. Ik snap dat de … Ja, ik kijk toch 

maar even naar mijnheer Rijsdijk tenzij mevrouw Ripmeester zich al weer heeft aangesloten. Maar ik geloof 

niet dat dat het geval is. Johan?

De heer Rijsdijk: Nee, die indruk heb ik ook niet, voorzitter. Dus ik zal het overnemen.

De voorzitter: Wat fijn dat u uw eigen middelen ook heeft hè, zoals de app, zodat we die indicatie ook hebben.

De heer Rijsdijk: Ja, zo blijven de lijntjes kort. Het is een uitgebreide stemverklaring, ik zal hem dan even 

voordragen namens mevrouw Ripmeester en onze fractie. 

De voorzitter: Zet hem op.

De heer Rijsdijk: Wij stemmen tegen de handhavings- en afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en 

IOAZ Ridderkerk 2020. We zijn voor het aanpakken van bewuste fraude maar ook voor de menselijke maat. Dit 

verandert niets. The proof of the pudding is in the eating. En deze zelfde koude pap brengt mensen alleen 

maar in de problemen. Dank u wel.

De voorzitter: Bij een uitgebreide stemverklaring, daar mag op gereageerd worden maar dat hoeft niet. We 

kunnen het ook bij de stemverklaring laten. Dan wil ik graag zien of er verder nog stemverklaringen zijn uit te 

brengen? Zijn er tegenstemmers? Dan graag uw handje opsteken. Dat is de Partij van de Arbeid, zodat ook 

deze verordening is vastgesteld. Ik moet wel geconcentreerd blijven want dit lijkt allemaal net een beetje 

anders hè. Mijnheer Rijsdijk zijn handje ook weg, ja.

8. Nota Grondbeleid 2020 – 2023

De voorzitter: Gaan we naar agendapunt 8, dat is de nota Grondbeleid 2020-2023. Die ligt hier ook voor ter 

debat met een eerste termijn van maximaal 2 minuten. Dat is ook een uitgebreide stemverklaring, zo is het 

afgesproken in de commissie. En die uitgebreide stemverklaring, die wordt verzocht door GroenLinks en de 

Burger op 1 zodat we ook daar niet meer dan 10 minuten aan kwijt zijn. Dus ik geef het woord eerst aan 

GroenLinks, mijnheer Ros, gaat uw gang.

De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. Het grondbeleid kan een heel sturend instrument zijn. Simpel gezegd mag 

je als gemeente heel veel en we roepen het college ook op dat doen. Daarom roepen we het college en de 

wethouder op een sturend en actief grondbeleid te voeren. Het verbaast ons dat dit grondbeleid nu voor de 

totale woonvisie is vastgesteld, wat logischer zou zijn om eerst een totaalvisie op wonen te maken en daarna 

te bekijken welk grondbeleid dat kan ondersteunen. Daarnaast, en daar zal de PvdA wel iets op ingaan, 

daarnaast is GroenLinks heel verbaasd over een aantal woningen die nu in de planning staan om vragen van de 

heer Soffree, maar ik laat die graag aan de PvdA over. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man, Burger op 1.

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u, voorzitter. Wij stemmen in met de nota maar vragen het college wel 

nadrukkelijk om veel meer zelf de regie te nemen bij nieuwe woningbouwprojecten. Dank u.

De voorzitter: Helder. Dank u wel. Zijn er meer stemverklaringen vraag ik even voor de zekerheid? Dat is niet 

het geval. Zijn er tegenstemmers? Zodat…
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De heer Soffree: Pardon voorzitter, ik steek mijn hand op.

De voorzitter: Ja, nu zie ik wel wat. Ik zie mijnheer Ros ook nog maar die moet zijn handje even uitdoen want 

hij heeft net al gesproken. Mijnheer Soffree, een stemverklaring neem ik aan?

De heer Soffree: Prima, dank u wel, voorzitter. Dank voor de beantwoording van mijn vraag over het aantal 

gesloopte woningen. Wij stemmen tegen de nota Grondbeleid en dit omdat wij nog steeds vinden dat, gelet 

op de toenemende hoge druk op de sociale woningmarkt, voldoende betaalbare huisvesting voor lagere 

inkomens veel meer prioriteit zou moeten hebben. De gemeente zou daar veel meer de regie in moeten 

nemen en we zien dat helemaal niet terug in deze nota. Dank u wel.

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Mag ik de tegenstemmers zien? Tegen zijn de PvdA en GroenLinks 

zie ik in beeld, zodat desalniettemin de nota Grondbeleid is vastgesteld.

9. Afdoening motie 2020-56 Afsteekverbod consumentenvuurwerk

De voorzitter: Agendapunt 9, afdoening motie 2020-56 Afsteekverbod consumentenvuurwerk. Ter debat. Ter 

debat staat dus het feit of de motie al dan niet is afgedaan. Wie van u wil hierover … Wat heb ik nu weer in 

beeld, Johan? Wie van u wil daarover het woord? Dan mag u uw handje opsteken. Ik zie de heer Ros, ik zie de 

heer Kardol. Ik zie de heer Westbroek. Ik zie mijnheer Kooijman. Handjes nog even aan laten hè? Mijnheer 

Soffree. Ik zie mijnheer Overheid. Nou, laten we eens even kijken hoe ver we komen. U mag uw handjes weer 

naar beneden doen want u krijgt nu van mij het woord. Tenminste, als ik u heb opgeschreven. Mijnheer Ros, 

GroenLinks.

De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. Samen met de SGP hebben we begin van dit jaar, in januari, een motie 

gemaakt om een vuurwerkverbod in te stellen voor Ridderkerk. Inmiddels is het natuurlijk de tijd helemaal 

veranderd en is er zelfs een landelijk vuurwerkverbod in de maak. Maar in principe gaat het daar ons, althans 

voor GroenLinks gaat het daar niet over. Het gaat er over of de motie is afgedaan. De motie was heel helder, 

de raad eigenlijk een voorstel te doen om een verbod in te stellen en er consequenties aan te geven. Aan te 

geven op welke wijze dit verbod gehandhaafd kon worden en de raad te informeren op welke plekken er 

centraal georganiseerd vuurwerk mogelijk zou zijn. Nou ja, dat laatste dat snap ik dat door de corona heeft dat 

ons ingehaald. Maar de vorige twee, op dat moment van de afdoening van de motie door de 

portefeuillehouder, was dat niet aan de orde zeg maar. Dus we hebben gewoon gevraagd: joh, hoe kunnen we 

deze komende jaarwisseling een vuurwerkverbod krijgen? En wat we als reactie terugkrijgen van de 

portefeuillehouder is: ja, we gaan kijken hoe andere gemeentes het doen. Even in mijn eigen woorden simpel 

gemaakt. En daarmee is de motie dus niet afgedaan in de zin wat wij gevraagd hebben. Dat is mijn bijdrage.

De voorzitter: Mijnheer Kardol.

De heer Kardol: Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: SGP zeg ik er ook nog maar even bij. Mijnheer Kardol, SGP.

De heer Kardol: Ik heb de bijdrage van de heer Ros gehoord en ik kan me in die zin daar ook bij aansluiten. Kijk, 

de SGP is met veel andere inwoners blij dat er nu sprake is van een, dat er vanuit de landelijke overheid een 

tijdelijk verbod komt. En dat is door Kees van der Duijn Schouten tijdens de begrotingsraad ook al wel gezegd 

van dat het eigenlijk erg is van dat er een gelegenheidsargument is gebruikt om nu met zo'n verbod te komen. 
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Terwijl als je naar andere aspecten kijkt als het milieu, dat is natuurlijk ook eerder aan bod gekomen toen we 

met deze motie kwamen. Er zijn meer argumenten om gewoon voor een totaal vuurwerkverbod te gaan. In 

die zin kijken we gewoon nog steeds vooruit als het gaat om de jaarwisseling van 2021-22, dat er dan vanuit 

Ridderkerk, als er geen tijdelijk verbod meer is vanuit de rijksoverheid, dat Ridderkerk zelf met een verbod 

komt. Niet naar de omliggende gemeentes kijkt. Dus, nou ja, we zijn benieuwd van hoe er aan de motie nog 

verder invulling wordt gegeven. Hij is dus wat de SGP betreft niet afgedaan.

De voorzitter: Mijnheer Westbroek. Partij 18PLUS.

De heer Westbroek: Dank u, voorzitter. Wat ons betreft is de motie wel afgedaan. Hij is ook al ingehaald door 

de omstandigheden en we gaan het ervaren deze jaarwisseling zonder vuurwerk. Dat was het, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Kooijman, ChristenUnie.

De heer Kooijman: Dank u wel, voorzitter. Ik snap het standpunt van de SGP en GroenLinks eigenlijk wel dat de 

motie nog niet is afgedaan. Er is immers nog geen voorstel voorgelegd en dat stond in de motie als verzoek. En 

eerder hebben wij als ChristenUnie in soortgelijke gevallen onze eigen moties ook niet als afgedaan 

beschouwd. Aangezien de omstandigheden begrijpen we overigens wel dat u als portefeuillehouder geen 

voorstel heeft uitgewerkt en daarentegen zit er juist genoeg beweging in het maatschappelijk debat over de 

vraag of we vuurwerkvrij moeten worden. En vooral, we krijgen de komende jaarwisseling die wens die in de 

motie verwoord was al op een presenteerplaatje aangeboden vanuit het Rijk, al is daar een andere aanleiding 

voor nu. We kunnen ons om die reden dan ook prima vinden in het gedane voorstel om komende 

jaarwisseling grondig te evalueren. We zien ernaar uit en stellen voor om de eventuele afhandeling van de 

motie op dat moment nogmaals aan de orde te stellen. Voor nu beschouwen we deze motie dan ook niet als 

afgedaan.

De voorzitter: Mijnheer Soffree, Partij van de Arbeid.

De heer Soffree: Dank u wel, voorzitter. We achten de motie niet afgedaan omdat het college de vragen voor 

zich uit heeft geschoven. Er zal, zoals wij in januari bij de indiening van de motie al hebben aangegeven, meer 

draagvlak onder de bevolking bewerkstelligd moeten worden wanneer we een verbod in gaan stellen. Want 

een verbod alleen, dat werkt over het algemeen niet als de bewoners, inwoners zich daar niet in kunnen 

herkennen. Dus wij dringen erop aan om inwoners, wijk-overleggen, wijkideeteams en burgerplatforms gericht 

te betrekken. Gerichte informatie te geven aan de inwoners en bijvoorbeeld een enquête te houden onder de 

inwoners om een goed beeld te krijgen van hoe het leeft in onze samenleving. En dan te kijken: wat is de beste 

oplossing in Ridderkerk? Ik dank u wel, voorzitter.

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

De heer Overheid: Dank u wel, voorzitter. Ja, het CDA acht deze motie als niet afgedaan. De redenen zijn al 

door vele collega's voor mij ook al benoemd. Er is niet echt een concreet voorstel gekomen naar de raad toe. 

Uiteraard zijn we ingehaald door de tijd en is er nu een landelijk verbod, ik denk dat we dat ook moeten 

ervaren met z'n allen. Het voorstel van het CDA is om deze motie dan ook begin volgend jaar nog een keer te 

bespreken in de raad om te kijken wat dan de stand van zaken is. Dank u, voorzitter.

De voorzitter: Zie ik nou een spijtoptant, mevrouw Van Vliet? Alsnog? Gaat uw gang.
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Mevrouw Van Vliet: Dank u wel, voorzitter. Ik had daarnet op een verkeerd knopje gedrukt. Maar dank dat ik 

alsnog het woord krijg. Ik vind ook mede namens de heer Kloos de motie niet afgedaan. Ik heb ook de motie 

mede ingediend. En om dezelfde redenen als de vorige sprekers die tegen de afdoening van de motie waren, 

dus zal ik die redenen niet allemaal herhalen.

De voorzitter: Dit waren de mensen die het woord wilde voeren over het feit of deze motie al dan niet is 

afgedaan? Wilt u nog wat zeggen, mijnheer Ros? Nee, uw handje is… Wat bent u met uw handje aan het 

doen? Of bent u gewoon aan het zwaaien? Ja, ja, ja.

De heer Ros: Nou ja, het CDA vroeg …

De voorzitter: dan gaan we een tweede termijn doen. Dan kijk ik even rond of er nog meer mensen zijn die het 

woord willen voeren.

De heer Ros: Er komt een tweede termijn, oké.

De voorzitter: Dan bent u meteen aan de beurt, gaat uw gang.

De heer Ros: Dank u wel. Ik dacht: misschien wil de portefeuillehouder nog iets zeggen, maar ...

De voorzitter: Het gaat er over of de motie wel of niet is afgedaan.

De heer Ros: Ja, oké. Nou ja, ik ga akkoord met het voorstel van het CDA om deze motie in het begin, 

(onverstaanbaar) het antwoord van de portefeuillehouder misschien en de ervaringen die we dan hebben 

opgedaan, om in begin januari of begin volgend jaar weer in de raad te bespreken. Ik denk dat dat een 

uitstekend voorstel is.

De voorzitter: Ja, ware het niet dat dat niet het voorstel is wat nu in stemming wordt gebracht. Wat nu in 

stemming wordt gebracht is: vindt de raad de motie wel of niet afgedaan.

De heer Ros: Nou, volgens mij was ik er heel duidelijk in dat ik het niet als afgedaan beschouw.

De voorzitter: Volgens mij, als dit de woordvoerders waren, moeten we nu overgaan tot stemming over het 

feit of u de motie wel of niet als afgedaan wenst te beschouwen. Voor de zekerheid nog eens even: wie vindt 

dat de motie niet is afgedaan, mag die zijn hand opsteken. Wat zeg je? Kijk je even mee, Johan? Ik zie Leefbaar 

Ridderkerk, ik zie de VVD, ik zie de SGP, ik zie mevrouw Van Vliet van EvR. Ik zie mevrouw Van Nes-de Man van 

Burger op 1. Ik zie het CDA. Nu is bij mij alles uit beeld, dus dat is ook heel fijn. Ik zie de Partij van de Arbeid. 

Die had ik al. En ik stel vast dat mevrouw Ripmeester inmiddels de vergadering heeft verlaten zodat we met 27 

leden aanwezig zijn. En wat moet ik hier nou uit …? Dat hij niet is afgedaan. En met hoeveel leden? Door 19. 

19 raadsleden vinden dat de motie niet is afgedaan zodat de motie niet is afgedaan. Hoe we verder moeten, 

daar komen we, vanzelfsprekend komt het college daarop terug. Niet afgedaan. Geef ik dan ook een klap met 

de hamer, Johan? Ik ben een beetje het stuur kwijt in deze digitale happening. Niet afgedaan.

10. Verordening BIZ Dillenburgplein Ridderkerk 2021-2025

De voorzitter: We gaan naar agendapunt 10. Dat is de verordening BIZ Dillenburgplein Ridderkerk 2021-2025. 

Hij ligt voor ter debat. Alle handjes graag naar beneden, alstublieft, dank u wel, totdat ik vraag wie het woord 

daarover wil. Maar zover was ik nog niet. Hij ligt voor ter debat met een eerste termijn van maximaal 2 
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minuten en dat betekent ook weer een uitgebreide stemverklaring. Die is gevraagd door de Burger op 1. 

Mevrouw Van Nes-de Man, gaat uw gang.

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u wel, voorzitter. Het is mooi dat er een BIZ Dillenburg is en dat de intentie 

er is om deze weer te continueren. We kijken daar met genoegen naar uit. Dank u.

De voorzitter: Het is een verordening die vastgesteld moet worden. Dit was een stemverklaring. Zijn er nog 

meer stemverklaringen uit te brengen? Ik zie geen handjes. Nou, schiet mij maar lek. Mag ik de 

tegenstemmers zien? Handjes, alstublieft. Tegen de BIZ verordening.

De heer Van Neuren: Voorzitter? 

De voorzitter: Wie hoor ik nu?

De heer Van Neuren: Ja, ik heb een handje omhoog.

De voorzitter: De heer Van Neuren, waarom zie ik dat …? Ik ben even hier naar de regie aan het kijken. Ik hoor 

dat het mijnheer Van Neuren is. Gaat uw gang, mijnheer Van Neuren.

De heer Van Neuren: Dat klopt, mevrouw de voorzitter. Ik word geacht mij van stemming te onthouden in 

verband met persoonlijk belang. Als u nu om mij heen kijkt, zoals je ziet, ik heb een winkel aan het fantastisch 

mooie Dillenburgplein, dus ik onthou mij van stemming.

De voorzitter: U zit een heel klein beetje reclame te maken.

De heer Van Neuren: Ja, sorry.

De voorzitter: Ja, ik heb het wel in de smiezen hoor. Zijn er tegenstemmen? Uw handje mag weer naar 

beneden, mijnheer Van Neuren. De heer Van Neuren is direct belanghebbende, dus die onthoudt zich van 

stemmen. U hoeft niet de zaal uit te lopen, dat kan ook helemaal niet. Zijn er nog meer tegenstemmen? Is niet 

het geval, zodat de BIZ is vastgesteld.

11. Verordening werkgeverscommissie griffie Ridderkerk 2020

De voorzitter: Agendapunt 11, de verordening werkgeverscommissie van de griffie Ridderkerk 2020 ter 

vaststelling. Zijn er stemverklaringen? Ik zie geen handjes. Zijn er tegenstemmen? Dan is dat unaniem 

besloten.

12. Waarneming raadsvoorzitterschap

De voorzitter: Agendapunt 12, waarnemingen raadsvoorzitterschap, ligt hier ook voor ter vaststelling. En ik 

heb begrepen dat mijnheer Rijsdijk een korte verklaring wil afleggen. Gaat uw gang om aan mijnheer Rijsdijk. 

Partij van de Arbeid.

De heer Van Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. De fractie van de Partij van de Arbeid Ridderkerk zal de 

vergadering zo dadelijk verlaten en dus niet stemmen over het voorliggende voorstel. Ik zal het kort 

toelichten. Het is het politieke gebruik in Ridderkerk dat de functie van de eerste plaatsvervangend 

raadsvoorzitter wordt vervuld door het langstzittende raadslid van de oppositie. Daarvan wordt nu afgeweken. 
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Het proces dat zich de afgelopen maanden achter de schermen heeft afgespeeld, verdient geen 

schoonheidsprijs. De niet-politieke functie is gepolitiseerd. Een aantal coalitiepartijen mag zich dat 

aanrekenen. De Partij van de Arbeid Ridderkerk neemt nadrukkelijk afstand van dit proces. Wij hechten aan 

respect voor personen, een volwassen omgang met elkaar en een open vizier. Ik wil graag benadrukken dat 

onze kritiek echt het proces betreft en niet de persoon van de heer Piena. Wij waarderen het dat hij naar een 

impasse van meer dan een jaar bereid is om deze functie voor het restant van deze raadsperiode op zich te 

nemen. Dank u wel, voorzitter. Hierbij wil ik het laten en dan stappen wij nu uit de vergadering. Een 

goedenavond.

De voorzitter: De Partij van de Arbeid heeft de vergadering verlaten. Ik zie in handje van mevrouw Van Nes. 

Gaat uw gang. De Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u, voorzitter. Eigenlijk kan ik me alleen maar volledig aansluiten bij hetgeen 

de heer Rijswijk, Partij van de Arbeid, net gezegd heeft en ook ik zal nu de vergadering verlaten. Dank u.

De voorzitter: Mevrouw Van Vliet.

Mevrouw Van Vliet: Voorzitter, ik wilde een stemverklaring afleggen, niet een vergadering verlaten. Kan dat 

ook nu? Of is dat nog niet aan de orde.

De voorzitter: Nog een keer. Wat zei u?

Mevrouw Van Vliet: Ik gaf mijn handje aan om aan te geven dat ik een stemverklaring wilde afgeven. Maar 

volgens mij was u zelf nog niet zover om dat te vragen.

De voorzitter: Nou ja, dat zitten we nu wel te doen. Het is een stelling dus u heeft niks anders dan een 

stemverklaring. 

Mevrouw Van Vliet: Dat klopt.

De voorzitter: Maar waar ik wel even met nadruk op wil wijzen dat we in het openbaar niet over personen 

spreken. Wel over processen en procedures, niet over personen. Gaat uw gang.

Mevrouw Van Vliet: Jim Kloos en ik stemmen tegen dit voorstel. Niet omdat wij de heer Piena niet geschikt 

achten voor de functie, maar wel omdat wij geen reden zien af te wijken van de ongeschreven regel dat de 

nestor van de raad, de functie van plaatsvervangend raadsvoorzitter vervuld en dat zou in dit geval dan 

mevrouw Ripmeester van de PvdA kunnen zijn. Dank u wel.

De voorzitter: Zijn er nog meer stemverklaringen? Ik zie geen handjes maar dat zegt niks. Als de griffier ook 

geen handjes ziet. Nee hè? Mag ik dan de tegenstemmers zien? Van mevrouw Van Vliet en mijnheer Kloos 

weet ik het al. Zijn er nog meer tegenstemmers? Dat is niet het geval, zodat mijnheer Piena is benoemd tot 

waarnemend raadsvoorzitter.

13. Sluiting

De voorzitter: En dat was ons laatste agendapunt. De felicitaties gaan hierbij uiteraard naar mijnheer Piena, ik 

wens hem heel veel succes en we gaan snel overleggen hoe we een en ander in het vat gieten. Ik dank u wel. 

Ik hoef niet wel thuis te zeggen, behalve tegen ons. Maar welterusten.
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