
Besluitenlijst gemeenteraad Ridderkerk 21 januari 2021

Er is digitaal vergaderd.

Aanwezigen 

Voorzitter: raadslid de heer E.M. Piena

Raadsleden: D. Breeman (CDA), C.A. van der Duijn Schouten (SGP), mevrouw F. Fräser 

(D66), J.D. Kardol (SGP), mevrouw K.J. Kayadoe (Leefbaar Ridderkerk),  

J.W. Kloos (Echt voor Ridderkerk),  R.M. Kooijman (ChristenUnie),

P. Kranendonk (SGP), A. Los (Echt voor Ridderkerk), N.V. Mijnders (CDA), 

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), B.A. Ros (GroenLinks),  A.J. Rottier (SGP), J. Rijsdijk (PvdA), P.H.L. 

Slaa (Partij 18PLUS),

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: burgemeester mevrouw A. Attema en W. van der Linden (Echt voor 

Ridderkerk)

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

Besluiten

1. Opening en vaststelling van de agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. Omdat de beleidsregel inmiddels al van rechtswege van 

kracht is geworden, heeft het college het voorstel ten aanzien van het Integraal Kindcentrum 

teruggenomen. Het voorstel wordt daarom niet meer behandeld.

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

Beantwoord zijn de vragen gesteld door:

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


1. De heer J. Soffree, PvdA, over de ondersteuning van winkeliers en horeca tijdens de 

lockdown.

2. Mevrouw K.J. Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk, over de verkeerssituatie op de 

Verbindingsweg.

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

schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO)

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

4. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen 5 en 19 november 2020

De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.

5. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021

Zonder discussie en zonder dat iemand geacht wil worden tegen te zijn, is het voorstel  

aangenomen.

6. Nota Evenementenbeleid 2020

Amendement 2020 – 31 Nota evenementenbeleid 2020 is verworpen. Tegen geacht worden te 

zijn 16 van de 28 raadsleden, te weten CDA, Partij 18PLUS, Los (EvR), SGP, D66, 

ChristenUnie. 

Amendement 2020 – 32 Nota evenementenbeleid 2020 is verworpen. Tegen geacht worden te 

zijn 18 van de 28 raadsleden te weten Partij 18PLUS, Echt voor Ridderkerk, SGP, Bo1, VVD, 

Leefbaar Ridderkerk.

Na discussie en stemverklaringen van GroenLinks, PvdA, Leefbaar Ridderkerk, Burger op 1 en 

Van Vliet is het voorstel verworpen. Tegen geacht worden te zijn 16 van de 28 raadsleden, te 

weten SGP,  VVD, GroenLinks, Leerbaar Ridderkerk, Van Vliet (EvR), Kloos (EvR), PvdA, 

Burger op 1.

7. Zienswijze Kadernota GR Jeugdhulp Rijnmond

Na discussie en zonder dat iemand geacht wil worden tegen te zijn, is het voorstel 

aangenomen.

8. Nota richtlijnen grondprijzen gemeente Ridderkerk 2021

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

aangenomen. De fractie van de PvdA wordt geacht tegen te zijn.

9. Huisvesting Integraal Kindcentrum (IKC)

Het raadsvoorstel is teruggenomen door het college. 



10.Startnotitie Visie op Water

Zonder discussie, met een stemverklaring van de fractie van Burger op 1, is het voorstel 

aangenomen. Inclusief het advies van de raadscommissie om in de startnotitie, achter ‘Wie 

doet er mee?, vóór de woorden ‘lijst bewoners’ toe te voegen ‘o.a.’.

11.RKC Rapport controlerende rol van de raad

Amendement 2020 – 33 Rapport Rekenkamercommissie ‘De controlerende rol van de 

gemeenteraad van Ridderkerk’ is aangenomen. Tegen geacht worden te zijn 3 van de 28 

raadsleden, te weten PvdA.

Hiermee is besloten dat de raad kennis neemt van het rapport inclusief de aanbevelingen die 

daarin gedaan worden. En het rapport onderdeel te latenzijn van de introductie van een nieuwe 

raad.

12.Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Oosterwijk

Na discussie is het voorstel aangenomen. De fracties van GroenLinks, de PvdA, Burger op 1, 

VVD en D66 worden geacht tegen te zijn.

13.Afdoening raadstoezeggingen 2e Tussenrapportage 2020

Zonder discussie en zonder dat iemand geacht wil worden tegen te zijn, is het voorstel 

aangenomen.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering rond 22.30 uur

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 maart 2021

de griffier, de voorzitter,

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