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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) (na benoeming)
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 H. van Os (P18PLUS)(tot
benoeming wethouder)
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 (P18P)(na
benoeming)
De heer J. Stip (P18PLUS)
de heer L. van der Spoel (VVD)
Mevrouw B. Vlasblom – Liezenga
(P18PLUS)
mevrouw C. van Vliet
(Echt voor Ridderkerk)(tot benoeming
wethouder)
De heer L. Westbroek (P18PLUS)
Mevrouw E. de Wolff-ter Beek
(ChristenUnie)

Wethouders

de heer H. van Os, de heer V.A. Smit, mevrouw C. van Vliet, de heer P.W.J. Meij en de
heer M. Japenga (allen na benoeming)

Griffier

de heer mr. J.G. van Straalen

Afwezig

de heer J. Soffree (PvdA)

1. Opening en vaststelling van de agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
2. 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.
3. Coalitieakkoord en terugblik op de collegevorming
Na een terugblik te hebben gegeven op de coalitie-onderhandelingen heeft de heer H. van Os aan
de voorzitter van de raad het coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Veel kleuren, één palet’ overhandigd.
Na discussie over de verkiezingen, de coalitie-onderhandelingen en het coalitieakkoord, is het
coalitieakkoord voor kennisgeving aangenomen.

De ingediende motie 2018 – 1 inzake openingstijden winkels op zondagen is ingetrokken.
4. Verkiezing, benoeming (aanvaarding) en beëdiging wethouders
Besloten is vijf wethouders te benoemen, vier voor een voltijd functie en één voor een
deeltijdfunctie van 0,6 fte. De fracties van VVD, GroenLinks, Burger op 1, PvdA, D66 en Leefbaar
Ridderkerk zijn hier tegen.
De raad beslist dat, gelet op het bepaalde in artikel 31, eerste lid, van het Reglement van orde, de
voorzitter en de griffier de functie van stembureau verrichten.
De heer L. Westbroek nomineert voor de eerste wethouderspost de heer H. van Os van Partij
18PLUS.
Bij de stemming over de eerste wethouderspost zijn 28 stemmen uitgebracht, 24 stembriefjes zijn
behoorlijk ingevuld, vóór de heer Van Os zijn 19 stemmen uitgebracht en tegen 5, zodat de heer
H. van Os is benoemd tot wethouder (1 fte).
De heer C.A. van der Duijn Schouten nomineert voor de tweede wethouderspost de heer V.A. Smit
van de SGP.
Aangezien de heer V.A. Smit van buiten de raad komt, heeft de commissie voor het onderzoek van
de geloofsbrieven een onderzoek ingesteld. De commissievoorzitter deelt mee dat de heer V.A.
Smit voldoet aan de wettelijke eisen voor het wethouderschap.
Bij de stemming voor de tweede wethouderspost zijn 28 stemmen uitgebracht, 25 stembriefjes zijn
behoorlijk ingevuld, vóór de heer Smit zijn 23 stemmen uitgebracht en tegen 2, zodat de heer V.A.
Smit is benoemd tot wethouder (1 fte).
De heer A. Los nomineert voor de derde wethouderspost mevrouw C. van Vliet van Echt voor
Ridderkerk.
Bij de stemming voor de derde wethouderspost zijn 28 stemmen uitgebracht, 28 stembriefjes zijn
behoorlijk ingevuld, vóór mevrouw Van Vliet zijn 18 stemmen uitgebracht, tegen 7 en 3 voor de
heer L. Franzen, zodat mevrouw C. van Vliet is benoemd tot wethouder (1 fte).
De heer T. Overheid nomineert voor de vierde wethouderspost de heer P.W.J. Meij van het CDA.
Aangezien de heer P.W. J. Meij van buiten de raad komt, heeft de commissie voor het onderzoek
van de geloofsbrieven een onderzoek ingesteld. De commissievoorzitter deelt mee dat de heer
P.W. J. Meij voldoet aan de wettelijke eisen voor het wethouderschap.
Bij de stemming voor de vierde wethouderspost zijn 28 stemmen uitgebracht, 25 stembriefjes zijn
behoorlijk ingevuld, vóór de heer Meij zijn 18 stemmen uitgebracht, tegen 6 en 1 voor de heer N.V.
Mijnders, zodat de heer P.W.J. Meij is benoemd tot wethouder (0,6 fte).
De heer R. Kooijman nomineert voor de vijfde wethouderspost de heer M. Japenga van de
ChristenUnie.
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Bij de stemming voor de vijfde wethouderspost zijn 28 stemmen uitgebracht, 28 stembriefjes zijn
behoorlijk ingevuld, vóór de heer Japenga zijn 18 stemmen uitgebracht, tegen 9 en 1 voor de heer
R.M. Kooijman.
De heren Van Os, Smit, mevrouw Van Vliet en de heren Meij en Japenga antwoorden bevestigend
op de vraag van de raadsvoorzitter of zij hun benoeming aanvaarden. In handen van de
raadsvoorzitter legt de heer Van Os de verklaring en belofte af en de heer Smit, mevrouw Van Vliet
en de heren Meij en Japenga de eed.
5. Eventueel onderzoek geloofsbrieven (bij ontstaan vacatures na benoeming wethouders
uit raad) en toelating en beëdiging raadsleden
Aangezien de raadsleden H. van Os en C. van Vliet zijn benoemd tot wethouders, heeft de
voorzitter van het centraal stembureau de heren P.H.L Slaa (Partij 18PLUS) en J. Kloos (Echt voor
Ridderkerk) benoemd tot raadslid.
De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven heeft onderzocht of beiden voldoen aan
de wettelijke eisen voor het raadslidmaatschap. De voorzitter van de commissie, de heer
P. Kranendonk, deelt mee dat dit het geval is en de commissie adviseert de raad beiden toe te
laten tot de raad. Hiertoe is met algemene stemmen besloten.
De heer Slaa legt in handen van de raadsvoorzitter de verklaring en belofte af en de heer Kloos de
eed.
6. Voorstel om een eerste en tweede raadslid te belasten met de waarneming van het
voorzitterschap van de raad
Zonder discussie en met algemene stemmen is de heer L. van der Spoel als eerste belast met de
waarneming van het voorzitterschap van de raad, als de burgemeester verhinder is en mevrouw
A.P.S. Ripmeester als tweede.
7. Voorstel om te voorzien in de vacatures in bestuursorganen van gemeenschappelijke
regelingen
Zonder discussie en met algemene stemmen is overgegaan tot de volgende aanwijzingen en
benoemingen.
De heer M. Japenga is benoemd tot lid van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke
regeling DCMR Milieudienst Rijnmond en de heer P.W.J. Meij tot zijn vervanger.
De heer P.W.J. Meij is benoemd tot lid van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke
regeling voor het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde en de heer M. Japenga tot zijn vervanger.
Tevens is tot lid benoemd mevrouw P.J. van Nes – de Man en mevrouw B.S. Vlasblom – Liezenga
tot haar vervanger.
Als lid van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam
Den Haag is aangewezen mevrouw A. Attema en de heer P.W.J. Meij als haar vervanger.
De raad draagt voor als lid van de adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag de heren A.J. Rottier en L. Westbroek. Als lid van de adviescommissie
Economisch Vestigingsklimaat mevrouw K. Kayadoe en de heer T. Overheid. Als lid van de
Rekeningcommissie de heer E. Piena en de heer C.A. van der Duijn Schouten als zijn vervanger.
Als lid van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard zijn
aangewezen de heer H. van Os, de heer V.A. Smit en de heer M. Japenga als beider vervanger.
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Daarnaast zijn als lid aangewezen de heer L.J. Franzen en de heer J. van Neuren als zijn
vervanger en mevrouw P.J. van Nes – de Man en de heer M. Ouwens als haar vervanger.
8. Voorstel om de Verordening op de raadsvoorbereiding 2018 vast te stellen, de
raadscommissies in te stellen en hun (plv.) voorzitters te benoemen
Zonder discussie en met algemene stemmen is vastgesteld de Verordening op de
raadsvoorbereiding 2018.
Tot voorzitter van de raadscommissie Samen wonen is benoemd de heer J. Stip (met als vervanger
de heer L.J. Franzen) en als voorzitter van de raadscommissie Samen leven de heer C.A. van der
Duijn Schouten (met als vervanger mevrouw A.P.S. Ripmeester).
9. Voorstel om twee raadsleden aan te wijzen tot lid van de commissie voor de behandeling
van klachten tegen de gemeenteraad of de griffier
Zonder discussie en met algemene stemmen zijn tot lid van de commissie benoemd de heer L. van
der Spoel en mevrouw K. Kayadoe.
10. Voorstel om de leden van de Werkgeverscommissie griffie te benoemen
Zonder discussie en met algemene stemmen zijn tot lid van de commissie benoemd mevrouw
K. Kayadoe en de heren A. Los en P.H.L. Slaa.
11. Niet-ontvankelijk verklaren bezwaren tegen raadsbesluit inzake Ontbrekende
afscherming (‘gat’) A15/A16, ter hoogte van Ridderkerk West
Zonder discussie en met algemene stemmen zijn de bezwaren niet-ontvankelijk verklaard.
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.45 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 september 2018,
de griffier,

de voorzitter,

mr. J.G. van Straalen

mw. A. Attema
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