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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) (vanaf 20.25 uur)
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, 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
Het voorstel om de benoeming van een wethouder uit te stellen (agendapunt 20) wordt gesteund
door GroenLinks, Burger op 1 en Leefbaar Ridderkerk. De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
Beantwoord zijn de vragen gesteld door:
1. Dhr. J. Rijsdijk, PvdA, mede namens de SGP, over de waterbus.
3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen d.d. 21 maart en 11 april 2019
De besluitenlijsten zijn 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.
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5. Vaststelling bestemmingsplan ‘Anjerstraat / Bloemenstraat’
Zonder discussie is het bestemmingsplan met algemene stemmen gewijzigd vastgesteld.
6. Bestemmingsplan Herstructurering Rembrandtweg Fase 1
Het voorstel is teruggenomen door het college.
7. Vast te stellen bestemmingsplan locatie 'De Oude Boomgaert'
Na discussie, met stemverklaringen van GroenLinks, de PvdA, SGP en Burger op 1, is het
bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De fracties van GroenLinks en de PvdA zijn tegen.
8. Tarief hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2019 en de HHT-regeling
Na discussie is het voorstel met algemene stemmen aangenomen.
9. Wijkprogramma Drievliet Het Zand
Zonder discussie, met stemverklaringen van Burger op 1, de PvdA en CDA, is het wijkprogramma
met algemene stemmen vastgesteld.
10. Verzoek van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard over
beheer, beheerskosten openbare ruimte en OZB-opbrengsten
Na discussie, met stemverklaringen van Echt voor Ridderkerk en GroenLinks, is het voorstel, na
hoofdelijke stemming aangenomen.
Voor 19: Los, Mijnders, Van Neuren, Nugteren, Ouwens, Overheid, Rottier, Slaa, F. Stip, J. Stip,
Westbroek, De Wolff - ter Beek, Breeman, Van der Duijn Schouten, Franzen, Kardol, Kayadoe,
Kooijman, Kranendonk.
Tegen 10: Van der Linden, Van Nes – de Man, Piena, Rijsdijk, Ripmeester, Ros, Soffree, Van der
Spoel, Fräser, Kloos.
11. Verordening Verzilverlening gemeente Ridderkerk 2019
Zonder discussie is de verordening met algemene stemmen vastgesteld.
12. GR BAR-organisatie zienswijze concept jaarstukken 2018 en begroting 2020 – 2023
Na discussie is de zienswijze met algemene stemmen vastgesteld.
13. Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard zienswijze ontwerp begroting 2020
en 1e begrotingswijziging begroting 2019
Na discussie, met stemverklaringen van de VVD en de PvdA, is de zienswijze vastgesteld. De
fracties van de VVD en de PvdA zijn tegen.

14. Metropoolregio Rotterdam Den Haag zienswijze begroting 2020
Na discussie is de zienswijze met algemene stemmen vastgesteld.
15. Metropoolregio Rotterdam Den Haag zienswijze Beleidsnota Risicomanagement en
Weerstandsvermogen
Zonder discussie, met inachtneming van het advies van de commissie Samen leven, is de
zienswijze met algemene stemmen vastgesteld. Op bladzijde 1, laatste alinea, van de zienswijze is
het woord ‘gedoe’ geschrapt.
16. Metropoolregio Rotterdam Den Haag zienswijze Strategische agenda
Zonder discussie, met inachtneming van het advies van de commissie Samen leven, is de
zienswijze met algemene stemmen vastgesteld. Op bladzijde 4, laatste alinea, van de zienswijze is
het uitroepteken gewijzigd in een punt.
17. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Ridderkerk 2019
Zonder discussie is de verordening met algemene stemmen vastgesteld.
18. Gedragscodes gemeentebestuur Ridderkerk 2019
Zonder discussie, met een stemverklaring van de PvdA, zijn de Gedragscode integriteit raads- en
burgerleden Ridderkerk 2019 en de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders
Ridderkerk 2019 vastgesteld.
19. Afdoening motie 2018-05 inzake digitale informatie over minimaregelingen
Na debat is met algemene stemmen besloten dat de motie is afgedaan.
20. Benoeming en beëdiging wethouder
Over de nominatie van de heer L.J. Franzen is gedebatteerd.
Besloten is dat de benoeming een voltijd functie betreft.
De raad stemt ermee in dat de voorzitter en de griffier het stembureau vormen.
Na een geheime stemming is de heer L.J. Franzen benoemd tot wethouder van de gemeente
Ridderkerk met 19 stemmen voor en 8 tegen. Van de 29 stembriefjes zijn er 2 niet behoorlijk
ingevuld.
Nadat de heer L.J. Franzen zijn benoeming heeft aanvaard, heeft hij in handen van de
raadsvoorzitter de eed afgelegd en heeft hij plaats genomen bij de wethouders.

De voorzitter sluit de vergadering rond 22.40 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juli 2019,
de griffier,

de voorzitter,

mr. J.G. van Straalen

mw. A. Attema

