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Besluitenlijst gemeenteraad Ridderkerk 
11 juni 2020 

Aanwezig 
Voorzitter burgemeester mevrouw A. Attema 

Raadsleden de heer C.A. van der Duijn Schouten (SGP) 
mevrouw F. Fräser (D66) 
de heer J.D. Kardol (SGP) 
mevrouw K.J. Kayadoe (Leefbaar Ridderkerk) 
de heer R.M. Kooijman (ChristenUnie) 
de heer A. Los (Echt voor Ridderkerk) 
de heer N.V. Mijnders (CDA) 
mevrouw P.J. van Nes-de Man (Burger op 1) 

de heer T. Overheid (CDA) 
de heer E.M. Piena (VVD) 
de heer B.A. Ros (GroenLinks) 
de heer J. Rijsdijk (PvdA)  
de heer P.H.L. Slaa (Partij 18PLUS) 
de heer J. Stip (Partij 18PLUS) 
de heer L. Westbroek (Partij 18PLUS) 

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 wethouder de heer L.J. Franzen 
de heer D. Breeman (CDA), de heer J.W. Kloos (Echt voor Ridderkerk), de heer P. Kranendonk 
(SGP), de heer W. van der Linden (Echt voor Ridderkerk), de heer J. van Neuren (Partij 
18PLUS), de heer A. Nugteren (Leefbaar Ridderkerk), de heer M. Ouwens (Leefbaar 
Ridderkerk), mevrouw A.P.S. Ripmeester (PvdA), de heer A.J. Rottier (SGP), mevrouw F. Stip 
(Partij 18PLUS), de heer J. Soffree (PvdA), mevrouw E.P. Verdiesen (VVD), mevrouw C. van 
Vliet (Echt voor Ridderkerk), mevrouw E. de Wolff-ter Beek (ChristenUnie) 

1. Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter opent deze vergadering, waarbij volgens afspraak 15 raadsleden aanwezig zijn en daarmee 
voldoende om te vergadering te openen. 
Onder toevoeging van de agendapunten 17, 18 en 19 is de agenda vastgesteld. 

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

Beantwoord zijn de vragen gesteld door: 
1. De heer J. Rijsdijk, PvdA, over de huurproblemen van lokale winkeliers.
2. Mevrouw K.J.  Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk, over de kunsttoepassing Desire lines op het

Koningsplein.
3. De heer J. Rijsdijk, PvdA, over zwerfafval.
4. De heer E.M. Piena, VVD, over blauwalg.
5. Mevrouw P.J. van Nes – de Man, Burger op 1, over bus 601.

3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen 23 januari en 13 februari 2020
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De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst) en nadere inlichtingen over gegeven 
schriftelijk beantwoording (art. 40 RvO) 

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

5. Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2020 

 
De commissie Samen wonen adviseert in artikel 25, tweede lid, op te nemen dat artikel 20 in werking treedt 
zodra rechtens is toegestaan. Tevens om dit ook op te nemen in de Toelichting op artikel 20.  
 
Amendement 2020-14 inzake Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2020 is verworpen. Tegen 12: Partij 
18PLUS (3), SGP (2), CDA (2), Echt voor Ridderkerk (1), PvdA (1). Voor 3: VVD (1), Leefbaar Ridderkerk 
(1) en GroenLinks (1). Voor 3: VVD (1), Leefbaar Ridderkerk (1) en GroenLinks (1). 
 
Na discussie en een stemverklaring van de fractie van de PvdA, is het voorstel, inclusief het advies van de 
commissie Samen wonen, aangenomen. De fractie van de PvdA is tegen. 
 

6. Startnotitie Woonvisie Ridderkerk 2021 

 
Gehoord de beraadslagingen in de commissie Samen wonen adviseert de griffier de raad de volgende 
wijzigingen op te nemen in de Startnotitie: 
a. Aan de opsomming onder ‘Waar moeten we op letten’ toe te voegen ‘Landelijke en regionale 

ontwikkelingen’ 

b. Achter ‘Planning’ op te nemen dat de gemeenteraad op 11 juni 2020 beslist over de startnotitie en de 
verdere planning 2 maanden op te schuiven. 

Na discussie en een stemverklaring van de fractie van het CDA is het voorstel, inclusief het advies van de 
griffier, met algemene stemmen aangenomen. 
 

7. Wijziging bebouwde komgrens Ridderkerk bij Pruimendijk 

 
Mevrouw Van Nes – de Man onthoudt zich van deelname aan het debat en de stemming in verband met 
mogelijke belangenverstrengeling. 
 
Na debat volgt een stemming. Aangezien daaraan niet door ten minste 15 raadsleden is deelgenomen, is 
sprake van een niet-geldige stemming en wordt opnieuw over het voorstel gestemd, zonder voorafgaand 
debat, in de volgende raadsvergadering op 2 juli a.s. 
 

8. Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 

 
De colleges van Albrandswaard en Maassluis zijn voornemens de minister bij brief te verzoeken, in het 
kader van de evaluatie van de Huisvestingsweg, het percentage sociale huurwoningen dat aan lokale 
woningzoekenden mag worden toegewezen te verhogen. Het voorstel van de fractie van de PvdA om als 
raad de minister een soortgelijke brief te sturen, wordt gesteund door de fracties van GroenLinks, Partij 
18PLUS, Leefbaar Ridderkerk, ChristenUnie, Burger op 1, Echt voor Ridderkerk, CDA, VVD en SGP. 
Eerst zal worden gewacht op de brief van de genoemde colleges. 
 
Na discussie wordt het voorstel aangenomen. De fractie van de PvdA is tegen. 
 
Motie 2020-58 inzake kansen lokale woningzoekenden is met algemene stemmen aangenomen. 
 

9. Zienswijze concepten jaarstukken 2019 en begroting 2021-2024 GR BAR-organisatie 
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Zonder discussie en met algemene stemmen is het voorstel aangenomen. 
 

10. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 DCMR 

 
Zonder discussie en met algemene stemmen is het voorstel aangenomen. 
 

11. Jaarverslag 2019 en zienswijze op de begroting 2021 gemeenschappelijke regeling GGD-RR 

 
Zonder discussie en met algemene stemmen is het voorstel aangenomen. 
 

12. Zienswijze concept programmabegroting 2021 Natuur- en recreatieschap IJsselmonde 

 
Zonder discussie en met algemene stemmen is het voorstel aangenomen. 
 

13. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 en 1e begrotingswijziging 2020 gemeenschappelijke regeling 

 
Zonder discussie en met algemene stemmen is het voorstel aangenomen. 
 

14. Zienswijze gewijzigde begroting 2020 en conceptbegroting 2021 GR Jeugdhulp 

 
Zonder discussie, met een stemverklaring van de fractie van de ChristenUnie, is het voorstel met algemene 
stemmen aangenomen. 
 

15. Jaarverslag 2019, 1e begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond 

 
Zonder discussie en met algemene stemmen is het voorstel aangenomen. 
 

16. Initiatiefvoorstel van dhr. L. Westbroek inzake wijziging Reglement van orde van de raad 

 
Na discussie trekt de heer Westbroek zijn voorstel tot wijziging van het Reglement van orde, beslispunt 1, 
in. Het aangepaste initiatiefvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 
 
Hierna wordt de vergadering geschorst tot maandagavond 15 juni a.s. om 20.00 uur. 
 
De voorzitter schorst de vergadering rond 23.15 uur. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 september 2020, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen    mw. A. Attema 
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