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TRANSCRIPT VAN DE RAADSVERGADERING VAN GEMEENTE RIDDERKERK  

d.d. 8 november 2018 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter: Allemaal van harte welkom op deze bijzondere bijeenkomst, namelijk de raadsvergadering 

waarin wij ons bezighouden met de begroting. Uiterst belangrijk, wij besteden er ook de hele dag aan en dat is 

een goed gebruik. Het is om die reden ook niet zo’n hele ingewikkelde agenda. Dus van harte welkom allemaal 

raadsleden, collegeleden, mensen op de publieke tribune, ambtelijke ondersteuning en de volgers via internet. 

Volgens mij heb ik dan wel iedereen genoemd. Fijn dat u er allemaal bent. Eén bericht van verhindering 

hebben wij ontvangen van mevrouw Fräser van D66, die zal alleen vanavond aanwezig zijn. Dus bij de 

stemming is zij er wel. De agenda, nodigt dat nog uit tot opmerkingen? Dat is niet het geval en dan is de 

agenda vastgesteld. 

2. Lijst ingekomen stukken 

De voorzitter: Lijst van ingekomen stukken, iemand iets over de lijst van ingekomen stukken? Dat is niet het 

geval, zodat dat is vastgesteld. 

3. Algemene beschouwingen met betrekking tot de vaststelling van de Programmabegroting 2019 - 2022 en 

bijbehorende stukken 

1e termijn raad 

De voorzitter: Bij uitzondering hebben wij nu geen vragenuur en besteden wij deze hele dag aan onze 

algemene beschouwingen over de tussenrapportage en de programmabegroting. Wij hebben daar met elkaar 

goede afspraken over gemaakt. Iedereen heeft ook een draaiboek ontvangen, als het goed is, dus verrassingen 

zitten er niet in. Ook de volgorde van sprekers is vastgesteld, ons hebben geen berichten bereikt dat iemand 

daar een verandering in wenst, dus zoals het tot u is gekomen, zo gaan wij het ook doen. Wij beschikken over 

elf fracties en dat betekent ook elf sprekers in eerste termijn en wij hebben afgesproken dat dat uitmondt in 

de algemene beschouwingen in de vorm van highlights, misschien voor de luisteraars thuis en de mensen op 

de publieke tribune: de algemene beschouwingen zijn schriftelijk ingeleverd, dat zijn hele boekwerken, mag je 

wel zeggen, dat wordt niet in zijn geheel hier voorgedragen, de fractievoorzitters kiezen highlights eruit en 

daar hebben ze vierenhalve minuut voor en daarna is het college aan de beurt en wij hebben gemeend die 

tijden ook te moeten vasthouden, ook al is mevrouw Fräser er niet. Dus de highlights, nou, als iedereen er 

klaar voor is, vierenhalve minuut, het is goed gebruik om gebruik te maken voor de algemene beschouwingen 

van het spreekgestoelte, daarvoor wordt u ook uitgenodigd om dat te doen, collegeleden zijn ook daartoe 

uitgenodigd om straks plaats te nemen achter het spreekgestoelte. Nou, volgens mij zal het zich verder wel 

wijzen in de loop van de dag. Eerste spreker is Partij 18PLUS, mijnheer Westbroek, de eerste vierenhalve 

minuut precies, exactly, zijn voor u. Mijnheer Westbroek. 

De heer Westbroek: Voorzitter, zo’n vier jaar geleden bekende onze voormalig fractievoorzitter dat hij nog 

maagd was. Politiek maagd welteverstaan en hoewel ik deze uitspraak niet kan doen, kan ik wel bekennen dat 

het een leertraject was en is. De politiek is een trein, die niet stopt en waarbij je moet rennen om hem te 

halen. Er is bij Partij 18PLUS niemand die geen nieuwe rol heeft en wij hebben de laatste maanden dan ook 

veel tijd en energie gestoken in het optimaliseren van onze eigen interne organisatie. Gelukkig staat 
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ertegenover de vergaderingen, die regelmatig tot middernacht doorlopen, ook ontspanning, zoals een 

barbecue of het komende kerstdiner met de partij. Ook op politiek vlak moest er veel geleerd worden, daar 

ben ik blij mee en trots op de stappen die we allemaal hebben gemaakt in een relatief korte tijd. Wij kennen 

als grootste partij de verantwoordelijkheid en nemen die ook. Of wij nou Ridderkerk vertegenwoordigen in de 

MRDH of bij Nieuw Reijerwaard of zelfs één van de commissievoorzitters leveren, allen onervaren, maar gaan 

er toch aanstaan. Partij 18PLUS heeft in de afgelopen jaren laten zien vernieuwend te zijn, als het gaat om 

volksvertegenwoordiging. Geen algemene beschouwingen tijdens de begrotingsraad, maar het hele jaar door 

beschouwen in contact met de inwoners en ondernemers van Ridderkerk. Onze livesessies op Facebook 

worden goed bekeken en ook de interactie is groot. Daarnaast kan ik alvast verklappen dat Partij 18PLUS nog 

voor het einde van dit jaar in iedere wijk te vinden zal zijn. Voorzitter, voor ons ligt een beleidsarme begroting. 

Het kent dus geen politieke aspecten, althans niet volgens de huidige samenstelling van de raad. Partij 18PLUS 

vindt het een gemiste kans, dat wij vandaag niet het collegeprogramma behandelen, wat drie weken geleden 

aan ons is toegezonden. Iets wat ongetwijfeld veel financiële wijzigingen tot gevolg zal hebben. Partij 18PLUS 

is dan ook van mening dat het vandaag niet de dag is voor moties of amendementen en zien deze graag 

gelijktijdig behandeld met het collegeprogramma, zodat de impact gewogen kan worden. Wij hopen dat de 

indieners de moties willen aanhouden tot 22 november en Partij 18PLUS zal dan vandaag ook geen moties of 

amendementen steunen bij deze begrotingsraad. Voorzitter, ik wil graag nog namens Partij 18PLUS, los van de 

politiek, de collega’s bedanken voor alle tips en leermomenten van de afgelopen maanden, als politieke 

broekies is het nogal wat, als je jezelf ineens tegenover politieke rotten bevindt, maar wij hebben in de 

Ridderkerkse raad een fijne sfeer en uiteindelijk hebben we allemaal beste voor met ons dorp. 

De voorzitter: Dank u wel. Ruim binnen de tijd inderdaad. Mijnheer Rijsdijk, Partij van de Arbeid. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben als nieuw gemeentebestuur de verantwoordelijkheid om 

het verschil te maken. Het verschil voor onze inwoners op het gebied van goed wonen, goed werken en goede 

zorg. Door onze inwoner centraal te zetten, te denken in mogelijkheden in plaats van in onmogelijkheden en 

door als gemeentebestuur met elkaar samen te werken. Ridderkerk kent veel gemotiveerde inwoners, die 

graag uit de bijstand zouden willen komen. Dat lukt lang niet iedereen, met name ouderen schrijven zich 

helemaal suf aan sollicitatiebrieven, maar krijgen afwijzing op afwijzing, ook als zij met een lagere functie of 

lager inkomen genoegen willen nemen. Het schrijven van sollicitatiebrieven helpt dus niet. De Partij van de 

Arbeid Ridderkerk ziet graag dat het college met deze werkzoekenden in gesprek gaat om te kijken of zij op 

andere manieren naar goed werk kunnen worden begeleid en of zij in aanmerking komen voor individuele 

ontheffing van de sollicitatieplicht. Samen met Echt voor Ridderkerk, Burger op 1, GroenLinks en Leefbaar 

Ridderkerk dienen wij een motie ’Maatwerk sollicitatieplicht’ in voor zestigplussers. Lokaal kun je het verschil 

maken. De afgelopen maanden hebben wij meer dan eens gezien wat voor emoties het losmaakt in straten, in 

buurten, wijken en gemeenten, als hier gewortelde kinderen van migranten of vluchtelingen worden 

teruggestuurd naar hun land van herkomst. Een land waar zij soms zelfs nog nooit zijn geweest. Dit is bewezen 

schadelijk voor hun ontwikkeling. Samen met de ChristenUnie en GroenLinks, dienen wij een motie 

‘Kinderpardon’ in, om er, in navolging van vele andere gemeenten, bij de staatssecretaris van Justitie en 

Veiligheid op aan te dringen dat er een oplossing komt voor deze ongeveer 400 kinderen, want wij willen niet 

dat dit probleem ooit in Ridderkerk gaat spelen. Lokaal kun je het verschil maken. De economie trekt aan, 

maar veel Ridderkerkse winkeliers hebben het nog altijd moeilijk. De leegstand in het winkelcentrum laat dat 

duidelijk zien. De gemeente is al lang in gesprek met winkeliers, vastgoedhandelaren en andere betrokken 

partijen om het winkelcentrum ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. De Partij van de Arbeid 

Ridderkerk vindt dat op zich een goede zaak, maar je moet ook op korte termijn maatregelen durven nemen. 

Praatjes vullen geen gaatjes. Samen met Burger op 1 dienen wij een motie in voor een pilot gratis parkeren in 
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het winkelcentrum. Lokaal kun je het verschil maken. Echte inspraak vraagt om vertrouwen hebben in je 

inwoners. De Partij van de Arbeid Ridderkerk vindt het belangrijk, dat inwoners als bij de plannen voor hun 

buurt worden betrokken, voordat de ambtenaren aan de slag zijn gegaan. Dat geldt voor volwassenen, maar 

zeker ook voor onze jeugd. Wij pleiten al langer voor een kinderburgemeester en een kinderraad in 

Ridderkerk, samen met het CDA en Leefbaar Ridderkerk, dienen wij motie in voor een kinderburgemeester in 

Ridderkerk. Jong geleerd is oud gedaan. Ik ga afronden, lokaal kunnen wij als gemeentebestuur het verschil 

maken. Het verschil voor onze inwoners, met voldoende betaalbare woningen voor alle Ridderkerkers met een 

half uurtje extra huishoudelijke hulp voor kwetsbare inwoners, met geluidsschermen in West en bij het 

Oosterpark en een geluidsmeetpunt langs de Rotterdamseweg en met een bruisend Koningsplein met 

waterplezier, een schaatsbaan en het Koningsplein-festijn voor een mooi en beter Ridderkerk. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van der Duijn Schouten, SGP. 

De heer Van der Duijn Schouten: Mevrouw de voorzitter, vandaag behandelen wij de eerste begroting na de 

verkiezingen van dit jaar. Dat is dit jaar nog een zogenaamde “Begroting bestaand beleid”. Iemand wees mij er 

de afgelopen weken op dat beleidsarm in dit geval een onjuiste term is. Ook deze begroting bevat nog veel 

beleid, alleen geen nieuw beleid. Niets nieuws onder de zon, zeg maar. Dat nieuwe beleid komt er wel aan of 

is er eigenlijk al, maar zullen wij als raad later deze maand behandelen. Wat de SGP fractie betreft een gemiste 

kans, dat tijdens deze begrotingsbehandeling niet, net als vier jaar geleden, ook het collegeprogramma en de 

financiële consequenties daarvan kunnen worden besproken. Bij de voorbereiding van deze dag speelt dan 

toch de vraag om vandaag onze tijd goed te bestemmen in de wetenschap dat veel nieuwe plannen voor 

volgend jaar en over een paar weken besproken zullen worden en de raad dan een besluit zal nemen over de 

financiële consequenties van die plannen. De schrijver van het bijbelboek Prediker geeft in hoofdstuk drie vers 

één, dat alles een bestemde tijd heeft. Als SGP fractie hebben wij de algemene beschouwingen altijd als een 

uitgelezen moment, zeg maar een bestemde tijd, gezien om iets van onze diepere politieke drijfveren voor het 

voetlicht te brengen. Ook vandaag willen wij een stukje van de tijd van deze dag daarvoor bestemmen. Die 

diepere drijfveren worden door diezelfde schrijver van het bijbelboek Prediker aan het eind van zijn boek 

verwoordt met de woorden: “Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak: vrees God en houdt Zijn 

geboden, want dit betaamt alle mensen”, waarbij vrezen niet geassocieerd moet worden met angst, maar met 

een houding van eerbied en ontzag. Met die houding luisteren naar wat Hij ons via Zijn woord de Bijbel wil 

zeggen. Dat geeft niet op iedere vraag een klip en klaar antwoord, maar geeft wel de basis aan, van waaruit de 

SGP fractie haar politieke standpunten bepaalt en debatten wil voeren. Een politiek volgens Bijbelse normen 

en waarden, normen en waarden door Jezus Christus samengevat in God liefhebben boven alles en de naaste 

als ons zelf, in de overtuiging dat het volgen van die geboden heilzaam is voor de maatschappij als geheel. 

Overigens voegt de schrijver van het boek Prediker daar nog wel een dimensie aan toe, als hij zijn boek afsluit 

met: “Want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, hetzij goed of hetzij kwaad”. De 

vraag is dan of ons werk, ook ons raadswerk, die toets kan doorstaan. Vanuit die basishouding politiek 

bedrijven is niet altijd eenvoudig, soms zelfs lastig en met de nodige menselijke tekortkomingen. Toch mogen 

wij dit belangrijke werk doen in afhankelijkheid en gehoorzaamheid aan de Heere. Met het gebed om wijsheid 

en zegen voor onszelf en zeker ook voor anderen. Tenslotte voorzitter, wij zijn dit jaar met onze algemene 

beschouwingen wat korter geweest dan u wellicht van ons gewend bent. Een aantal belangrijke punten zijn 

beknopt door gelden benoemd, wellicht dat wij daar vandaag nog overkomen te spreken en anders komen er 

een aantal zaken 22 november nog wel aan bod. Wij wensen iedereen wijsheid en zegen toe, die zich op welke 

wijze dan ook, inzet voor onze gemeente en net als het college, spreken ook wij de wens uit dat Gods zegen 

mag rusten op onze gezamenlijke arbeid. Dank u wel. 
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De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. Ja, nee, ik heb op zich ook wel een harde stem, dus ik zou het ook 

zo kunnen redden. “Aan de slag”, de titel van de algemene beschouwingen van Leefbaar Ridderkerk. Een 

terechte wat ons betreft. Stilstaan bij het jaar 2018 is qua Ridderkerk een gemakkelijke. De tijd heeft namelijk 

met recht stilgestaan. Gelukkig staat de wereld om ons heen niet stil, de economie blijft vooralsnog groeien. 

De huizenmarkt dreigt zelfs overspannen te raken. Veiligheid en veiligheidsbeleving blijft een lastige. Men is 

niet altijd bereid om aangifte te doen. Het is dus lastig om te constateren of cijfers een juist beeld geven. 

2018, het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, voor ons zijn de verkiezingen niet gegaan, zoals gehoopt. 

Van twee termijnen coalitie naar oppositie. Een nieuwe ervaring, ongetwijfeld niet alleen voor ons. Direct aan 

de slag, dat is ons motto, helaas moeten wij vaststellen, dat bij het nieuwe college de snelheid eruit is. “Hier 

komen we nog op terug” is een veelgehoorde opmerking. Doorpakken college! Hier zitten wij als raad niet op 

te wachten.  Tijdens de verkiezingen had u een hele lijst met wensen. Dan is er maar één opdracht:  “Aan de 

slag”. Wat zijn de highlights voor Leefbaar Ridderkerk. Ontmoetingsplekken voor jongeren zijn een goede zaak, 

aan de andere kant mogen deze ontmoetingsplekken nooit een gedoogplek voor overlast worden. Als er na 

jaren nog steeds sprake is van overlast, inzet van jongerenwerkers en politie niet het gewenste resultaat 

oplevert, omwonenden van het Huygensplantsoen in Ridderkerk geen overlast meer durven te melden, de 

ketenpartners geen kans zien om knopen door te hakken, dan hebben wij hier een taak om die knopen wel 

door te hakken. Wij dienen dan ook een motie in om de JOP aan het Huygensplantsoen te verwijderen. Het 

afvalplan staat volgens het coalitieakkoord on hold. Wij zijn nu acht maanden verder. Wat in de 

verkiezingsperiode voor zoveel partijen zo duidelijk was, mag nu toch wel openbaar worden? Of is er gewoon 

sprake van nieuw beleid en blijft alles dus bij het oude. Wij krijgen graag van wethouder Japenga een 

toelichting, want vooralsnog zien wij de vervuiling in de buitenruimte alleen maar toenemen, met name 

rondom parkeerplaatsen bij sportvelden, dan laten wij nog maar buiten beschouwing, welke praktijken zich 

daar afspelen. Het afval op de parkeerplaatsen wijst erop dat drugsoverlast wel degelijk een punt is in 

Ridderkerk. Kinderen zijn de toekomstige bewoners en gebruikers van Ridderkerk. Een kinderburgemeester 

kan een brugfunctie vervullen tussen kinderen en de lokale politiek. Wij zijn dan ook erg blij dat CDA 

Ridderkerk, net als Leefbaar Ridderkerk bezig was met een motie hieromtrent en dienen deze dan ook graag 

met CDA Ridderkerk en PvdA Ridderkerk in. Cornelisland is vrijwel vol. De eerste kavels zijn vergeven in Nieuw 

Reijerwaard, ondanks dat wij jarenlang rampscenario’s hebben moeten aanhoren van EVR. De ontwikkelingen 

zijn onomkeerbaar, college zorg dat u er bent voor de ondernemers, die interesse tonen. De claim van het 

tramtracé hangt nog steeds boven de markt. Het merendeel van de Ridderkerkse bewoners heeft zich 

wederom uitgesproken tegen te zijn. Deze week werd bekend dat er geld op de plank ligt voor goed openbaar 

vervoer. College, kom met concrete plannen. Als u niets doet, rijdt er hier over vijf jaar geen bus meer. Ga met 

concrete plannen voor hoogwaardig openbaar vervoer naar de provincie en blijft niet achterover leunen. Het 

is wrang om te constateren dat stichtingen, verenigingen en kerken uit Ridderkerk domweg geweigerd 

worden, als zij eerlijk aangeven, dat de aangeboden koelkast niet van een particulier afkomstig is. Als je als 

vrijwilliger, actief bent voor een vereniging of kerk en je je vrije zaterdagochtend benut om een afgedankte 

koelkast op de juiste manier aan te bieden in de milieustraat en vervolgens te horen krijgt, dat hiervoor geen 

plaats is, gaan onze haren overeind staan. Dat is de wereld op zijn kop. Leefbaar Ridderkerk dient dan ook een 

motie in welke mogelijk zou moeten maken, dat stichtingen, verenigingen en kerken grof afval aan kunnen 

bieden, zonder op kosten te worden gejaagd. Tot slot, wij zijn erg benieuwd hoe het komend jaar eruit gaat 

zien. Het coalitieakkoord staat bol van heroverwegingen en onderzoeken. Het zijn bijna magische woorden 

aan het worden. Voorzitter, u heeft ons nu al een paar keer horen zeggen: “Het is tijd voor actie”. De tijd van 

achterover leunen is wat ons betreft voorbij. Al met al, geen sterke start van dit college. Het coalitieakkoord 

geeft totaal geen duidelijkheid op cruciale zaken, terwijl partijleider Van Os tijdens de verkiezingen zoveel 
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beloofde. Ook bij de afsluiting van 3 maal 2 klonken mooie woorden van wethouder Van Os: “Morgen wordt 

alles anders”. Het imago van de politiek bij Ridderkerkers loopt zo een enorme, behoorlijke deuk op. Dank u 

wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Los, Echt voor Ridderkerk. 

De heer Los: Dank u wel, voorzitter. Het zijn slechts de highlights. Het gaat goed met de economie, er is weer 

groei. Dat betekent niet alleen meer zonneschijn, er zijn ook schaduwkanten. Zoals de effecten van de grote 

verkeersstromen, die door onze gemeente gaan in de vorm van vuile lucht en veel geluid. Bovendien is de 

vraag of wij daar als Nederlanders gelijkelijk van profiteren, aangezien het aantal werkenden, dat in armoede 

leeft, is gestegen. Ridderkerk is een mooie gemeente, met een gevarieerd woningbestand. De betaalbaarheid 

daarvan staat onder druk. Het verdient meer dan onze aandacht. Sluipverkeer en de daarmee samenhangende 

verkeersveiligheid zullen met maatregelen beheersbaar moeten worden gemaakt. De decentralisaties leggen 

een groot beslag op de ambtelijke inzet en vanzelfsprekend op de beschikbare, financiële middelen. Goede 

invulling van onze gemeentelijke taken staat voorop. Vooruitzien is cruciaal om ook in de toekomst hulp en 

zorg te kunnen leveren, die nodig is. Wij verwachten een gedegen en onderbouwd plan. Het onderkomen voor 

jongeren, dient hoe dan ook beschikbaar te blijven. Ook als ruimtelijke plannen de huidige locatie niet meer 

kunnen handhaven. De BAR-organisatie is onderwerp van een kritisch onderzoek. Wij moeten vergaande 

maatregelen niet uit de weg gaan en gelukkig: gratis openbaar vervoer voor AOW-ers, het komt eraan, wij zijn 

er uiteraard blij mee. Het winkelhart heeft het moeilijk, leegstand bestrijden met doordachte maatregelen is 

onderwerp van onze inzet, eventueel zelfs met een sanering. Verschraling van het openbaar vervoer dreigt, wij 

verwachten van het college inzet om knelpunten op te ruimen en verbeteringen door te voeren. EVR is 

terughoudend met moties deze keer, omdat op 22 november het hele beleid wordt besproken en dan gaat 

dan om het nieuwe beleid. Daarom dienen wij op de 22e een motie over de verzilveringslening in. 

Terugdringen van vuurwerk kan op onze steun rekenen. Het zou goed zijn om er een mooi evenement voor in 

de plaats te stellen, waarmee Ridderkerk als sterk merk op de kaart komt. Tot zover, voorzitter, ik denk dat ik 

ruim binnen de tijd ben gebleven. 

De voorzitter: Mijnheer Los, u bent ruim binnen de tijd gebleven. Mijnheer Van der Spoel, VVD. 

De heer Van der Spoel: Voorzitter, ook in Ridderkerk bestaat de neiging dat op vele beleidsterreinen en voor 

veel specifieke groepen een vriendelijke gemeente willen worden, zoals vorig jaar nog ingezet werd op een 

seniorvriendelijke en dementievriendelijk Ridderkerk. De VVD is echter van mening dat onze gemeente voor 

alle inwoners een vriendelijke gemeente moet zijn. Het gemeentebestuur is er immers voor de hele 

samenleving, zo gevarieerd als die is. Iedereen doet er toe en iedereen doet mee. Dat moet het uitgangspunt 

zijn. En ja, een vriendelijke gemeente betekent ook: hard optreden tegen hen, die zich niet aan de regels 

wensen te houden. Wij kunnen constateren dat er op meerdere beleidsterreinen nog verbeteringen nodig zijn 

en dat de gemeente voortvarend mee moet veranderen met de maatschappij, die ook constant in beweging is. 

Wij moeten denken in mogelijkheden en niet in moeilijkheden.Wij moeten als raad en college 

oplossingsgericht handelen. Voorzitter, de VVD Ridderkerk wil dat Ridderkerkers kunnen leven in een 

Ridderkerk, dat veilig is voor iedereen, in een Ridderkerk waar je prettig wonen kan, in een Ridderkerk, waar je 

prettig ondernemen en werken kan, in een Ridderkerk dat bereikbaar is, in een Ridderkerk dat duurzaam en 

innovatief is, in een Ridderkerk met een modern, dat krachtig en onafhankelijk bestuur. Kortom, wij willen 

leven in een Ridderkerk van de toekomst om ook in de nabije en verre toekomst te kunnen blijven zeggen: 

“Wat is het prachtig om Ridderkerker te zijn”. Dank u wel, voorzitter. 

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



 

6 
 

De heer Overheid: Dank u, voorzitter. Beste raadsleden, college en overige aanwezigen, namens het CDA 

willen wij allereerst beginnen met het complimenteren en een woord van dank aan de vorige raad, het college 

en aan de ambtenaren voor wat in de vorige raadsperiode tot stand is gebracht. We zijn blij met de 

uitstekende financiële situatie waarin Ridderkerk zich momenteel bevindt. Er ligt nu een mooi 

collegeprogramma , maar daar gaan we het vandaag helaas niet over hebben. Ridderkerk is een prachtig dorp 

met een speciale ligging waarbinnen zich een diversiteit aan onderwerpen afspelen. Als Ridderkerk liggen we 

strategisch tussen Rotterdam en de Drechtsteden. Binnen Ridderkerk levert dat aan de ene kant het beeld op 

van een landelijk dorp en aan de andere kant grenst Ridderkerk aan Rotterdam, waardoor daar een heel ander 

beeld ontstaat. Maar het is een feit dat al onze individuele wijken die Ridderkerk rijk is er voor zorgen dat we 

een mooi en afwisselend dorp hebben. En dat willen we als CDA ook zo behouden. Dat is ook de reden dat we 

als CDA voorstander zijn om de groenbuffers te behouden, om een natuurlijke grens te hebben met onder 

andere Rotterdam en zo ons landelijk beeld te kunnen behouden. Het CDA vindt mobiliteit en bereikbaarheid 

belangrijk voor de inwoners en de gevestigde bedrijven. Bij het maken van plannen zijn we voor een groot 

deel afhankelijk van de ons omringende gemeenten, maar we moeten daar ook zelf het initiatief in blijven 

nemen om het openbaar vervoer voor Ridderkerk zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Hiervoor wil het 

CDA in samenspraak met de MRDH, de Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland een actieve bijdrage 

leveren aan een hoogwaardig openbaar vervoersplan, zodat Ridderkerk ondanks het vele file-leed een goed 

bereikbaar gebied blijft. Als CDA willen we Ridderkerk op een goede manier doorgeven aan de volgende 

generatie.  Het klimaatakkoord waar Nederland zich aan heeft gecommitteerd, is een belangrijke stap. Dit 

vereist wel dat we als gemeente Ridderkerk binnen onze eigen mogelijkheden gaan kijken, waar we hier aan 

kunnen bijdragen. Graag zouden we dit samen met de inwoners willen aanpakken, bijvoorbeeld van uit de 

wijkoverleggen en zo werken aan een mooie toekomst voor Ridderkerk. Daarnaast vergt het ook een goede 

samenwerking binnen de BAR en de MRDH om uiteindelijk op landelijk niveau met z'n allen een prestatie neer 

te zetten voor de duurzame toekomst van Ridderkerk en heel Nederland. Zo is voor Ridderkerk het streven om 

in 2050 een circulaire economie te realiseren. Een andere stap die we op dit vlak willen zetten, is om in goede 

samenspraak met de inwoners van Ridderkerk te kijken hoe we de scheiding van ons afval het best kunnen 

oppakken. Niets doen is geen optie, dat gaat Ridderkerk veel geld kosten want de overheid gaat steeds meer 

belasting heffen op restafval. Daarnaast zou het CDA graag zien dat we de aandelen van Eneco gaan verkopen 

en de opbrengsten daarvan te gebruiken om gedeeltelijk de geluidsschermen te betalen en het financiële gat 

voor de komende jaren te dichten, dat ontstaat als de inkomsten uit dividend wegvallen. Vraag aan het 

college: weet het college of er in de wijk Oostendam behoefte is aan een geluidsscherm dan wel bomenrij 

langs de A15? Het CDA vindt het ook belangrijk dat we gebouwen met een cultuurhistorische waarde in 

Ridderkerk in stand houden. Dat is ook de reden dat we ons met veel energie inzetten voor het behoud van de 

Huishoudschool en de twee woningen aan de Molensteeg, zodat deze gebouwen in hun oude glorie hersteld 

kunnen worden en een nieuwe bestemming kunnen krijgen. We zijn als CDA een groot voorstander van 

participatie, maar we horen nog te vaak, dat de terugkoppeling naar de burger niet goed is of zelfs niet 

plaatsvindt. Vraag aan het college: wil het college zich blijven inzetten dat elke burger een duidelijke 

terugkoppeling krijgt? En zo ja, hoe denkt het college dit te gaan realiseren? Daarnaast willen we de 

participatie onder jongeren stimuleren. We zijn trots op het werk van de Jongerenraad Ridderkerk, die de 

jongeren van 15-23 vertegenwoordigt. Met het oog op meer jeugdparticipatie dienen we samen met Leefbaar 

Ridderkerk, Partij van de Arbeid en GroenLinks een motie in voor een kinderburgermeester. Daarnaast vraagt 

het CDA opnieuw aandacht voor de Gooth, waarbij het pand waarin de Gooth zit steeds meer mankementen 

vertoont en verzakt. Ondanks dat het pand op papier nog een levensduur heeft van 9 jaar. Vraag aan het 

College: wil het college in gesprek gaan met de Gooth over de toekomstmogelijkheden van het gebouw? Eén 

van de geluiden die we niet alleen in Ridderkerk horen, maar ook in veel andere plaatsen in Nederland, is het 

tekort aan woningen. Dit is een onderwerp dat zich niet makkelijk laat oplossen, in een markt die volop in 
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beweging is.  Zo zien we dat er meer behoefte ontstaat aan kleinere woningen door de toename van 

eenpersoons huishoudens. Daarnaast zien we ook dat de oudere generaties steeds langer zelfstandig willen en 

moeten blijven wonen met alle wensen en behoeften die daarbij horen. Deze ontwikkelingen in combinatie 

met de bestaande krapte op de woningmarkt, daar willen we als CDA onze schouders onder zetten om samen 

met alle betrokken partijen uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn binnen Ridderkerk. Vraag aan het college:  

of het college een meer proactieve houding aan wil nemen op het gebied van jongerenhuisvesting, 

bijvoorbeeld als het gaat om Tiny Houses? Als CDA wensen wij het college, de ambtenaren en de raad, Gods 

zegen toe voor het komende jaar. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Ros, GroenLinks. 

De heer Ros: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wij, de burgerraadsleden van GroenLinks en mijzelf willen het 

ambtelijk apparaat, de griffie, college en mederaadsleden bedanken voor al het werk, wat voorafgaat aan deze 

dag verzet is. Daarnaast willen wij een aantal onderwerpen aan de orde stellen. GroenLinks wil graag aandacht 

voor mensen die gevlucht zijn, mensen die huis en haard verlaten hebben en na een lange tocht in Ridderkerk 

een veilig leven proberen op te bouwen. De zogenaamde statushouders hebben een strenge en lange 

asielprocedure succesvol doorlopen. In Ridderkerk worden zij, mede door onze vrijwilligers, verder geholpen. 

In de gemeenteraad is heel weinig aandacht voor deze groep Ridderkerkers en daarom heeft de fractie van 

GroenLinks hun oor eens te luisteren gelegd bij de statushouders en de vrijwilligers en wij zijn best wel 

geschrokken, wat wij daar hebben gezien. Het is niet speciaal gemeentelijk apparaat, maar juist overheden die 

naar elkaar wijzen. Statushouders zijn na de privatisering en bezuiniging van 2013 zelf verantwoordelijk voor 

hun inburgering. En wij vinden met zijn allen dat deze mensen moeten integreren en de Nederlandse taal 

moeten leren, maar in de praktijk blijkt dat de commerciële opleidingsinstituten vooral geïnteresseerd zijn in 

de lening voor deze statushouders en niet in de juiste opleiding. En werkgevers zijn soms huiverig om ja te 

zeggen op stageverzoeken of werk. De gemeente kan voor deze statushouders weer een duidelijke regierol 

pakken. Eén contactpersoon die persoonlijk traject doorloopt met de statushouder en hem begeleidt naar de 

juiste scholing of werk. Een aparte groep vormt de kinderen, die allang in Nederland woont en hier vaak diep 

geworteld zijn, maar geen status hebben. GroenLinks vindt het niet meer dan logisch, dat ook Ridderkerk zich 

vandaag van zijn menselijke kant laat zien en middels een motie de staatssecretaris oproept om een 

uitzondering te maken voor deze 400 kinderen en hen in Nederland te blijven laten wonen. GroenLinks zet in 

op duurzaamheid, al jaren, al meer dan 14 jaar in deze raad. Duurzaamheid is een serieuze tak van industrie 

geworden en bezorgt menig ondernemer en werknemer een goede boterham. Het gemeentebestuur moet 

bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame techniek en duurzame energie nog meer stimuleren en 

faciliteren, duurzame economie en werkgelegenheid moet worden bevorderd. Duurzaamheid kan je 

bijvoorbeeld stimuleren door strikte duurzaamheidsafspraken te maken met bedrijven die zich in Ridderkerk 

willen vestigen. Daarnaast kan de gemeente het goede voorbeeld geven, door alleen gebruik te maken van 

duurzame producten, bij alle activiteiten en evenementen van de gemeente Ridderkerk. De in de Tweede 

Kamer aangenomen klimaatwet kijkt nadrukkelijk naar de gemeentes. De doelstellingen zijn fors, over het acht 

jaar bijna de helft minder broeikasgassen dan in 1990 en voor 2050 minimaal 95% reductie. En Ridderkerk 

draagt maar mondjesmaat bij, sterker nog, wij komen niet eens in de buurt van onze eigen doelstellingen. 

Daarom zijn serieuze maatregelen nodig. En de gemeente Ridderkerk heeft miljoenen in de spaarpot, 

minimaal 8 miljoen meer dan noodzakelijk. GroenLinks stelt voor om met het geld wat eigenlijk niets staat te 

doen op onze bankrekening een duurzaamheidsfonds op te richten. Niet als gift of subsidie, maar wel voor een 

gunstige renteloze lening om woning of bedrijf energieneutraal te maken. De renteloze lening kan dan 

bijvoorbeeld in 10 jaar met de gesloten beurs en zonder risico worden terugbetaald uit besparingen op 

energie. Het is een kwestie van tijd voordat ook daarvoor vergaande eisen worden gesteld op gebied van je 
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huidige woning. Wat ligt er dan meer voor de hand dan dat de gemeente Ridderkerk haar flinke spaarpot gaat 

gebruiken om drie vliegen in één klap te slaan. Fossiele energie eruit, verbetering van onze luchtkwaliteit en 

nog eens goed voor onze portemonnee. Ik dank u wel voorzitter. 

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

De heer Kooijman: Voorzitter, hier staan wij weer, op, zoals u het vaak noemt, het hoogtepunt van het 

politieke jaar. Volgens mij heeft u die term vanmorgen niet gebruikt, maar heel vaak komt hij naar voren. Nu is 

geen jaar hetzelfde natuurlijk, maar dit keer vind ik het toch wel weer een ander moment dan anders. Het is 

een beetje onwennig en niet omdat ik hier voor het eerst sta. Nee, meer omdat we het vandaag over een 

begroting gaan hebben, waarvan wij nu al weten dat wij hem volgende maand of komende maand, zeg maar, 

in sterk aangepaste vorm weer zullen bespreken. Het was niet onze keus om het collegeprogramma niet in de 

discussie van vandaag te kunnen betrekken. Maar laten wij er desondanks een mooie dag van maken. In onze 

algemene beschouwingen hebben wij ditmaal niet de nadruk gelegd op wat wij dit college willen vragen, over 

welke inhoudelijke standpunten wij als ChristenUnie graag gerealiseerd willen zien in Ridderkerk de komende 

paar jaar. Nee, bewust hebben wij gekozen om de nadruk te leggen op samenwerken, samenwerken binnen 

onze raad. Omdat wij denken dat daar nog veel winst te behalen valt, winst waarbij wij niet elkaars vliegen 

afvangen, maar waarbij wij luisteren naar de wens of het ideaalbeeld van de ander, waarbij wij ook feedback 

accepteren en bereid zijn om kritisch naar onszelf te kijken, waarbij wij een integrale afweging maken tussen 

wensen die regelmatig haaks op elkaar staan. Immers, waar ambtenaren op dit moment worden uitgedaagd 

om samen te werken en integraler te kijken naar vraagstukken, zouden wij dat raad toch ook moeten doen? 

Teach what you preach. Hoe willen wij dat Ridderkerk er over, pak hem beet, 30 jaar uitziet, wanneer wij de 

algemene beschouwingen van verschillende partijen bekijken, wordt de schaarse ruimte in Ridderkerk aan 

veel verschillende doeleinden besteed. Meer groen, meer starterswoningen, Tiny Houses, een gezonde mix 

van woningen, grotere sociale woningvoorraad, meer zonneweides, meer ruimte, meer natuur, meer 

openbaar vervoer enzovoorts. U snapt, dat gaat allemaal niet passen op de nu al volle postzegel, die 

Ridderkerk heet. Wat de wens is op het ene gebied, heeft vaak ook gevolgen voor het andere. Ook de wens 

voor een beter openbaar vervoer is vaak terug te lezen, iets waar ik ook al jaren voor pleitte, maar wat zou het 

sterk verbeteren van het openbaar vervoer voor consequenties kunnen gaan hebben op bijvoorbeeld de 

huizenprijzen in Ridderkerk? Wanneer de bereikbaarheid sterk verbetert, wordt Ridderkerk ook voor meer 

mensen aantrekkelijk om te gaan wonen. Zeker ook wanneer wij, zoals nu nog, weten te combineren met 

relatief veel groen en weinig hoogbouw. U raadt het denk ik al, de huizenprijzen schieten dan waarschijnlijk 

flink omhoog. Ridderkerk met alle plussen, die je je maar kunt bedenken en die wij in de verschillende AB’s 

kunnen lezen, inclusief een lage huur- of koopprijs voor uiteraard duurzame woningbouw. Het zou mooi zijn, 

maar ik vrees dat dat niet zal gebeuren. Wat is dan de meest optimale variant? Ik denk dat het de opdracht 

aan ons als raad is, om daar met elkaar het debat over te voeren. Laten wij het dan wel doen vanuit de 

integrale visie, waarbij wij met elkaar beseffen dat wij nooit overal maximaal op kunnen gaan scoren. 

Voorzitter, naast deze oproep aan de raad, wil ik nog twee oproepen doen. Vandaag dienen wij samen met 

onze collega’s van de Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66 een motie in met betrekking tot het 

Kinderpardon. Eerder dit jaar is er in het nieuws veel gesproken over de twee kinderen, Lily en Howick, die in 

Nederland zijn opgegroeid en waarvoor uitzetting dreigde naar Armenië. Terwijl deze twee kinderen groots in 

het nieuws kwamen, zijn er naar schatting nog zo’n 400 kinderen in Nederland, die in soortgelijke situatie 

zitten. Kinderen die allemaal al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven, hier vrienden krijgen, de 

Nederlandse taal spreken en integreren in onze samenleving. Denkt u zich eens in, een kind dat bijvoorbeeld 

hier in Ridderkerk al jaren naar school gaat op de Botter, zijn vriendjes heeft in Drievliet, op de voetbal zit bij 

de RVVH, zich aangemeld heeft bij het Farel college, zijn toekomstplannen al klaar heeft, geen familie meer 
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heeft in het land, waar zijn ouders ooit zijn vertrokken, de taal niet spreken. Deze kinderen verschijnen niet 

allemaal in de media, wij weten niet wie ze zijn, waar ze wonen, ze krijgen geen gezicht en geen stem. Daarom 

kiezen wij er nu voor om voor deze kinderen die stem te zijn, een stem die oproept tot bijvoorbeeld een 

soepelere meewerkcriterium, waardoor er meer kinderen in aanmerking kunnen komen voor het 

Kinderpardon. Ik hoop op een brede steun vanuit deze raad, zodat wij, net als de andere ruim 100 gemeenten, 

dit signaal kunnen laten horen in Den Haag. Regels zijn regels, maar als de regels niet blijken te kloppen, dan 

moeten ze worden aangepast. Mijn laatste oproep is richting het college, in diverse algemene beschouwingen 

worden partijen gewezen op de gevaren van overmatig alcohol- en drugsgebruik. Vul dat aan met roken en 

overgewicht, dan heb je gelijk de thema’s van het te verwachten nationaal preventie-akkoord te pakken. Een 

landelijk akkoord waarbij een verdere lokale uitwerking mogelijk en wenselijk is. Wij verzoeken het college om 

zich hier overal vast te laten informeren, voor zover dat nog niet is gebeurd en na de definitieve lancering 

hiervan ook gelijk in Ridderkerk mee eens slag te gaan. Omdat preventie nu eenmaal een belangrijke pijler is 

binnen onze lokale zorg- en welzijnbeleid. Voorzitter, ik dank u dat ik dit hier mocht delen en net als het 

college, spreek ik van harte de wens uit dat Gods zegen op onze gezamenlijke arbeid mag rusten. 

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

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u, voorzitter. De eerste algemene beschouwingen van Burger op 1. Dit jaar 

zijn wij begonnen met “De ijzers onder” op de nieuwe landijsbaan in Rijsoord. Na een heerlijk warm voorjaar, 

een lange warme zomer is het nu genieten van een mooie droge en vooral kleurrijke herfst. Het is goed 

wonen, leven en werken in Ridderkerk. Toch wil ik graag stilstaan bij deze bijna standaard frasen bij de 

begrotingsraad, want er liggen voor Ridderkerk een aantal grote uitdagingen. Uitdagingen waar we echt iets 

mee moeten, willen we dit in de toekomst kunnen blijven zeggen. Het geschetste weerbeeld geeft aan dat het 

klimaat lijkt te veranderen, het zou goed zijn als Ridderkerk met het oog hierop, zijn ambitie bijstelt van 49% 

CO2-reductie naar CO2-neutraal in 2030. Met deze forse ambitie in het achterhoofd, dienen wij moties in. Eén 

voor subsidie op zonnepanelen voor burgers en bedrijven, één voor beleid waar wij wel en geen zonnepanelen 

in het buitengebied wensen. Zonnepanelen hebben onze dikke voorkeur boven de beoogde overlastgevende 

windmolens. De klimaatstresstest geeft inzicht in wat Ridderkerk kan doen tegen wateroverlast en hittestress 

in de toekomst, wat ook belangrijk is bij de klimaatverandering en direct merkbaar voor burgers. Belangrijk bij 

CO2-reductie is het verkeer in en rond Ridderkerk. Dit moet niet buitensporig toenemen. Invloed hierop 

hebben wij door een deel, een groot deel van Nieuw Reijerwaard, een andere bestemming dan 

bedrijventerrein te geven. Bedrijven in de ‘elleboog’ moet voldoende zijn, wij hebben nu al circa 300 ha 

bedrijventerreinen rondom de IJsselmondse Knoop. Er staan regelmatig files op de A15, A16 en die nemen toe 

door aantrekkende economie. Burger op 1 is nu de enige nog, die deze problematiek durft te benoemen, zo 

lijkt het. Hoewel, AGF bedrijven lijken dit ook wel in te zien, ondanks toezeggingen wordt er nog steeds niet 

gebouwd in het middengebied. Niemand is gediend bij overvolle rijkswegen en zeker de AGF-sector niet. Het 

bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuwe Reijerwaard geeft keer op keer aan, dat veel grond 

verkocht is. Zaken zoals planning, pionierskorting, vierde windturbine, verkeersplein, allemaal feiten, maar ze 

worden achter gesloten deuren besproken. Onzichtbaar voor raad en burger en oncontroleerbaar. Wethouder 

Van Os, u zit in dit bestuur, voorvechter van open, eerlijke, transparante politiek. Burger op 1 gaat er vanuit, 

dat u dit verbetert en wij zullen u hierin van harte steunen. De GR BAR zou ons efficiency en voordeel moeten 

opleveren, maar er worden steeds extra mensen ingehuurd. Moest er in 2017 2 miljoen extra bij het domein 

Maatschappij, dit jaar zijn de raden gevraagd in te stemmen met nog eens ruim 5 miljoen. Ook het domein 

Financiën loopt niet goed. Deze GR is ook voor raad en burger oncontroleerbaar, wethouder Van Os, 

inderdaad, u raadt het al, maar een onafhankelijk onderzoek is toegezegd over de GR BAR, ik hoorde het 

eerder vanochtend ook al uitspreken en wij zien uit naar die conclusies. Overheidsparticipatie blijkt in de 
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praktijk lastig voor Ridderkerk, wijkoverleggen en platforms hebben een convenant met de gemeente waarin 

actieve informatieplicht door de gemeente is opgenomen. Daar mankeert het nodige aan. Wethouders laten 

zich sinds kort nog eens bedienen door wijkregisseurs. Met driekwart wethouder meer in deze periode, moet 

het toch lukken dit onderdeel zelf op te pakken? Wijkoverleggen, maar ook verenigingen, stichtingen, moeten 

het ook zelf doen. Zij knokken voor hun belang, maar krijgen daar weinig voor terug. Meepraten is wat de 

3VObiotoop, Stichting Buurtbelang Drievliet, Werkgroep Lucht en Geluid en al de andere platforms, die actief 

zijn betreft, onvoldoende. Uitkomsten van eigen onderzoeken worden besproken om vervolgens in de la te 

verdwijnen. Gelijk krijgen is niet het meest belangrijke, maar gebruik maken van deskundigheid van het gebied 

en inzet van de mensen om met elkaar tot de beste oplossing te komen, wel. Iedereen wil het beste voor ons 

Ridderkerk, ook Burger op 1. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. Nou, dat ging zeer voorspoedig, dit was de eerste termijn van de raad. Mevrouw 

Fräser is er niet, dus we lopen mooi in de tijd. Is er behoefte aan een sanitaire stop? Niet? Ja?  Ik schors de 

vergadering voor vijf minuten. 

Schorsing  

De voorzitter: Ik verzoek de leden hun zetels weer in te nemen, de vijf minuten zijn om, het was slechts een 

korte break en ik verzoek de mensen hun plaats te nemen op de publieke tribune. Op uw desk heeft u 

gevonden een 21-tal moties en ook een overzicht daarbij, zodat de administratie voor iedereen maximaal 

mogelijk is. Met dank aan de griffie voor het goede voorbereidende werk. U heeft het allemaal wel 

aangetroffen,hè? 

1e Termijn college van B&W 

De voorzitter: Het college is nu aan de beurt voor hun eerste termijn, zullen ook gebruik maken van het 

spreekgestoelte. Het college heeft daarvoor gekregen een uur en tien minuten. Wij hebben uitgerekend dat 

dat ongeveer neerkomt op tien, twaalf minuten de man, wij zullen het een beetje in de gaten houden, maar 

het college krijgt altijd in gezamenlijkheid de tijd toegemeten en zo hoort het ook. Ongeveer tot half twaalf 

hebben we daarvoor de tijd en daarna zal het college nog afzonderlijk ingaan op de moties, zodat u niet denkt 

van: jee, waar blijft nou de reactie op die moties? Dat gebeurt niet in eerste termijn, maar dat gebeurt daarna. 

Dat heeft u ook wel gezien in het draaiboek, daar kunt u het ook nog een keer in nalezen. Dus nu aan de beurt 

is het college en wethouder Financiën, aangezien het gaat over de begroting, heeft als eerste het woord en zal 

daar in, in zijn eerste termijn, ook de rest van zijn portefeuille behandelen. Wethouder Smit, ga uw gang. 

De heer Smit: Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de voorzitter, het is vandaag eigenlijk toch wel een beetje 

bijzonder moment. De eerste begroting van dit college wordt door de in maart jongstleden nieuw gekozen 

raad besproken en naar ik hoop, ook vastgesteld. Voor verschillenden van ons, zowel de raad als in college een 

nieuwe ervaring of nieuw in de desbetreffende hoedanigheid. De begroting voor 2019, zoals hij vandaag ter 

bespreking voorligt, is zoals u weet een begroting bestaand beleid. Beleidswijzigingen van dit college, zoals 

neergelegd in het collegeprogramma, zijn financieel vertaald in de eerste begrotingswijziging 2019. U hebt van 

het programma en de financiële vertaling daarvan inmiddels kennis kunnen nemen, doch die documenten zijn 

door uw raad voor een later tijdstip geagendeerd en daarom vandaag niet aan de orde en ik zal mij uiteraard 

daarnaar voegen en mij zoveel mogelijk beperken tot die zaken, die de voorliggende begroting 2019 betreffen. 

In eerste instantie richt ik mij op de financiële kant van de zaak. Laat ik beginnen met de constatering dat de 

woonlasten, die alle inwoners van Ridderkerk raken, voor 2019 gemiddeld met niet meer dan de inflatie zijn 

verhoogd. Om college en raad bescheiden te houden, lees ik in één van de algemene beschouwingen dat het 
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te gemakkelijk is om jezelf hiermee zonder meer op de borst te slaan, welnu, bescheidenheid siert de mens, 

dus aan borstklopperij moeten wij sowieso maar niet doen. Niettemin is het feit als zodanig wel 

vermeldenswaard, want het betreft immers iedereen. In dezelfde beschouwing lees ik, dat de overschotten op 

de begroting gerelativeerd moeten worden. Ook daar ben ik het helemaal mee eens. Terecht wordt er in 

verschillende beschouwingen op gewezen dat Ridderkerk financieel gezond is, zeker, een reden om dankbaar 

voor te zijn en ook om letterlijk en figuurlijk zuinig op te zijn. Na de crisis, die de meesten van ons nog vers in 

het geheugen zal liggen, beleven wij gelukkig nu betere jaren, veel betere jaren zelfs. Maar nu al zo kort na het 

einde van de laatste crisis, waarschuwt onder meer oud-president Wellink, van De Nederlandsche Bank in het 

Algemeen Dagblad van 14 september jongstleden voor een nieuwe crisis die op de loer ligt. Op zichzelf geen 

nieuws, want vette en magere jaren hebben zich altijd al afgewisseld, maar wel goed om dat feit helder op het 

netvlies te houden en te leren van wat er fout ging. Volgens Wellink was het feit dat steeds grootschaliger van 

de toekomst werd geleend, dat was wat volgens hem fout ging. Een eufenisme voor grootschalig op de pof 

leven. En de samenvatting van Wellink, hardleersheid is misschien wel het grootste probleem, mensen vallen 

naarmate de herinnering aan de crisis vervaagt, terug in oude patronen. Welnu, laten wij in ieder geval minder 

hardleers proberen te zijn, dan Wellink veronderstelt en zorgen voor een behoedzaam financieel beleid tijdens 

hoogconjuncturen, want dat betekent minder, veel minder drastische ingrepen tijdens laagconjuncturen. Op 

die manier heeft Ridderkerk ook tijdens de laatste crisis het voorzieningenniveau redelijk goed op peil houden 

en het is wat mij betreft, onze opdracht om ons in goede jaren voor te bereiden op een volgende economische 

crisis, die zeker komt, al weet niemand precies wanneer. Dit is geen verlammende of sombere gedachte, maar 

simpelweg een feit van algemene bekendheid, waarmee wij rekening hebben te houden. Zoals wij ook 

rekening hebben te houden, hoewel van een totaal andere orde, met bijvoorbeeld het feit dat de ontvangsten 

voor het interbestuurlijk programma, om maar iets te noemen, reeds in de begroting zijn verwerkt als 

onderdeel van het gemeentefonds, maar er moeten nog wel de nodige acties uit worden betaald, die nog niet 

zijn begroot. En verder kan willekeurig worden gewezen op bijvoorbeeld de nog altijd uitdijende 

jeugdzorgkosten, aanbestedingsnadelen, als keerzijde van de goed draaiende economie, ik heb zojuist ook nog 

een andere keerzijde gehoord, maar dit is er in ieder geval ook eentje en cao-loonstijgingen. En toch, toch het 

gaat in financieel opzicht goed met Ridderkerk en dat willen wij graag zo houden. Ik eindig dan ook zeker niet 

in mineur of zoiets, maar pleit wel nadrukkelijk voor een beredeneerde, verstandige en genuanceerde aanpak, 

ook als het om de financiën gaat, waarbij kritisch wordt gekeken naar de effecten van beleidswijzigingen op de 

langere termijn, kortom naar de structurele houdbaarheid van het financiële beleid. Voorzitter, in tweede 

instantie richt ik mij op de portefeuilles Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Maatschappelijk Vastgoed. 

Ruimtelijke Ontwikkeling gaat over het best denkbare evenwicht tussen ruimte en samenleving, eigenlijk kort 

samengevat. Dat is waar wij mee bezig zijn en conflicterende ruimteclaims rechtvaardigen het optreden van 

de overheid. Ruimte is een schaars goed en de verdeling daarvan roept conflicten op. En de algemene 

beschouwingen onderstrepen dat ook. Als alles moet worden gerealiseerd, wat daarin staat, ik heb het 

volgens mij vanmorgen eerder gehoord, zou het grondgebied van Ridderkerk heel wat groter moeten zijn dan 

het is. Er moeten dus keuzes worden gemaakt en die zijn ook gemaakt in de door de raad vastgestelde 

omgevingsvisie. Zo is een kernwaarde ‘Sterke wijken, goed verbonden’, waarin het gaat over 

ontmoetingsplekken, maar ook differentiaties in woningtypes en woonvormen, verkeer, kwaliteit openbare 

ruimte. Een andere kernwaarde is ‘Groen blauwe oase’, verbindingen tussen groengebieden en het beter 

dooraderen met groenblauwe zones en een laatste kernwaarde is ‘Kloppend hart’, dat gaat vooral over het 

centrum, maar ook over Donkersloot. Vanuit die kernwaarden willen wij bijvoorbeeld niet tornen aan de open 

buffers om Ridderkerk heen, een belangrijk uitgangspunt, maar heel bepalend voor wat nog wel kan en ook 

wat niet mogelijk is. In de omgevingsvisie is zelfs, het is misschien in detail, maar toch iets opgenomen over 

waar een zonneweide mogelijk is. Dus mij dunkt, daar is geen motie meer voor nodig. Maar ik loop vooruit op 

het volgende punt. Voorzitter en ja, die tegenstrijdige zorgvuldige af te wegen belangen met daarbij veel 
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sectorale regelgeving over natuur, water, lucht, geluid, verkeer en noem maar op, vergen soms veel tijd. 

Veelal afhankelijk van interactie met de directe omgeving en soms ook andere overheden en kunnen 

gemakkelijk bij initiatiefnemers een indruk wekken van slepende procedures. Echter, wel moet worden 

bedacht, dat de initiatiefnemer van het project, zeg maar, het slachtoffer in het ene geval, soms ook dader is 

in het andere aanpalende project, waarbij hij of zij een compleet ander belang heeft, dan bij het eigen 

initiatief. Met andere woorden en u herkent het allemaal, ook als raadslid, niet snel wordt geklaagd over 

gedragingen van een ander, als men daardoor in het eigen belang wordt getroffen, doch zijn het gedragingen 

die men zelf evengoed tentoonspreidt om een ander te bestrijden en zo maakt een ieder, in voorkomend 

geval, begrijpelijkerwijze en dat onderstreep ik, begrijpelijkerwijs  gebruik van de wettelijke mogelijkheden van 

rechtsbescherming en zo is dat in ons land geregeld en dat is ieders goed recht. En ook dat hoort bij het 

verdelingsvraagstuk van schaarse ruimte, zeker in relatief stedelijk gebied, waar altijd wel iemand is, die zich 

gedupeerd voelt door een ruimtelijke ontwikkeling. Met dat gegeven zullen wij simpelweg moeten leven. Een 

belangrijk uitgangspunt is ook dat de gemeente geen projectontwikkelaar is. Een uitgangspunt dat ons in de 

laatste crisis heeft behoed voor grote afschrijvingen op grondposities. Overigens heeft de gemeente nog 

nauwelijks grond en moeten wij daar naar mijn stellige overtuiging ook niet naar streven en zijn wij dus in 

zekere zin afhankelijk van initiatieven van derden. Minder overheid en meer samenleving, minder risico, ja, 

inderdaad, minder mogelijkheden om te sturen. Het hoort allemaal bij elkaar en is niet los verkrijgbaar. Met 

bovenstaande constateringen is een discussie over wat er allemaal gebouwd zou moeten worden en liefst 

voor iedere denkbare doelgroep, nogal theoretisch, zo u wilt, beschouwend van aard, tenzij de raad al dit 

soort kernwaarden en uitgangspunten wil loslaten, waarvan ik, dat zal duidelijk zijn, geen voorstander ben. 

Integendeel, de kernwaarden en uitgangspunten zijn mijns inziens prima en ik sta voluit voor de positieve en 

minder positieve gevolgen, die onlosmakelijk daaruit voortvloeien. Dat is inherent aan besturen, aan kiezen. 

Voorzitter, over het integraal accommodatieplan zullen wij ongetwijfeld op een later moment nog met elkaar 

spreken. Maar één punt, daar moet ik echt op reageren en dat is een evidente onjuistheid, die echt recht wil 

zetten en dat is de stelling van de Partij van de Arbeid, dat in Bolnes niet meer is geïnvesteerd, dan een 

schamele 50.000 euro voor de aanleg van een voetpad. Als de Partij van de Arbeid de moeite zou hebben 

genomen om het raadsvoorstel bij de toekomstvisie accommodaties Bolnes erbij te pakken, zou duidelijk zijn 

geweest dat die visie voorzag in investeringen ten bedragen van 293.000 euro en eenmalige kosten van 

321.000 euro. Inhoudelijk zullen wij het ongetwijfeld met elkaar oneens zijn, dat is politiek, maar laten wij 

daarbij wel van dezelfde feiten uitgaan. Voorzitter, tot slot, ik ben begonnen met de opmerking dat het 

vandaag toch wel een beetje een bijzonder moment is. En u zult het mij niet euvel duiden, als ik opmerk dat 

het ook voor mij persoonlijk in zekere zin geldt. Vorig jaar moest ik in verband met ziekte verstek laten gaan en 

ik ben dankbaar vandaag weer in uw midden te mogen zijn, maar meer dan ooit in het besef dat ons leven zo 

ontzettend kwetsbaar eindig is. En dat besef ligt meer te relativeren, te ontspannen, ook als het gaat om de 

vraag, wie ik persoonlijk ben en wat mijn betekenis bijvoorbeeld voor de samenleving eigenlijk is. Dat besef 

leert ook meer te koesteren en te genieten van wat wel genoemd wordt: de kleine, maar ik zeg, o zo 

belangrijke dingen in het leven. En dat gun ik ook u van harte toe, ondanks uw drukke, politieke activiteiten en 

andere drukke activiteiten en ook die politieke en andere activiteiten, dat is inderdaad ook onze 

verantwoordelijkheid en die verantwoordelijkheid dienen u en ik uiterst serieus te nemen en dat doen wij ook. 

Daar ben ik absoluut van overtuigd. Maar het is niet om het even vanuit welke grondhouding dat gebeurt. 

Voorzitter, ik wens u, ons allen, in alle opzichten goed, misschien wel politiek inspannend, maar hopelijk 

persoonlijk, zeer ontspannend, gezond en door God gezegend, nieuw politiek jaar toe. Ik dank u wel.  

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Van Os. Ga uw gang. 
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De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, daar sta je dan als nieuwe wethouder om je eerste 

algemene beschouwing te delen met raad en met Ridderkerk. Net als bij iedere nieuwe baan, kan je er niet 

vanuit gaan dat nieuwe en zittende collega’s van de ene op de andere dag op elkaar ingesteld zijn. Dat is een 

proces wat tijd nodig heeft. Voorzitter, de complimenten komen aan u toe. Vanaf het eerste uur maakt u er 

zich hard voor om van het college een goed team te maken en met succes, het college doet aan collegiaal 

bestuur en is dienstbaar aan de raad. Als een goed team is er makkelijker om Ridderkerk iedere dag weer een 

stukje mooier te maken. Voorzitter, regelmatig krijg ik de vraag of ik al gewend ben aan mijn nieuwe functie? 

Het antwoord is steeds hetzelfde. Ik heb het gevoel alsof ik dit al jaren doe. Toch zijn wij met dit college nog 

maar een kleine vijf maanden onderweg, uiteraard hebben wij niet stilgezeten of achterover geleund, maar 

zijn voortvarend aan de slag gegaan voor Ridderkerk. Zelf heb ik de totstandkoming van het 

collegeprogramma, wat inmiddels drie weken geleden aan de raad is toegezonden, mogen begeleiden. Het 

college kan dan ook niet wachten om het collegeprogramma en de financiële consequenties met de raad te 

bespreken. Aangezien wij als college voortvarend aan de slag willen gaan, wordt ons geduld op de proef 

gesteld, door nog twee weken te moeten wachten op de behandeling. Inmiddels zijn de eerste stappen 

genomen in de analyse van de ambtelijke organisatie. Het college vindt het belangrijk, dat ook de 

gemeenteraad betrokken wordt bij het onderzoek. Volgende week komen wij hierover met elkaar te spreken. 

Ook de twee andere deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling, Barendregt en Alblasserwaard, hebben 

aangegeven graag mee te doen in de analyse. Het is goed dat wij hier gezamenlijk in op kunnen trekken. Er 

liggen namelijk ook op bestuurlijk gebied, kansen voor de drie gemeenten. Dit alles mag uiteraard niet leiden 

tot identiteitsverlies van de afzonderlijke gemeenten. Ridderkerk is en blijft een zelfstandige gemeente. 

Samenwerking is belangrijk, de samenwerking tussen de raad en het college, maar ook buiten onze 

gemeentegrens is samenwerking belangrijk. Samen met Barendregt, Rotterdam, de MRDH en de provincie 

maken wij stappen om deze regio, de agro/vers-sector van West-Europa te laten worden. Onlangs hebben ook 

de gemeente uit de Drechtsteden en de Hoeksche Waard een beroep gedaan op Ridderkerk om meer samen 

te werken om deze regio te versterken. Mooie ontwikkelingen wat kansen biedt voor onze inwoners en 

ondernemers. Voorzitter, ook op economisch vlak zien wij positieve ontwikkelingen voor Ridderkerk. 

Ondernemers waarderen de aandacht, welke de gemeente voor ze heeft en dit heeft positieve effecten. 

Tijdens de eerste ondernemerslunch van dit college zijn er een record aantal ondernemers aangeschoven om 

elkaar, maar ook ons te ontmoeten. Er was verhoogde interesse voor het werkgeversservicepunt, lokaal 

inkopen en zelfs voor huisvesting op Nieuw Reijerwaard. De volgende editie staat in het teken van lokaal 

inkopen. Hier brengen wij Ridderkerkse ondernemers in contact met de budgethouders van de verschillende 

afdelingen binnen de ambtelijke organisatie. De aanmeldingen stromen inmiddels binnen. Ook de recent 

ingevoerde nieuwsbrief en de kolom in de Blauwkai worden zeer positief ontvangen. Nu de economie op volle 

toeren draait, staan alle lichten op groen voor de verdere ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard. De laatste 

kavels op Cornelisland zijn zo goed als verkocht, ook de detailhandel in de wijk/winkelcentra floreert. 

Winkeliersverenigingen en Bizzen, het is een nieuw woord, zitten vol goede ideeën, waar ze de gemeente als 

gesprekspartner kunnen vinden. Een doorn in het oog blijft de leegstand in het winkelcentrum. Gelukkig 

hebben wij de eerste stappen gezet naar de ontwikkelperspectief voor het centrum, waarin wij samen willen 

werken met zoveel mogelijk stakeholders. De eerste gesprekken met de winkeliers en de vastgoedeigenaren 

zijn zeer positief. Ze staan te popelen om hierin samen op te trekken met de gemeente om het centrum 

toekomstbestendig te maken en de leegstand terug te dringen. Voorzitter, zoals u weet, maar waarschijnlijk 

niet kan zien, heb ik ook sport als portefeuille. Sport en bewegen zijn een essentieel onderdeel van het leven. 

Gisteren was ik te gast bij een vergadering van Facet met alle sportconsulenten, opbouwwerkers en vele 

anderen. Zij hadden voor deze vergadering een promotiefilm gemonteerd om aan mij te laten zien, wat Facet 

zoal doet. Ik kan u vertellen dat het schitterend is om al die kinderen te zien sporten en spelen, om te zien hoe 

vrouwen een weerbaarheidstraining krijgen, zodat zij zichzelf kunnen verweren bij gevaar en om te zien hoe 



 

14 
 

mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, toch mee kunnen sporten. Vorige week hebben wij 

een Ronald van Dort te mogen ontvangen op het gemeentehuis. Deze Afghanistan-veteraan met een 

lichamelijke beperking was niet alleen de eerste die over de finish kwam tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, 

maar goud en twee keer zilver won, afgelopen maand tijdens de Invictus Games in Australië. Voorzitter, 

sporten verbindt, Ridderkerk heeft een rijk verenigingsleven, waar veel vrijwilligers actief zijn op het gebied 

van sport en bewegen. Het sportplezier van vele duizenden mensen rust op hun schouders. Het is daarom de 

komende periode belangrijk om samen met onze partners oog te houden voor de verenigingen en hun 

vrijwilligers. Voorzitter, met veel plezier heb ik de algemene beschouwingen gelezen. Ik werd er zelfs in enkele 

genoemd, sterker nog mevrouw Kayadoe van Leefbaar Ridderkerk heeft mij zelfs gequote. Maar laten wij het 

dan wel feitelijk houden, bij de afsluiting van driemaal twee heb ik niet gezegd: morgen wordt alles anders, 

maar dat wordt makkelijker de volgende keer en warempel voorzitter, wat staat er in het collegeprogramma, 

dat wij nu niet behandelen: aanvraag van vergunning en van evenementen met een jaarlijks terugkerend 

karakter, wordt sterk vereenvoudigd. Voorzitter, uit de algemene beschouwingen heb ik van meerdere 

partijen woorden van dank gelezen richting de ambtelijke organisatie. Deze breng ik van harte over. Graag wil 

ik ook mijn dank uitspreken richting de inwoners en ondernemers van Ridderkerk, de ambtelijke organisatie, 

mijn collega’s uit het college en de gemeenteraad voor de prettige samenwerking tot dusver en ik kijk uit naar 

de verdere samenwerking. En voorzitter, ik heb mij voorgenomen, mijn algemene beschouwing over 2018 af 

te sluiten met een toepasselijk spreekwoord: “Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk 

ding”. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Van Vliet. 

Mevrouw Van Vliet: Dank u wel, voorzitter. Mijn bijdrage richt zich op Volksgezondheid, Onderwijs en het 

Sociaal Domein. Onderwerpen die elkaar overigens beïnvloeden. Ik zal deze middels highlights ook in die 

volgorde behandelen. Sinds mijn aantreden heb ik uitgebreid kennis kunnen maken met de manier waarop de 

gemeente Ridderkerk met deze onderwerpen bezig is. Het is een zeer uitgebreid pakket, complex pakket kan 

ik wel zeggen, maar vol overtuiging ben ik aan de slag gegaan in de wetenschap dat dit onderwerpen zijn, die 

elke inwoner raken. Hier kunnen wij het verschil maken voor onze inwoners. En dat is dan ook mijn drijfveer 

voor het mooie werk van de gemeentebestuurder. Volksgezondheid, gezondheid wie vindt dat nou niet 

belangrijk? Wat het college betreft, helpen we alle inwoners met een gezonde leefstijl, met meer beweging. 

Daar is de grootste winst voor onze gezondheid te behalen. Het stimuleren van zo’n gezonde leefstijl staat bij 

ons dan ook hoog in het vaandel en richt zich onder andere op meer bewegen, verminderen van 

problematische verslavingen, uitbreiden van rookvrije speelplaatsen en andere plaatsen, maar ook het 

tegengaan van eenzaamheid, het verbeteren van de kwaliteit van lucht en het terugdringen van geluid, 

lawaaigeluid. Het creëren van een gezonde leefomgeving zien wij duidelijk ook als een opdracht. Dit doen wij 

door het stimuleren van een veilige leefomgeving, het beperken van contacten met milieuverontreiniging, 

voorlichting geven, klachten afhandelen en inspringen op actuele zaken, die de volksgezondheid raken. Hierin 

worden wij ondersteund door de gemeentelijke gezondheidsdiensten, de GGD Rotterdam-Rijnmond, waar wij 

ook diverse van deze taken hebben belegd. Per 1 januari 2019 worden gemeenten verantwoordelijk voor het 

rijksvaccinatieprogramma, dat wettelijk is verankerd in de Wet Publieke Gezondheid. Dit is gedaan om de 

huidige samenhang tussen de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma en de jeugdgezondheidszorg te 

borgen. De gemeente dient de uitvoering van het vaccinatieprogramma en het basispakket van de jeugd 

gezondheidszorg bij dezelfde organisatie te beleggen. Uiteraard wordt het dit tijdig geregeld. De 

omgevingswet, die naar verwachting 2021 wordt ingevoerd, brengt ook veel verandering met zich mee. Daar 

houden wij ons ook de komende jaren mee bezig, want gezondheid moet volgens deze wet worden 

meegewogen bij ruimtelijke keuzes en dat biedt weer kansen om de publieke gezondheid te beschermen en te 
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bevorderen. Gezondheid is een gemeengoed en het college zet zich daar dan ook graag voor in. Onderwijs, 

ook op het gebied van onderwijs zijn er volop uitdagingen. Ridderkerkse inwoners moeten zich kunnen 

ontwikkelen en ontplooien. Voor kinderen en jongeren van 0-23 jaar is het belangrijk, dat er een brede, 

doorgaande ontwikkelingslijn is, maar ook inwoners ouder dan 23 jaar hebben recht op die mogelijkheden. 

Inwoners, die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen of beperkte reken- en/of computervaardigheden 

hebben, hebben daar op verschillende leefgebieden last van. Daarom richten wij ons, via webgelden, de Wet 

Educatie Beroepsonderwijs op het inkopen van cursussen, die dit verbeteren. Hierdoor verminderen wij 

laaggeletterdheid en bevorderen we rekenvaardigheden en digitale vaardigheden. Jong geleerd is oud gedaan. 

Het is daarom van groot belang dat onderwijsachterstanden in zo’n vroeg mogelijk stadium worden 

weggewerkt. Wij stimuleren de voorschoolse educatie en onder regie van de gemeente en in samenwerking 

met onze partners, geven wij actief vorm aan het onderwijsachterstandenbeleid. De bijeenkomst over dit 

onderwerp, afgelopen dinsdag in de Hofzaal, met heel veel vertegenwoordigers uit het onderwijs, brede zorg 

en de zorg zelf, geeft mij het vertrouwen dat we hier flink de schouders onder kunnen zetten, samen met de 

partners. Vanaf 2019 ontvangt de gemeente nieuw budget, geoormerkt geld ter bestrijding van de 

onderwijsachterstanden. Samen met de LEA-partners, de Lokale Educatieve Agenda-partners wordt een 

gezamenlijke visie op integrale kindcentra ontwikkeld. Sociaal Domein, dit domein laat zich niet in één 

programma vatten, in juni van dit jaar heeft de raad een bedrag beschikbaar gesteld om de transformatie 

daarbinnen verder mogelijk te maken. Integrale aanpak, gebiedsgericht werken, uitgaan van eigen kracht van 

mensen, waren enkele onderwerpen van de bestuurlijke opdracht. In de commissiebijeenkomst in juni is daar 

uitgebreid bij stilgestaan en in het betreffende raadsvoorstel is onderbouwing van cijfers terug te vinden. In de 

commissiebijeenkomst van 15 november aanstaande ontvangt de raad verdere informatie over de planning 

van de transformatie. Landelijk kampen veel gemeenten met dezelfde uitdagingen, met name op het gebied 

van de jeugdhulp. De transformatie is nog volop in gang, onlangs heeft de Gemeenschappelijke Regeling 

Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond een brandbrief geschreven aan minister De Jonge met de vraag om meer geld 

beschikbaar te stellen voor de jeugdhulp, in onze regio al 15 miljoen. Tevens is er door hen een beroep gedaan 

op het transformatiefonds, dit natuurlijk alles mede namens Ridderkerk. Het college zet verder in op 

preventie, meer en eerder lichtere vormen van hulp inzetten om zwaardere en dus ook duurdere vormen te 

voorkomen, op versterken en uitbreiden van netwerken rondom de wijkteams, afstemming en samenwerking 

met de huisartsen, maar ook met het onderwijs om vroegtijdig te kunnen signaleren. Wij willen dat onze 

jeugdige inwoners naar vermogen mee kunnen doen met de samenleving, dat geldt natuurlijk ook voor alle 

overige inwoners, te denken valt aan mensen die eenzaam zijn, ouderen of personen met verward gedrag. We 

zetten in op een inclusieve samenleving. In 2019 blijven wij investeren in samenwerking met zorgverzekeraars, 

het zorgkantoor en de GGZ, de Geestelijke Gezondheidszorg om te zorgen dat voor alle kwetsbare inwoners 

een sluitende aanpak is. Maar ook de regeling innovatie, preventie en maatschappelijke initiatieven houden 

wij in stand. Binnen de Wmo, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voorzien wij voor 2019 een stijging in 

het aantal vragen, aanvragen voor ondersteuning, begeleiding en dagbesteding. Daarom blijven wij scherp op 

de vraag of we de juiste voorzieningen inzetten voor deze doelgroep. Maatwerk blijft immers van belang. 

Voorzitter, ik rond af door nog kort in te gaan op het onderdeel Werk en Inkomen. Bij de participatiewet is ons 

uitgangspunt dat iedereen naar potentie aan het werk moet zijn of een tegenprestatie levert en daarbij 

hebben wij een individuele aanpak. De kaders zijn helder, het beleid is duidelijk, de klant en maatwerk staan 

centraal. En door de extra investering in het domein, worden achterstanden weggewerkt, capaciteit uitgebreid 

en gaan we extra aandacht geven aan toekomstperspectief of persoonlijke ontwikkelingen, werken wij vanuit 

integraliteit, maar ook aan handhaving bij misbruik. Voorzitter, er zijn nog voldoende uitdagingen welk het 

college en deze wethouder graag tot een goed einde brengen. Als laatste spreek ik mijn dank, mijn dank uit 

aan alle ambtenaren, die met veel energie, betrokkenheid, kennis en kunde, mij en het college met raad en 
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daad bij stonden en staan. Ook de prettige samenwerking binnen dit college stel ik bijzonder op prijs, evenals 

die met de griffie. Daar haal ik veel voldoening uit als kersverse wethouder. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Meij. 

De heer Meij: Dank u wel, voorzitter. Goedemorgen raad. Voorzitter, dit is ook voor mij een bijzonder 

moment, ik hoorde net de heer Smit dat vanuit zijn eigen invalshoek benoemen, qua gezondheid, maar dat 

geldt voor mij ook, in een ander opzicht. Twee jaar geleden nam ik achter dit katheder afscheid van de raad. Ik 

heb toegezegd dat het aan de politiek is om voor verbinding in de samenleving te zorgen en dat is nog steeds 

mijn persoonlijke drijfveer en dat is het ook van het nieuwe college. We zijn er echt voor alle Ridderkerkers en 

dat is vanmorgen ook genoemd. In een interview heb ik toen gezegd dat mijn afscheid uit de politiek definitief 

zou zijn, het was mooi geweest en nu sta ik hier weer voor u, als nieuwe wethouder. Ik lijk een beetje op 

Heintje Davids, even misschien een uitleg voor de jongere generatie, dat was een Nederlandse variétéartieste 

in de jaren 50, die zeven maal afscheid nam van haar publiek, maar ook zeven maal terugkwam. Ik beloof u: dit 

is mijn laatste baan. Wethouder Van Os heeft het al gezegd: het college is in korte tijd een hecht team 

geworden, onze voorzitter wil ik hier ook bij apart noemen. In de raad heb ik haar leren kennen als een 

strenge, doch rechtvaardige voorzitter. Als wethouder heb ik haar nu ook leren kennen als een zorgzame 

voorzitter, van het college en als teambuilder eersteklas, dank daarvoor. Het is ook een college waar gelukkig 

ook veel kan worden gelachen. Een aantal opmerkingen over verkeer. Vorige week was het weer raak, op een 

aantal donkere dagen werd het filerecord tweemaal gebroken, meer dan 1000 km in totaal. De verwachting is 

dat de files alleen maar gaan toenemen. Wij moeten daarom in Ridderkerk meer ruimte bieden aan fietsers en 

voetgangers en duurzame vormen van mobiliteit. Het is belangrijk dat er nu haast gemaakt wordt met het 

opstellen van een HOV-visie. Begin december wordt u in commissieverband verder geïnformeerd, ik ben blij 

dat nu al steeds meer Ridderkerker is gebruikmaken van bus en waterbus, een stijging van 5%, let wel de 3% 

was geprognotiseerd en dat zal alleen maar verder toenemen. Zeker als uw raad op 22 september instemt met 

gratis openbaar vervoer voor AOW-gerechtigden. Ridderkerk moet bereikbaar blijven, wij hebben problemen 

met sluipverkeer, wij moeten Ridderkerk toekomstbestendig maken. Een andere zorgwekkende ontwikkeling 

betreft het aantal verkeersslachtoffers in Nederland. De verkeersdeskundigen verwachten dat het aantal 

ernstige en zeer ernstige gewonden zal toenemen van 21.000 nu naar ruim 30.000 in 2030. Als je erover 

nadenkt, hè, 30.000 zware verkeersgewonden, elk jaar opnieuw en daarbij neemt ook de zwaarte van het 

letsel toe. Gelukkig valt het in Ridderkerk nog mee, maar elke verkeersslachtoffer is er één teveel. Fietsers 

vormen een groot aandeel in de toename van verkeersslachtoffers, van de fietsongevallen weten we nu uit 

onderzoek dat er een grote samenhang is met de kwaliteit van de infrastructuur. Een te smal fietspad, een 

slecht wegdek, paaltjes, obstakels in de berm, een zachte berm, opstaande randjes, de verwachting is dus 50% 

meer verkeersslachtoffers in 2030. En in de Randstad wordt zelfs een stijging verwacht van 100%. Vandaar dat 

we in het nieuwe mobiliteitsplan een kwaliteitsplan willen maken in de fietsinfrastructuur. Twee andere 

kwetsbare groepen in het verkeer zijn de scootmobielen de 65plussers. De economische opleving zorgt voor 

meer mobiliteit, wij willen ons inspannen om de automobilisten voor de niet noodzakelijke kilometers uit de 

auto te krijgen en in het OV of op de fiets. De nieuw aan te leggen fietsroutes kunnen er ook voor zorgen dat 

bepaalde straten in Ridderkerk, waar nu te hard gereden wordt, autoluw worden. Wij onderzoeken de 

mogelijkheid om via camera’s het verbod op vrachtverkeer op de Rijksstraatweg te handhaven. Ik ben als 

wethouder Verkeer voor Ridderkerk gekozen in het presidium van de MRDH. Daar moest ik als parttime  

wethouder wel twee nachtjes over slapen, een dag extra in de week, maar de ambitie om mij sterk te kunnen 

maken voor de belangen van Ridderkerk, heeft dit pleit beslecht. Over de nieuwe bussen, voor de 601, kom ik 

in mijn tweede termijn nog te spreken. Een aantal opmerkingen over de buitenruimte en groen. Ik wandel 

graag en geniet dan van de prachtige natuur in sommige delen van Ridderkerk. Afgelopen zaterdag is de 
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Crezéepolder overgedragen aan het Zuid Hollands Landschap. Het was mooi weer en dan is het echt genieten 

daar. Een andere parel is het Waalbos, ik heb veel bewondering voor de vrienden van het Waalbos, die zoveel 

tijd, energie en kennis stoppen in de natuurlijke ontwikkeling van deze mooie plek. In het Oosterpark en de 

Wevershoeve zijn alle kap- en snoeiwerkzaamheden nagenoeg afgerond. Al het hout is afgevoerd, deze week 

worden ook de halfverharde paden opnieuw van een toplaag voorzien. De asfaltpaden zijn al eerder dit jaar 

gerepareerd. En de komende weken wordt het herplantwerk uitgevoerd. Tevens worden er extra poelen en 

heuvels gegraven in het Oosterpark, zoals afgesproken met de vertegenwoordiging van de bewoners in 

Drievliet. Voor het nieuwe seizoen begint, zijn alle werkzaamheden uitgevoerd. De afgelopen jaren zijn de 

veranderingen van het klimaat zichtbaar en voelbaar. De veranderingen gaan u sneller dan tien jaar geleden is 

voorspeld. De extreme regenbuien in het voorjaar en extreme langdurige, droge en warme zomer zullen wij 

niet snel vergeten. Met de actie Steenbreek, groene schooltuinen en de actie met regentonnen, proberen wij 

de inwoners aan te spreken op hun eigen terrein. En de stresstest zal in 2019 plaatsvinden. Voorzitter, er is 

door de economische crisis in de afgelopen jaren veel bezuinigd op het onderhoud in de buitenruimte. De 

uitstraling van de openbare ruimte is hiermee verslechterd. In het coalitieakkoord is afgesproken om een extra 

impuls te geven aan de kwaliteit van die buitenruimte. Die extra aandacht is niet overal nodig, maar vooral 

nodig voor die kritische plekken, waar onze inwoners last van hebben. Ridderkerk is en blijft een groene 

gemeente, maar de verdeling van het aantal, aandeel en de kwaliteit van het groen verschilt wel per wijk. Wij 

gaan daarom per wijk een plan maken voor de buitenruimte en wat wij daarin gaan opnemen, dan gaat het 

over bomen, soms ook extra bomen, het kan niet altijd, want bomen die groot willen worden, die hebben ook 

weer de ruimte nodig, dus het is niet altijd makkelijk om zomaar extra bomen te plaatsen, het gaat om groen, 

biodiversiteit, dan moet er nagedacht worden over meer variatie in soorten struiken, bomen en gras en 

misschien ook bankjes, om eventueel uit te rusten en te genieten. Het college zet zich in en ook, dat is al door 

collega Smit gezegd, op behoud van de groene buffers. Die zijn te waardevol voor Ridderkerk, voor de natuur 

en recreatie om die vol te bouwen. Ten slotte voorzitter, ik ben ook verantwoordelijk voor ons culturele 

erfgoed. Prioriteit heeft het duurzaam in stand houden van Huys Ten Donck en het behoud van de 

Huishoudschool. Ook ik wil de ambtenaren bedanken voor hun geweldige inzet. Het is echt een voorrecht om 

met ze te werken, het is trouwens een voorrecht om ook wethouder en uw wethouder te mogen zijn. Ik ben er 

heel blij mee. En ik spreek ook de wens uit dat Gods zegen op ons werk zal mogen rusten. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Japenga.  

De heer Japenga: Voorzitter, dank u wel. Het is weer november, de blaadjes vallen van de bomen. Voor de 

tweede keer dit jaar, ook in de mooie hete zomer, die weer voorbij is, gebeurde dat. Ik kan mij niet heugen dat 

dit eerder is voorgekomen. Langdurige warmte en droogte waren de oorzaak en dan is de vraag: is dit een 

incident of past het in de trend rond klimaatverandering. In de algemene beschouwingen van de partijen, die 

deze maandag naar ons toe kwamen, was er een groene draad te vinden. Iedereen heeft het  wel over de 

verandering van het klimaat, energietransitie en duurzaamheid. Vrijwel iedereen vindt wel dat er iets aan de 

hand is en dat er iets moet gebeuren, wat er moet gebeuren en hoe dat moet en met welk tempo, daarover 

zijn de meningen niet eenduidig. Een korte bloemlezing. De eerste concrete stappen zullen worden gezet in 

deze raadsperiode, hoe kunnen wij inwoners helpen bij verduurzamen? Duurzaamheid is een handelsmerk 

geworden, die te pas en te onpas wordt gebruikt. Heel veel geld in klimaatmaatregelen, waarvan effecten 

twijfelachtig zijn, wordt wellicht onbetaalbaar. Er zijn klimaatontkenners en klimaatdrammers. Het zijn losse 

flodders, het is hap snap. Wij willen een masterplan ’klimaatbeïnvloeding’. Het moet duurzaam en innovatief. 

Wees leidend college en niet volgend. Pak het aan met inwoners en wijkoverleggen, maar ook regionaal. 

Gemeente moet bedrijven die al actief zijn, nog meer faciliteren en stimuleren. Gemeenten moeten zelf het 

goede voorbeeld geven. Maak een duurzaamheidsfonds en realiseer een energieloket. Gebruik de aandelen 
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van Eneco voor verduurzaming. Wij moeten nu onze verantwoordelijkheid nemen en er echt werk van maken. 

De regionale energiestrategie is het vehikel om mee aan de slag te gaan. Wij willen subsidie op zonnepanelen, 

wij willen zonnepanelen in plaats van windmolens. Ga niet lukraak overal zonnepanelenparken aanleggen, 

zomaar even een bloemlezing uit alle bijdragen. Voorzitter, wat moet je hiermee aan? Is hier een touw, een 

groene draad, zeg maar, aan vast te knopen? Wat ik er uit destilleerd is de wil van velen om er wel mee aan de 

slag te gaan. Er klinkt ook in door: ga aan de slag, maar doe het verstandig. Bezint, eer ge begint en bezint, 

terwijl ge bezig bent, zoiets. En dat is zeker de bedoeling, we hebben een lopend milieu- en 

duurzaamheidsprogramma. In december krijgt de raad van ons weer de jaarlijkse evaluatie. Is dat programma 

genoeg om de doelstellingen van 2030 en 2050 te halen? Nee, zeker niet. We doen allerlei zaken in 

samenhang, maar er moet toch nog echt een versnelling en een verbreding gaan plaatsvinden. In oktober is er 

een eerste bijeenkomst geweest met de raad van Ridderkerk rond de regionale energiestrategie. Samen met 

23 gemeenten in de MRDH-regio wordt er gewerkt aan het inzichtelijk maken van de vraag en het aanbod met 

betrekking tot energie. Halverwege 2019 moet dit leiden tot een RES, een Regionale Energie Strategie van 

onze regio. De raad neemt daarover halverwege volgend jaar een besluit. Uit de bijeenkomst met de raad 

kwamen goede vragen, onder andere met betrekking tot het besluitvormingsproces, wat besluiten wij nou 

precies? Waar gaan wij het over hebben? Wie betaalt de rekening van dit alles, van al die mooie plannen? En 

waar doen we nou precies goed aan, waar doen wij wijs aan welke maatregelen wel en welke maatregelen 

niet? Complex en op heel veel vragen zijn op dit moment gewoon nog geen antwoorden. Wij nemen de raad 

daarom intensief mee in de komende maanden. Als ik even verder kijk, voorbij de RES, die volgend jaar wordt 

vastgesteld, dan volgt er voor Ridderkerk nog een warmtevisie en per wijk gaan wij plannen maken hoe wij 

van het gas, aardgas loskomen. Uitgangspunt voor ons, bij dit alles is om betaalbare, betrouwbare, schone en 

veilige energievoorziening te realiseren. Ook in de komende decennia. De oproep uit het midden om met een 

overkoepelend plan te komen en het verstandig en gedoseerd te doen onderschrijven wij derhalve. In 2020 

hebben we dat klaar en dan hebben we als gemeente, inwoners, ondernemers, bedrijven en organisaties ook 

een beter handelingsperspectief. De luchtkwaliteit en de geluidsproblematiek blijven op de agenda en terecht. 

Wij leven in een enorm druk gebied, wat verkeer en bedrijvigheid betreft. De A15 en A16 worden 24 uur per 

dag bereden, gelukkig zijn de auto’s de afgelopen decennia een stuk schoner en stiller geworden, anders was 

het hier ook niet te harden geweest. Wij blijven binnen de Europese normen, maar dat is, wat ons betreft, niet 

genoeg. Daarom heeft de raad onlangs het actieplan Lucht vastgesteld, waarin wij acties ondernemen om ook 

binnen de advieswaarden van de WHO te komen. In Oostendam is, dat was een vraag van het CDA, is zeker de 

wens om iets te doen rond geluid, rond fijnstof, luchtkwaliteit en in het wijkprogramma dat onlangs is 

vastgesteld, is dat ook opgenomen En wordt aangegeven dat onderzoek naar eventueel bomen te plaatsen 

wordt gedaan. Geluidsoverlast is evenzo een bron van ergernis en gezondheidsklachten. We laten dat niet 

lopen. Er wordt momenteel gewerkt aan een actieplan Geluid voor Ridderkerk. In de komende weken wordt 

het concept voor input en advies voorgelegd aan de diverse partners in Ridderkerk, die actief zijn rond de 

leefomgeving. En voor de zomer van 2019 willen wij het actieplan aan de raad voorleggen. Ook hiermee willen 

wij weer praktische stappen zetten, die lokaal van belang zijn. Begin dit jaar heeft de raad besluiten genomen 

rond het ‘Gat’ in West. Inmiddels zijn er gesprekken met onder andere de provincie, Rijkswaterstaat gestart en 

die lopen nog.  Dit is voorafgaand aan de marktconsultatie en op basis van dit traject wordt een 

aanbestedingstraject gestart. Bij de behandeling in de raad hebben wij ook aangegeven dat dit alles zomaar 

twee jaar in beslag neemt. Wij zijn onderweg, wij zijn gestart en we gaan daarmee verder en het traject van 

West, geeft ons ook inzicht en input voor de maatregelen, eventuele maatregelen in het Oosterpark. We 

werken toe naar een afvalloze gemeente. In feite wordt dat doel door iedereen wel onderschreven. Maar er 

zijn meerdere wegen die naar het doel leiden. En op dit moment werkt het college aan de scenario’s waarbij 

wij in de eerste kwartaal van 2019 met een voorstel naar de raad komen. Het is eerder gezegd: maar het is ook 

weer gevraagd, dus ik ga het herhalen, ik herhaal het hier nog maar een keer. Voorzitter, wij zijn in Ridderkerk 
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gezegend met heel veel vrijwilligers. Diverse fracties spreken in positieve en waarderende zin over het vele 

werk dat gedaan wordt. Maar er zijn ook zorgen. Diverse organisaties en verenigingen worstelen met het 

vinden en binden van vrijwilligers. Drempels om vrijwilligerswerk te doen moeten opgeruimd worden. 

Vrijwilligers moeten zich gewaardeerd weten en erkenning krijgen voor hun werk. Dat moeten ze krijgen van 

hun organisatie of vereniging, waarin zij actief zijn, uiteraard in de eerste plaats, maar ook vanuit de 

gemeente. Wij doen dat ook onder andere, onder andere zeg ik daarbij, door de uitreiking van de 

Vrijwilligersprijs. Dat doen wij ook,  nou dit jaar niet meer, maar 2 januari van het komend jaar bij de 

nieuwjaarsreceptie van de gemeente, dan wordt de Vrijwilligersprijs weer uitgereikt. Wij zetten dan de 

vrijwilligers in het zonnetje, daarmee eigenlijk alle vrijwilligers. Wij kennen veel vormen van participatie in 

Ridderkerk. Wij prijzen ons gelukkig met een uitgebreide participatie-infrastructuur om het zo maar eens te 

noemen. Wij hebben acht wijkoverleggen, wij hebben wijkspreekuren, collegespreekuren, meldingen op 

openbare ruimte, wijkschouwen, bewonersavonden, de buurttent, online-participatie, enquêtes, projectgroep 

wijkprogramma’s, burgerplatforms enzovoort. En ik ben niet uitputtend. Wat een keur aan mogelijkheden. 

Gaat alles goed? Heel veel en heel vaak gaat het prima, uitstekend, heel bijzonder dat het kan, 

indrukwekkend. Ja, daar word je toch stil van. Ik wou er dan even bij stilstaan, ja. Goed en is alles perfect? 

Nee, maar met alles in het leven, dus daarom heb ik ook gezegd: we gaan in de komende tijd die 

instrumenten, die wij hebben, evalueren. Wij gaan goed kijken: hoe werkt het? Werkt het goed? Willen wij dit 

nog gebruiken? Zijn er nieuwe dingen? Maar dat gaan wij, daar gaan we mee aan de slag. De 

overheidsparticipatie is een doorlopend proces. De aanjaaggroep willen wij een rol geven bij de evaluatie en 

monitoring van de aanbevelingen en verdere uitwerking van de participatie-instrumenten. Wat ook doorloopt, 

is dat onze medewerkers worden gestimuleerd om vanuit de gedachte van overheidsparticipatie anders om te 

gaan met vragen vanuit de samenleving. Wij willen ook jongeren en kinderen betrekken bij ons beleid en 

werk. Daarbij zoeken we naar aantrekkelijke en effectieve vormen. Voorzitter, ik wil de ambtenaren, die ons 

steunen en helpen, bedanken, ik wil ook de collega’s bedanken, waarmee wij uitstekend samenwerken en 

voorzitter, ik hoop op een hele goede samenwerking in de komende tijd met deze raad om met VVD termen te 

spreken: ja, ik hoop op een collegevriendelijke raad en voorzitter, ik wil afsluiten met Gods zegen over onze 

gezamenlijke arbeid af te wensen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Tot slot een klein woordje van mij, als portefeuillehouder en dat is een kleine 

uitdaging, voorzitter en portefeuillehouder tegelijk, dus ik vraag de plaatsvervangend raadsvoorzitter om 

streng, edoch rechtvaardig in te grijpen, als hij denkt dat dat niet goed gaat. Wees alert. Ik zal wel proberen 

om het zo kort mogelijk te houden, omdat het een beetje ingewikkeld is. Iets over de algemene 

beschouwingen, ja, iedereen heeft zich wel weer een slag in de rondte gewerkt en ik vind het ook, de 

begrotingsbehandeling het democratisch hoogtepunt, laat daar geen misverstand over bestaan. Wij trekken er 

ook niet voor niets een hele dag vooruit en dat is de gelegenheid voor alle politieke fracties om zichzelf neer te 

zetten en het over iets meer te hebben, dan de agenda van alledag en dat vind ik dus, ik vind het altijd een 

geweldige dag, dus ik zit hier met heel veel plezier. Ik ben ook oprecht dankbaar voor de positieve aandacht, 

die daaruit blijkt voor zoiets belangrijks als Veiligheid. Dat is de eerste opdracht voor de overheid ook, voor de 

lokale overheid, om zich daarmee bezig te houden. Gelukkig hebben wij net twee volle avonden besteed aan 

het terrein van veiligheid. Eentje was in de brandweerkazerne, waar wij ons bezighielden met de 

Veiligheidsregio Rotterdam. De algemeen directeur Arjen Littooij was daar zelf om ons bij te praten en 

gelukkig was dat ook goed bezocht en de andere avond ging over de politie, over de politieregio, de eenheid 

moet ik zeggen, de eenheid Rotterdam en de eenheid was ook vertegenwoordigd in de vorm van Arnout 

Barends, die ons heeft gepresenteerd dat strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar en daar was volop 

gelegenheid om daarover met elkaar te praten en onze eigen politiechef was daar ook bij, zodat wij ook 

aandacht konden besteden aan hoe het hier lokaal er aan toe gaat en dat is prettig gevoeld werd iedereen op 
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die terreinen weer eens bijgepraat. Dat waren fijne avonden. Los daarvan nog enige opmerkingen over wat er 

zoal gezegd werd in die algemene beschouwingen zonder volledig te zijn. Er is een enkel woord gewijd aan de 

Ombudsman en het verzoek om ons aan te sluiten bij de Ombudsman, zoals Alblasserwaard dat doet. Het 

goede nieuws is dat wij sinds 1 januari 2000 zijn aangesloten bij de Nationale Ombudsman en wij verheugen 

ons ook in een goede en constructieve relatie met die Ombudsman en hij weet ons ook goed te vinden als er 

wat aan de hand is. Ik ben ook zelf een keer daar geweest om aan te tonen, ook daar, hoe belangrijk 

Ridderkerk, dat instituut Ombudsman vindt. Maar dat staat natuurlijk los van alle bezwaarprocedures, zoals 

die ook in Ridderkerk geregeld zijn en dat is ook voor de rechtsbescherming van eenieder en het staat 

eenieder vrij om daar gebruik van te maken. Meestal vraagt de Ombudsman ook: heeft u gebruik gemaakt van 

de bezwaarmogelijkheden? Heeft u intern al uw klacht geuit? Daar begint een Ombudsman meestal mee. Nou 

wij hebben goede contacten daarover. Iets over de uitbreiding van de capaciteit van het basisteam Oude 

Maas, dat is het politiedistrict, waar Ridderkerk inzit. Dat basisteam wordt uitgebreid met 4,9 FTE, fulltime 

equivalent, dat zijn niet 4,9 mensen, want dat ,9 wordt dan een puntje, maar met elkaar opgeteld is dat zo. Die 

worden met name ingezet, dat is ook in de commissieavond aan de orde geweest, die wordt met name 

ingezet bij de bezetting van de voertuigen en die rijdt op meldingen, die binnenkomen bij het basisteam en 

dat ontlast heel erg ook de wijkagent, zodat die meer tijd en energie overhouden om in te zetten in hun eigen 

wijken, dus dat komt ook ons rechtstreeks toe. Op de moties reageren wij om de beurt, zo meteen en is er nog 

een enkel punt van aandacht over, zeg maar, de cijfers en ik kan u wel melden en die cijfers komen ook 

opgezette tijd naar u toe, dat met name op het punt van, ik klop het ook meteen weer af hoor, maar met 

name op het punt van woninginbraken en diefstal van auto’s of uit auto’s, die cijfers ernstig naar beneden 

worden bijgesteld. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee, ik wil het bijna fluisteren, zegt het woord, want 

nou ja, soms is er ineens weer een hausse, dan is Ridderkerk weer ontdekt en dat heeft iets te maken soms, 

niet altijd, soms met onze ligging aan snelwegen, die maakt dat, ja, boeven hier snel wat kunnen stelen en dan 

weer weg kunnen jakkeren over de snelwegen, je bent zo, je bent hier zo de regio uit, om het maar even 

huiselijk uit te leggen en soms en dat is net zo vervelend, hebben wij te maken met notoire boeven en dan 

merken wij het meteen in de cijfers, als die gegrepen worden. Soms, helaas, zijn dat ook Ridderkerkse mensen. 

Aandacht voor drugs wordt hier en daar gevraagd. Wij hebben in onze zienswijze op het strategisch 

beleidsplan zelf op laten nemen, dat heeft u als raad gedaan, blijvende aandacht voor drugsproblematiek en 

de handel op straat, want dat is waar wij last op hebben, maar dat is natuurlijk niet het enige. In al onze eigen 

actieprogramma’s staat de aandacht voor het gebruik van drugs en ook de handel, vooral op straat, en drugs 

heeft altijd prioriteit, ook altijd gehad en ook in mijn contacten met de horeca is dat altijd onderwerp van 

gesprek. Niet dat het daarmee weg is, dat is niet zo, Ridderkerk lijkt bijna een paradijs, maar dat is helaas niet 

zo, ook hier vinden dingen plaats, die we liever niet zien, maar u kunt er van overtuigd zijn dat dat blijvend 

prioriteit is voor zowel de politie, als de gemeente zelf. Daar wou ik het maar we laten in eerste termijn.  

College geeft reactie op moties en amendementen 

De voorzitter: En dan gaan wij nog even een rondje langs de portefeuillehouders om even met u de moties 

door te lopen, zodat u weet hoe ongeveer het college aankijkt tegen deze moties. En ik praat wat langzamer, 

om u allen in de gelegenheid stellen het overzicht erbij te nemen. En dan doe ik weer hetzelfde rondje als 

daarnet. Collegeleden weten zelf welke moties het aangaat, dus het verzoek om even duidelijk te zeggen over 

welke motie het gaat en hoe het college daar tegenaan kijkt. Als eerste wethouder Smit. 

De heer Smit: Dank u wel, voorzitter. Dat betreft motie 2018-21 , wat mij betreft, de laatste van het pakketje 

en dat gaat over zonnepanelen in het buitengebied en die motie, die zou ik willen ontraden, ontraden in die 

zin, dat die mijns inziens volstrekt overbodig is. In de omgevingsvisie, ik heb daar in de eerste termijn al iets 
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over gezegd, daar is op pagina 24, als ik het uit mijn hoofd zeg, maar daaromtrent is opgenomen dat Bolnes-

Zuid is aangewezen als een locatie waar eventueel, als daar behoefte aan is, een zonnepaneelpark kan komen 

en zoals u weet is de omgevingsvisie zelf bindend, dus als door de raad vastgesteld is dat, zeg maar, zo 

aangewezen. En andere locaties in het buitengebied zijn vooralsnog niet aangewezen. Wel is in de 

omgevingsvisie opgenomen dat er nog een Agenda Verduurzaming Ridderkerk komt en dan kan er eventueel 

nog gekeken worden naar andere locaties, waarbij overigens daken voorkeur hebben, boven allerlei weiden. 

Maar goed, dat terzijde, maar gelet op datgene wat er in de omgevingsvisie door uw raad al is vastgesteld, 

namelijk Bolnes-Zuid, aan de ene kant en aan de andere kant dat er een Agenda Verduurzaming ook moet 

komen, waarin dit onderwerp nog aan de orde komt, is de motie volgens mij volstrekt overbodig. 

De voorzitter: Wethouder Van Os. 

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een tweetal moties, 2018-08, inzake niet-betaald parkeren. 

Deze motie willen wij ook ontraden en wel om de reden, welke ik in mijn eerste termijn heb aangegeven, dat 

wij bezig zijn met de ontwikkelperspectief centrum. Daarin komen heel veel zaken bijeen, waaronder ook het 

betaald parkeren. Wij zijn in goed gesprek met de Bizz en de vastgoedeigenaren en andere stakeholders, en 

die willen graag meepraten met de gemeenten, door nu niet-betaald parkeren in te voeren, krijgen zij het 

gevoel, nou niet serieus genoemd worden, dus wij willen deze ontraden. Een tweede motie is 2018-13, inzake 

langdurige leegstand. Een leegstandsverordening is echt een zwaar en kostbaar instrument en om de 

voornoemde reden dat we met de ontwikkelperspectief bezig zijn, in een goed gesprek zijn met vele 

vastgoedeigenaren, wil ik ook deze motie ontraden. Dank u wel. 

De voorzitter: Wethouder Van Vliet. 

Mevrouw Van Vliet: Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb Motie maatwerk sollicitatieplicht 60plus met nummer 

2018-09. Zoals ik in mijn eerste termijn al zei: wij bieden op dit moment al maatwerk aan alle 

bijstandsgerechtigden, doordat de raad in juni extra heeft geïnvesteerd in het Sociaal Domein, ook de afdeling 

participatie is juist intensievere begeleiding en beter maatwerk al mogelijk gemaakt en houden wij ook 

rekening met mantelzorgtaken en dergelijke, maar in de raad van 22 november komt het collegeprogramma 

ook aan de orde en daarmee ook de aanpak die aansluit bij: wie ben ik? Wat kan ik? En wat wil ik? De 

zogenaamde BV IK, waarin wij dus nog meer maatwerk willen gaan bieden. Het is een sympathieke motie, 

voorzitter, maar feitelijk overbodig, dus ik ontraad deze motie. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder Meij. 

De heer Meij: Dank u wel, voorzitter. Gaat over motie 11, 2018-11. Gaat over de balspeelveldjes. De gedachte 

is sympathiek, maar de uitwerking op die manier, zoals het hier staat, is lastig, er moet ook altijd ruimte eerst 

zijn, wij gaan in ieder geval wel kijken of het mogelijk is en wat in ieder geval niet kan, zoals dat in de motie 

staat, is verzoekt het college er zorg voor te dragen dat, voordat de speelvelden, met andere woorden dat kan 

niet, je kan niet eerst speelvelden aanleggen en dan er gaan wonen. Wij gaan er gewoon naar kijken, dat is 

eigenlijk het punt, het is nodig, maar niet zoals het hier staat. 2018, motie 17 en daar gaat het over: ieder kind 

een boom, die willen wij ontraden, niet omdat wij groen niet belangrijk vinden, maar ik kan eigenlijk zeggen: 

wij komen erop terug in het collegeprogramma, ik heb er net iets in mijn eerste termijn iets over gezegd: wij 

gaan per wijk een plan maken ten aanzien van openbare ruimte en groen, want de ene wijk heeft meer nodig, 

dan de andere. Het is trouwens, wat ik ook net zei, lastig om overal, het liefst zou je natuurlijk extra bomen 

willen plaatsen, maar het kan niet altijd, omdat bomen ruimte nodig hebben. Wij zien nu, wij hebben in het 

verleden heel wat bomen geplant en die moeten er nu tussenuit omdat bomen anders niet groeien, dus wij 
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gaan investeren in meer groen, maar niet zoals het hier staat, dus ontraden. En de laatste motie 2018, motie 

19 en dan gaat het over bankjes in de openbare ruimte. Ik heb er net iets over gezegd ook in mijn algemene 

beschouwing, dat betrekken wij ook bij diezelfde wijkplannen. Wij gaan kijken of er meer groen, meer 

biodiversiteit, meer bomen als dat mogelijk is en wij gaan ook kijken dan naar bankjes, want mensen moeten 

inderdaad soms af en toe even kunnen rusten, maar we betrekken dat wij dat plan. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Wethouder Japenga.  

De heer Japenga: Ja, voorzitter, motie 2018-10, gaat over grof afval milieustraat Noordpolder. Wij ontraden 

deze motie. De milieustraat Noordoostpolder, die de vier gemeenten wordt gerund, mag volgens de 

verordening alleen huishoudelijk afvalstoffen ontvangen worden en alle kosten die wij daar maken, die 

worden overgeslagen over de Ridderkerkse huishoudens. En verder, voorzitter, denk ik, dat er genoeg 

mogelijkheden zijn om in de tweedehands sfeer zaken te regelen bij Opnieuw & Co aan de Noordstraat of  

meer commerciële partijen, die ook tweedehands spullen innemen. Daarna motie 15, dat gaat over de 

kinderburgemeester. Voorzitter, is dit, klopt hè, is dit wat wij willen? Is mijn vraag. Ons advies zou zijn: 

verbreed het naar de vraag hoe wij jongeren en kinderen, participatie in de komende tijd verder vorm gaan 

geven en zie dit als één van de opties, die wellicht mogelijk zijn.  

De voorzitter: Verduidelijkingsvraag, mijnheer Ros? Oh, ja. 

De heer Ros: Voorzitter, ontraadt het college deze motie nou of niet? 

De voorzitter: Wethouder Japenga. 

De heer Japenga: Voorzitter, die term is niet gebruikt. Dan ga ik naar motie 16 met betrekking tot het 

duurzaamheidsfonds. Voorzitter, wij hebben onder andere de stimuleringsregeling duurzaamheid, de 

leningen, die is er voor de VvE’s, Stichtingen, dus die kunnen al een beroep daarop doen en voor de rest, de 

particuliere bewoners kunnen, zeg maar, ja, op allerlei manieren aan zonnepanelen komen of ook anderszins 

mogelijkheden en op dit moment is dit, ontraden wij deze motie. Dan 2018–18, dat gaat over de 

afvalinzameling ideële instellingen, om dat dan verder uit te breiden en gratis te maken. Voorzitter, in 2017 is 

dit onderwerp uitgebreid besproken hier in de raad en wij hebben daarover afspraken gemaakt en dat gaat 

om, het gaat erom dat als de opbrengst echt voor het goede doel is, dat we dan daarin het afval, daarbij het 

afval gratis komen ophalen door onze NV Afvalbeheer, maar wij moeten daarin niet verder gaan, want 

uiteindelijk zijn het wel allemaal kosten en wij jagen niemand op kosten, laat dat nou helder zijn, maar de 

kosten die gemaakt worden, die moeten dan wel weer vervolgens overgeslagen worden op al onze inwoners, 

dus wij ontraden deze motie.  

De voorzitter: Alleen verduidelijkingsvragen. Ja. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Er is een potje van 15.000 euro gereserveerd voor het afval ophalen, afval 

inzamelen in deze situaties. Dan is mijn vraag: wordt dat potje gebruikt, want u zegt het wordt overgeslagen 

over bewoners, oké, maar er is gewoon reservering voor. 

De heer Japenga: Voorzitter, dat potje is voor Ridderkerk 5.000 euro. En het is voor drie gemeenten 15.000. 

Dat is één en wat was het andere? 

Mevrouw Van Nes-de Man: Nou, ja, ik deel de mening niet met u van die …  
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De voorzitter: Nee, nee, nee, u gaat het nu teveel op debat lijken. U mag verduidelijkingsvragen stellen, de 

wethouder, die antwoordt daarop en voor de rest is het echt ter debat in de tweede termijn.  

Mevrouw Van Nes-de Man: Of het potje leeg is?  

De heer Japenga: Wij zijn bezig met een raadsinformatiebrief, die naar de raad komt nog dit jaar en ik weet 

dat het potje, die 5000 euro dus, dat potje, leeg is. Ontraden dus deze motie. 

De voorzitter: Nog eentje, wethouder Japenga. 20. 

De heer Japenga: Die over de zonnepanelen, hè? Subsidie op zonnepanelen. Voorzitter, die ontraden wij. Op 

dit moment zijn er voldoende mogelijkheden voor particulieren, met name ook om hierin te voorzien en wij 

hebben een woonwijzerwinkel, waar je allerlei informatie kan krijgen en ook met groepsaankopen mee kunt 

doen en ja, ook de btw kun je terugkrijgen, als je zonnepanelen aanschaft, kortom het is goed gefaciliteerd. 

Dank u wel. 

De voorzitter: Tot slot aan mij is gelaten de motie over het Kinderpardon en wij hebben met elkaar 

afgesproken dat aan de raad te laten, het zijn niet de ruim 100 gemeentes, die al Kinderpardon gemeente zijn, 

dat zijn er 76, het zijn wel ruim, nee het zijn 117, instellingen en gemeenten, die een motie, of die 

Kinderpardon hebben ondertekend, 76 gemeenten via zo’n motie. In alle gevallen is dat aan de raad gelaten. 

Er zijn overigens ook raden, die de motie niet hebben willen aannemen. Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel voorzitter. Een kleine correctie op uw verhaal. Een paar dagen geleden, hadden 

in ieder geval al 79 gemeenten zich achter het Kinderpardon geschaard. Dank u wel. 

De voorzitter: Helemaal mooi. Aangevuld, maar het is aan u. JOP Huygensplantsoen, motie 12, ja, dat gaan wij 

wel ontraden, deze motie. Er zijn veel professionals die zich daarmee bezighouden en die professionals zijn het 

niet met elkaar eens. De ene zegt: haal weg en de andere zegt zus, ook de bewoners zijn het niet met elkaar 

eens, dus zo stellig als het in de motie staat, is het niet. Weet dat het volop de aandacht heeft. Waar wij nu op 

dit moment over na aan het denken zijn is om het alcohol daar helemaal te verbieden, dat kan, overigens kan 

overlast door alcohol altijd al worden aangepakt, op straat, maar sommige gebieden worden door mij, dat is 

een burgemeestersbevoegdheid, nog extra aangewezen als: het is verboden hier alcohol te gebruiken. Daar 

zijn wij op dit moment over na aan het denken. Wat in ieder geval niet gaat gebeuren is dat er een 

jongerenontmoetingsplaats wordt weggehaald, wegens overlast, om hem dan vervolgens elders weer een plek 

te geven, want wij gaan in geen geval slecht gedrag belonen. Dus die opmerking wou ik ook nog erbij maken. 

Op dit moment ontraden wij deze motie 12. Motie 14, gaat over formatie van boa’s. Op dit moment is ook 

landelijk, maar ook hier plaatselijk, de positie en taken van boa’s onder de aandacht. Wij zijn erover na aan het 

denken, het moet u ook zijn opgevallen dat die taken zich uitbreiden. Onlangs hebben wij nieuwe boa’s 

aangesteld voor het plaatsen van afval bij containers, dat is nog maar pas. Wij hebben bikers in dienst 

genomen, die met name in het weekend op de fiets op straat te zien zijn. Wij zijn aan het nadenken of het 

mogelijk is in samenwerking met de politie, boa’s in te zetten tegen heling. Landelijk is men ook bezig na te 

denken over de bevoegdheden van boa’s, dus eigenlijk zou ik u willen vragen, alhoewel buitengewoon 

sympathieke motie uiteraard, want hoe meer ogen en oren op straat, hoe beter dat wellicht is, maar omdat 

wij nu middenin de overweging zitten over plaats en positie en dat we dat samen met de politie doen, ja, is 

het eigenlijk ontijdig, deze motie, dus ik zou u willen verzoeken ons nog even de tijd te geven om zaken uit te 

kristalliseren en laten wij er dan, in een later tijdstip, in de commissie structureel of gestructureerd 
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gezamenlijk op terugkomen. Dat is mijn verzoek aan u, op dit moment ontraadt het college deze motie. Dat 

was het. 

Mevrouw Ripmeester: Voorzitter? 

De voorzitter: Wie roept dat? Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Ja, dank u wel. Even, het ging toch wel heel erg snel, heb ik nu goed begrepen dat alles 

is ontraden, behalve de motie van het CDA, want daar is het woord ontraden niet gebruikt? 

De voorzitter: Dat gaan wij zo niet over doen, het college heeft gezegd, wat het gezegd heeft en daar hoorden 

heel veel woorden bij. U heeft daar een samenvatting bij, die ik aan u laat. Het is echt ook een kwestie van 

strak opletten bij de motivering van het college. Dat is wat het is, dat gaan we niet overdoen. Dit was de eerste 

termijn. Wij zitten ruim in de tijd. Het is half twaalf, u heeft dus ruimschoots de tijd om u zelf ook inhoudelijk 

goed voor te bereiden op een tweede termijn en dat is ook de ruimte, waar het debat over het algemeen in 

plaatsvindt. U mag nu op eigen gelegenheid, zoals de griffier u heeft verteld, gaan lunchen en ik schors deze 

vergadering tot twee uur. 

Schorsing  

2e Termijn en duaal debat 

De voorzitter: Van harte welkom allemaal op deze voortgezette bespreking van de begroting 

tussenrapportage. Vanmorgen hebben wij de eerste termijn gehad, zowel van raad als van college. Vanmiddag  

is aan de orde is de tweede termijn, ook daar hebben wij vaststaande afspraken over. Uw termijn, en dat is 

nauwkeurig tot op de seconde berekend door onze griffier. Uw eerste termijn is 12 en een halve minuut. Er 

mag geïnterrumpeerd worden, dat is ook een beetje de bedoeling van het debat. In tweede termijn is het aan 

de fractievoorzitters om ook het woord te gunnen eventueel aan fractiegenoten, die ruimte is er, het moet 

wel binnen diezelfde 12 en een halve minuut. Dus ik handhaaf op 12 en een halve minuut. Na tien minuten 

kan er niet meer geïnterrumpeerd worden en is de spreker in de gelegenheid om het betoog af te ronden en 

dan kijk ik nog één keer rond of er nog interrupties zijn ter plaatse, maar kent ondertussen, denk ik wel, oh, 

nee, dat is natuurlijk de eerste keer in deze raad, nour ja, zo gaan wij dat ongeveer doen. Dus na tien minuten 

geef ik een seintje, zelfde volgorde als vanmorgen. Nou, ga uw gang, mijnheer Westbroek, Partij 18PLUS. Ga 

uw gang. 

De heer Westbroek: Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben in de eerste termijn veel positieve reacties gehoord 

over samenwerking. En wij kijken dan ook uit naar de samenwerking met zowel de raad als het college en wij 

hopen dan ook dat wij bij de behandeling van het collegeprogramma, de 22e, goede stappen kunnen maken 

voor Ridderkerk. Zoals in de eerste termijn aangegeven, zal Partij 18PLUS vandaag geen moties steunen. Wij 

vinden de raadsvergadering van de 22e hiervoor het juiste moment. Wij hebben de moties dan ook inhoudelijk 

niet besproken binnen de partij. 

De voorzitter: Ogenblikje, ogenblikje, ogenblikje. Mijnheer Van der Spoel.  

De heer Van der Spoel: Voorzitter, Partij 18PLUS geeft af op voorhand en blind dus op het college akkoord af 

te gaan en daarom geen moties te willen steunen, dat vinden wij echt een gemiste kans, want daarmee neemt 
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u uw overige raadsleden toch niet serieus en wij zitten hier toch voor een duaal debat, dat duaal debat gaat u 

dus uit de weg?  

De voorzitter: Mijnheer Ros, zag ik? Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u voorzitter. Ik kan mij wel aansluiten bij de woorden van mijnheer Van 

der Spoel. Ik vind het eigenlijk een beetje een, aan de ene kant zegt u: wij willen samenwerking, wij willen alles 

met elkaar doen en dan komen wij met moties, dan komt er niks terug, u geeft geen algemene 

beschouwingen, dus wat Partij 18PLUS aangaat, weten wij totaal niet waar wij aan toe zijn, dat oogt, dat riekt 

niet naar een open samenwerking in ieder geval. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik was even benieuwd of in deze stelling die Partij 18PLUS 

neerlegt, ook de motie met betrekking tot het Kinderpardon geldt, want volgens mij, nee dat kan ik misschien 

wel even aangeven, deze motie niet gericht is op het collegeprogramma of zelfs op de begroting, dus wellicht 

zou u deze wel in overweging kunnen nemen? 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel voorzitter. Ik hoorde de heer Westbroek tijdens zijn pitch ook zeggen dat hij ja 

voor een nieuwe politiek staat, maar wellicht dat hij mij, kan uitleggen, wat de nieuwe politiek is, zeg maar, 

aan het niet steunen van moties van de oppositie en wat de nieuwe politiek is aan het schrijven van geen 

algemene beschouwing, zodat de Ridderkerkse kiezer niet weet waar je op dit moment staat. Dank u wel. 

De voorzitter: 12 een halve minuut is inclusief interrupties, heeft u het allemaal kunnen onthouden, mijnheer 

Westbroek? 

De heer Westbroek: Ik hoop het. Wat betreft de moties van vandaag, wij vinden dat ze thuishoren bij het 

nieuwe beleid, wat wij de 22e gaan bespreken en wij hebben voor alle moties één lijn getrokken met de partij, 

dus wij hebben ze ook niet inhoudelijk besproken. Wat betreft de nieuwe politiek, geen algemene 

beschouwingen op schrift, houdt in dat wij het hele jaar door beschouwen, dus als zijn er zaken zijn die wij 

belangrijk vinden, dan benoemen wij die ook en brengen wij die ook ter sprake en volgens mij waren dat de 

vragen. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel.  

De heer Van der Spoel: Als u aangeeft, dat als er belangrijke dingen zijn, benoemt u ze. Moet ik de conclusie er 

dan uit afleiden, dat u vandaag niets de moeite waard vindt om te benoemen? En dat vind ik dan toch wel 

jammer, want u geeft het college vijf maanden de tijd om een college akkoord te laten schrijven, vervolgens 

maakt u de raad het verwijt, dat zij binnen twee weken het niet lukt omdat college-akkoord te bestuderen 

inclusief alle financiële gevolgen, terwijl u in uw eerste termijn aangeeft dat u hard moet rennen om de trein 

bij te houden, fijn dat u voor een railverbinding bent, maar dat terzijde en dan zegt u: ik heb alle mogelijke 

moeite om dat bij te houden en nu verwijt u de raad, dat ze binnen twee weken dat niet kunnen overzien, dat 

staat toch volstrekt op gespannen voet met elkaar?  

De voorzitter: Mijnheer Westbroek, mijnheer Westbroek. 
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De heer Westbroek: Zoals ik al eerder aangaf, vinden wij dat het thuis hoort bij het collegeprogramma, de 22e 

en wat ons betreft had het ook vandaag op de agenda mogen staan. 

De voorzitter: Mijnheer Ros.  

De heer Ros: Dank u, voorzitter. Ik ben juist heel benieuwd wat na al die maanden en ik snap dat u er even in 

moest komen, ik heb ook een nieuwe partij, dat werkt zo, een hoop organisatorisch gedoe, maar ik ben juist 

benieuwd waar de fractie nou voor staat,18PLUS want dat heb ik niet kunnen horen en dit is juist het 

uitgelezen moment, waar de fractie voor staat? Dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk.  

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel voorzitter. Ik sluit mij ook weer aan bij de woorden van de heer Van der Spoel, 

blijkbaar vindt 18PLUS vandaag dan niet belangrijk. Mijn vraag aan de heer Westbroek: gaat u dan voor 22 

november alsnog een algemene beschouwing schrijven om als grootste, ja, coalitiepartij uw visie voor 

Ridderkerk te geven? Dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer Westbroek, mijnheer Westbroek. 

De heer Westbroek: Ja, voorzitter, zoals ik net al aangaf, doen wij niet aan algemene beschouwingen, althans 

niet op de gebruikelijke manier. Wij beschouwen het hele jaar door en als er belangrijke punten voorbijkomen, 

dan benoemen wij die in de raadsvergadering en dat is hoe wij het gaan doen, de komende jaren en ook al een 

aantal jaren hebben gedaan. En wat betreft waar wij voor staan, ik denk dat wij ook bij  de laatste verkiezingen 

en de laatste maanden duidelijk hebben gemaakt, waar 18PLUS voor staat en wij doen dat nog steeds, maar 

wel op andere manieren, wij doen het bijvoorbeeld livesessies op Facebook. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u. Het is heel leuk dat u dit doet op livesessies via Facebook, maar wij 

zitten hier in de raad en dat is toch een ander gremia, dan dat. Verder denk ik van: u heeft voor de 

verkiezingen inderdaad goed laten zien waar u staat, maar daar is na de verkiezingen in mijn beleving niet zo 

heel veel van overgebleven. Wij zijn duaal, coalitie staat los van fractie, dus wij zijn toch wel heel benieuwd 

hoe de fractie in bepaalde zaken staat en ook zaken die wij allemaal aangekaart hebben in onze algemene 

beschouwingen. Misschien kunt u iets over de algemene beschouwingen van de anderen zeggen?  

De voorzitter: Mijnheer Ros. Niet meer. Mijnheer Westbroek.  

De heer Westbroek: Ja, dank u voorzitter. Nou, zoals ik al aangaf, althans zoals ik wilde aangeven vandaag: wij 

hebben vandaag veel standpunten en inzichten meegekregen en wij zullen dit ook meewegen in het beleid de 

komende jaren en wat betreft de moties, die eventueel wordt aangehouden en die wij nog inhoudelijk willen 

gaan bespreken en dat is wat wij doen met de informatie die wij hebben ontvangen vanochtend. 

De voorzitter: Mijnheer Ros.  

De heer Ros: Voorzitter, even iets procedureels, maar u heeft mij geleerd dat wij moties niet mogen 

aanhouden? Klopt dat? 

De voorzitter: Dat klopt voor geen meter. 
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De heer Ros: Wij moeten ze indienen of terugtrekken? 

De voorzitter: U mag ze indienen en terugtrekken, maar als u zegt: dan dien ik hem de volgende keer weer 

één, dan heet het in de volksmond: die houden wij aan. Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Ja, voorzitter, toch nog even in de richting van 18PLUS. Bent u bereid, voorzitter, is 

Partij 18PLUS bereid om de opmerking terug te nemen, dat het jammer is, een gemiste kans, dat vandaag het 

college akkoord niet behandeld wordt, gezien de opmerking dat u zelf vijf maanden nodig had om de boel een 

beetje op orde te krijgen en u van de raad verlangt, dat zij binnen 14 dagen over een stuk waar vijf maanden 

over gedaan is door het college, geacht worden dat allemaal tot zich te kunnen nemen, terwijl u zelf zegt: ik 

heb de grootst mogelijke moeite om de dagelijkse gang van zaken in de politiek er bij te sloffen. 

De voorzitter: Mijnheer Westbroek. 

De heer Westbroek: Nou, voorzitter, dat is misschien wel een beetje overdreven, de grootst mogelijke moeite, 

maar zoals misschien veel mensen wel weten, is het wel even wat,  als je de organisatie op gang moet brengen 

en als je in één keer met zo veel meer mensen bent en wat ons betreft, hadden wij prima vandaag het 

collegeprogramma kunnen behandelen en daar blijven wij bij. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Ja, voorzitter, ik krijg geen antwoord op mijn vraag. 14 dagen, maximaal 14 dagen 

hebben de andere partijen de mogelijkheid om iets te vinden van een akkoord, waar vijf maanden over 

gedaan is, dat is toch niet te doen, dus het zou u sieren als u zegt dat het een gemiste kans is, dat vandaag het 

college-akkoord niet besproken wordt. 

De voorzitter: Mijnheer Westbroek. 

De heer Westbroek: Voorzitter, ik blijf bij het standpunt, dat het wat ons betreft vandaag prima behandeld 

had kunnen worden. 

De voorzitter: Dat was uw tweede termijn? Mooi, althans, goed, ik neem daar kennis van. Verder heb ik daar 

uiteraard geen mening over. Wij gaan naar mijnheer Rijsdijk, Partij van de Arbeid. 

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel voorzitter. Een nieuwe raad, een nieuwe ronde en nieuwe kansen. Blij zijn wij 

met de opmerking als Partij van de Arbeid, die gemaakt zijn over samenwerking, over verbinding, wij moeten 

het als raad met elkaar doen. Ik ben heel blij met de ChristenUnie en ook met Echt voor Ridderkerk, die, nou 

ja, op een motie van de oppositiepartij, ja, hebben meegetekend. Vind ik echt een goed signaal. Ook met de 

woorden van de heer Kooijman over de verbinding. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten.  

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, heb ik dan toch een vraag over naar de 

PvdA, u vindt het mooi dat die hebben meegetekend, kunt u dan aan mij uitleggen hoe het komt dat een 

aantal moties, die mij bereiken in het stadium, die ook niet eerder zijn aangezegd inderdaad, de PvdA anders 

staat en de ChristenUnie, waaruit blijkt dat u het dus wel met die partij daar van tevoren overleg over voert en 

met andere partijen niet. Hoe moeten wij dat zien, in die beoogde samenwerking? 
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De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, je zoekt soms partijen op onderwerp, er hebben mij ook wel 

eens moties van de coalitie bereikt, waar allerlei partijen al hadden meegetekend, op het moment, was ik ook 

helemaal niet bij betrokken geweest. Dat gebeurt dan blijkbaar over en weer, dat wil ik dan wel, dat wil ik 

benoemd hebben. De moties waren er, ruim op tijd. Ik heb ook op moties, zeg maar, er kwam ook een motie 

binnen van het CDA met Leefbaar Ridderkerk, toen heb ik ja, mij daar ook voor aangemeld en bij andere 

moties is er ook meegedacht. Als u dat had gewild, er stond bij de e-mail, neem contact op als u vragen heeft, 

opmerkingen, het had gekund, er was alle ruimte voor u om ook, zeg maar, mee te tekenen, u heeft dat niet 

gedaan. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Voorzitter, daar gaat het nu niet over, waar het over gaat is dat de PvdA een 

aantal partijen prijst over een bepaalde samenwerking en ik tegelijkertijd constateer dat de PvdA ook selectief 

is en waar zij mee samen willen werken en dat ze dus bepaalde partijen wel benaderen op voorhand en 

anderen niet. Natuurlijk kunnen wij aan het eind van de rit allemaal besluiten of wij ergens mee willen 

tekenen of niet, het gaat er mij om, het proces ervoor, ik bedoel, sommige moties zijn breed aangekondigd: er 

komt een onderwerp, dan kan iedereen meedoen en andere moties worden blijkbaar niet breed 

aangekondigd en in een beperkt gremium wel besproken. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Voorzitter, als de SGP ook met andere partijen, ook met ons wil samenwerken, dan zie ik dat 

alleen maar als een hele grote winst, daarbij komt wel dat de heer Van der Duin Schouten aan het essentiële 

punt, wat ik maakte, aan voorbijgaat. De motie over de vuurwerkvrije zones, die kregen wij vanuit de coalitie 

gepresenteerd, die was al heel breed ondertekend. Op dat moment werden ook wij voor een voldongen feit 

geplaatst. Neemt niet weg dat we wellicht dat moment ook contact hadden kunnen nemen, maar laten we 

daar wel zo reëel zijn. En de moties zijn ook ruimschoots van tevoren aangekondigd. Voorzitter, ik ben blij met 

de aandacht … 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Voorzitter, een aantal moties zijn niet aangekondigd, zijn in definitieve vorm 

met verschillende partijen eronder voor het eerst aangeleverd. Anderen niet, maar er zijn er ook, waar dat wel 

het geval is. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk.  

De heer Rijsdijk: Voorzitter, ik ben blij met de aandacht van veel partijen voor betaalbaar wonen. De vraag was 

Partij van de Arbeid al lang en vaak aandacht voor. Ik heb het CDA horen zeggen. De Tiny Houses, ik heb het 

Echt voor Ridderkerk horen zeggen: daar zijn wij blij mee. Laat wij ook met elkaar kijken of er wellicht een 

mooie plek te vinden is. Er zijn ondernemers aan de Kievitsweg, die hele mooie micro woningen hebben 

ontworpen, ik zou iedereen willen oproepen om daar, ja, te gaan kijken en hoe wij, zeg maar, voor betaalbaar 

wonen kunnen zorgen voor groepen die het lastig hebben op de woningmarkt, voor jongeren, voor 

alleenstaanden, ook voor mensen met een smallere beurs. Wij kijken daarbij niet alleen  naar koopwoningen, 

maar ook naar huurwoningen. Wij zijn blij met de opmerking van de wethouder buitenruimte over het behoud 
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van de groene buffers, staat de Partij van de Arbeid ook voor, groene buffers, om de wijken, in de wijken. Je 

ziet ook vaak als er een ontwikkeling komt, dat het groen in plakjes verdwijnt, dat het per gebiedje versteent, 

maar blij dat het college nu heeft uitgesproken om te kijken naar de groene buffers in zijn totaliteit, zodat wij 

er ook niet bang voor hoeven te zijn, dat er plakjes groen verdwijnen. Dat is ook goed voor de luchtkwaliteit, 

de luchtkwaliteit die Ridderkerk natuurlijk nog altijd veel te wensen overlaat. Voorzitter, dan even over de 

moties, dan wil ik toch even ook het parkeren aansnijden. Ik was toch wel verbaasd over de reactie van de 

wethouder Economie, de wethouder Economie, die misschien in zijn tijd als raadslid wel de grootste 

voorstander was van gratis parkeren en ook in de vorige, ja vorige collegeperiode in dit geval, was het college 

al volop in gesprek met vastgoedhandelaren, met ondernemers, om het winkelcentrum aantrekkelijk te 

houden, dat was voor de wethouder, die toen nog raadslid was, nooit een argument om moties, die zien op 

gratis parkeren, om die niet te steunen. Graag een reactie van de wethouder wat nu het verschil in benadering 

betekent van voor en na de verkiezingen, want dat vind ik toch wel opmerkelijk. Bovendien is het ook een 

motie, ja, die op geen enkele wijze de gesprekken, die de wethouder voert, ja, doorkruist. Er wordt gevraagd 

om een voorstel, in overleg met alle betrokken partijen. Het is ook een stukje daadkracht naar je 

ondernemers: laten zien dat je, dat je echt iets wil bereiken. Voorzitter, dan over de motie … 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman.  

De heer Kooijman: Ja, voorzitter, een vraag richting Partij van de Arbeid. Zijn zij dan ook van mening dat op het 

moment dat er gevraagd wordt aan het college om daadkracht te tonen, dat op het moment dat de 

ondernemers in gesprek zijn met het college over de toekomst van het centrum, dat het dan misschien 

enigszins vreemd zou kunnen zijn, als college zegt: oh, by the way, wij zijn met jullie in gesprek, maar wij 

hebben nu de opdracht gegeven om een pilot te gaan doen, zonder dat we dat juist aan die tafel daar 

besproken hebben? 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Voorzitter, ik ben dat natuurlijk helemaal eens met de heer Kooijman, dat zou ook vreemd 

zijn. Daarom wordt in de motie ook gevraagd om een verzoek en het is logisch dat dat in overleg gaat met de 

winkeliers. Bovendien is het ook geen nieuw onderwerp. Er wordt hier al heel lang over gesproken. Is in de 

vorige collegeperiode, waarin de partij van de heer Kooijman ook deelnam, is er ook een onderzoek geweest, 

zeg maar, naar het parkeergedrag van bezoekers van het winkelcentrum. Daar zou ook naar gekeken worden, 

of dat eventueel iets zou betekenen voor de parkeertarieven. Dat is nooit aan de raad kenbaar gemaakt, heel 

bijzonder, dat onderzoek moet al maanden op de plank liggen, maar het is nooit gedeeld en wij zeggen nu: 

laten wij doorpakken, laat wij met elkaar eens kijken naar die effecten van gratis parkeren. Wij hebben daar, 

ja, hoge verwachtingen van, maar misschien blijkt uit zo’n pilot dat het toch niet de oplossing is en dan 

moeten wij daar met elkaar ook reëel over zijn. Een weloverwogen besluit nemen, wat dat betreft. Blij ben ik 

ook … 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.  

Mevrouw Van Nes-de Man: Nou, misschien niet helemaal beleefd, de manier waarop ik het deed, maar ik wil 

er nog wel op aanvullen, dat ,wij steunen die motie ook, dat ik denk dat het betaald parkeren best zijdelings 

van de onderhandelingen met de ondernemers getrokken kan worden, dat is anders met de motie over de 

leegstand en ik denk dat de raad van Ridderkerk zich wel degelijk uit kan spreken over een pilot of niet? En dat 

dat niet per se die onderhandelingen hoeft te frustreren. 
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De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Voorzitter, ik ben toch wel benieuwd hoe de Partij van de Arbeid denkt een 

weloverwogen besluit te kunnen nemen na de pilot van een maand? Dat is maar heel betrekkelijk in retail- en 

detailhandelland, dat je daar op basis van een maand een conclusie zou kunnen trekken, dus hoe ziet dit 

weloverwogen besluit naar de pilot van de maand? 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Ja, een hele terechte opmerking natuurlijk van de heer Van der Spoel. Er wordt in de motie 

verzocht, ja, om minimaal een maand. Blijkt uit die gesprekken, blijkt uit die inventarisatie dat een langere 

periode nodig is, dan biedt de motie daar de ruimte voor en steunt de VVD fractie ook de motie. Als de 

periode voor de pilot, ja, wordt verlengd, dan kunnen we daar wellicht ook na deze vergadering nog even met 

elkaar in overleg voor het vervolg. Dat zou mooi zijn, als u met ons ook dat stukje daadkracht wilde tonen. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Ja, voorzitter, nou, dan had de heer Rijsdijk toch beter de algemene beschouwingen 

moeten lezen. Wij zijn voor integrale plannen, dit is weer zo’n hap snap en schot voor de boeg, maar het moet 

structureel en zaken aanpakken en als de wethouder zegt dat er goede gesprekken zijn, dan moet je dit niet 

doorkruisen. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. Die gesprekken worden natuurlijk al heel lang gevoerd en wij horen al 

heel lang woorden als doorpakken en daadkracht, maar het blijft ook wel heel veel bij woorden. Soms moet je 

ook maatregelen nemen en dit zal een maatregel zijn, die werkelijk niemand in het winkelcentrum overvalt. 

Inspraak voorzitter, wij zijn heel blij dat de wethouder participatie aankondigde, dat hij alle 

inspraakmogelijkheden in Ridderkerk, ja, gaat evalueren, opnieuw bekijken, gaat zien wat daar beter kan. Wij 

vinden dat een heel goed signaal. 

De voorzitter: De tien minuten zijn om, dus mijnheer Rijsdijk, mag niet meer geïnterpreteerd worden.  

De heer Rijsdijk: Wij vinden dat een heel goed signaal, voorzitter, van die inspraak. Ik wil de wethouder ook 

vragen om nadrukkelijk naar de burgerinitiatieven te kijken of dat toch niet op een andere manier kan worden 

vormgegeven. Het criterium dat een onderwerp niet in de raad dan de orde mag zijn geweest, is toch wel heel 

beperkend, omdat het in deze raad vaak over heel veel dingen gaat. Voorzitter, het moet mij toch van het 

hart, ik heb woorden uitgesproken over samenwerking en partijen die de verbinding zochten. Maar ik heb 

vanmorgen ook veel oude politiek gezien. Echt oude politiek, politiek waarbij niet de verbinding met de hele 

raad werd gezocht. Er zijn 15 moties ingediend, 14 van de oppositie, één van de coalitie, er zijn 13 moties 

ontraden en twee moties, die een beetje vaag bleven. Het is jammer dat die moties niet als een steuntje in de 

rug werden gezien. Bijvoorbeeld de motie over 60plus, de wethouder Sociaal Domein, die heeft een 

kapitaalinjectie gekregen, ja van 2,5 miljoen voor meer maatwerk, het beleid en nou ja, dat geeft ruimte, zeg 

maar, deze motie, die kost geen geld, het gaat ook om een manier om met elkaar om te gaan. Er wordt nu te 

weinig gebruik gemaakt, zeg maar, van de ontheffing van de sollicitatieplicht. Het is voor 60plussers een grote 

frustratie. Wij willen echt dat steuntje in de rug geven, ook aan het ambtelijk apparaat voor deze mensen. Het 

is jammer dat die moties niet zo gezien worden, dat is toch oude politiek. Als je dan bijvoorbeeld bedenkt, een 
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paar weken terug, de vuurwerkmotie van de SGP, letterlijk opgenomen in het coalitieakkoord, maar de 

collegeleden buitelden nog net niet over elkaar heen om aan te kondigen, ja, wat voor steuntje in de rug dit 

was, terwijl dit eigenlijk lopend beleid was. Dat is dan toch wel heel erg jammer. Sommige coalitiepartijen, ja, 

die willen de moties niet steunen, omdat het collegeprogramma niet aan de orde komt, maar hoe reëel is een 

voorbereidingstijd van drie weken. De heer Van der Spoel zei het al, het college zelf heeft vijf maanden 

genomen, de heer Van Os zei: wij vinden het echt belangrijk. Er waren ook gemeenten die het belangrijk 

vonden en die hadden het collegeprogramma al ruim af, voor de begrotingsraad, zodat alle partijen daar ook 

het eigen verhaal, ja, konden vertellen. 

De voorzitter: Wilt u afronden? 

De heer Rijsdijk: Ja, voorzitter, dat wil ik zeker. Eén van de collegeleden, die vatte het misschien nog wel het 

best samen, dat worden dan ook mijn afsluitende woorden. Hardleersheid is misschien wel het grootste 

probleem, laten wij met elkaar die samenwerking en de verbinding zoeken. Dank u wel. 

De voorzitter: Zijn er nog vragen vanuit de raad aan mijnheer Rijsdijk? Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Ja, voorzitter, dank u wel. Dat ik nog even uw tijd mag gebruiken. Met name over de motie 

van 60plus, wij hebben ook in aanloop naar deze vergadering regelmatig contact gehad, we hebben heel veel 

gezocht en we hebben ook de woorden van de wethouder gehoord en het is ook, uit de motie blijkt niet 

helemaal duidelijk wat nu in Ridderkerk op dit moment, welke beleidsregels staat nu in de weg of welke 

houding staat nu in de weg, dat wij nu deze motie moeten indienen? Kunt u daar nog op reageren? 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Ja, voorzitter, dat kan ik zeker. Het wordt nu natuurlijk voorgeschreven dat er een verplicht 

aantal sollicitatiebrieven per week moet worden gestuurd. Als ik het uit mijn hoofd zeg, zijn dat er vijf. Er is 

ruimte zeg maar, in het beleid, in de wetgeving om daar in individuele gevallen het maatwerk, waar de 

wethouder Sociaal Domein ook over sprak, om daar vanaf te wijken. Dat gebeurt nu in Ridderkerk, ja, te 

weinig en ja, de motie is ook bedoeld, zeg maar, om die 60plussers, die die sollicitatiebrieven maar blijven 

sturen, met nulresultaat, dat blijkt ook uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau om te kijken van: 

moeten wij dat toch niet anders aan gaan pakken? Dat is natuurlijk ook maatwerk. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan mijnheer Van der Duijn Schouten, SGP. 

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter. Nou voorzitter, een aantal punten hebben wij in onze 

algemene beschouwingen genoemd, dus die zullen de meesten van u ook wel gelezen hebben, dat ga ik ook 

allemaal vanavond niet herhalen. Dat gaat op een aantal punten misschien ook wat oude politiek, je kan het 

ook een consistente lijn noemen wellicht. In de algemene beschouwingen van anderen zijn een aantal zaken 

mij wel opgevallen, die ik toch nog wel even wil benoemen. In zijn algemeenheid, voorzitter, viel mij op dat 

een aantal partijen, in zowel hun algemene beschouwingen, als in hun highlights wethouder Van Os direct 

aanspreken. Wij hadden hier met elkaar volgens mij ooit wel eens gezegd van: laten wij het spel spelen op de 

bal en niet op de man. Ik kan mij toch niet aan de indruk onttrekken, dat het in een aantal gevallen toch wel 

erg naar het spel op de man wordt en misschien dat wij er met zijn allen goed aan doen om dat toch zoveel 

mogelijk te beperken, als wethouder Van Os iets doet, doet hij het namens het college, dus laten wij dan ook 

het college daarop aanspreken. Misschien juist om te voorkomen dat het imago van de politiek ook in 

Ridderkerk deuken op gaat lopen. Voorzitter, in de algemene beschouwingen van de VVD viel ons op dat ze de 
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drugsoverlast nog een keer benoemen, dat lijkt toe te nemen. Dat onderschrijven wij en ook met name hun 

instelling namelijk dat er hard moet tegen worden opgetreden. Aan alle kanten bereiken ons berichten, dat 

het echt tot overlast leidt, dat is een serieus probleem. Ook vindt de VVD ons aan hun kant, waar ze opmerken 

dat wij met z’n allen moeten proberen om ontwikkelingen in Nieuw Reijerwaard in het stadium waar ze nu 

aangekomen zijn, niet onnodig te frustreren. Ook wij zijn van mening dat Ridderkerk daar in zijn geheel niet bij 

gebaat is, wij kennen allemaal de emoties, die er vanuit het verleden zitten, ook wij hebben het aan het begin 

gezegd: dat moet je niet willen, maar in het stadium waar wij nu in zitten, denken wij dat het voor Ridderkerk 

beter is om er maar het beste van te maken. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.  

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u voorzitter. Hoe staat de SGP dan tegenover de toename van verkeer, 

die mede door het invullen van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in grote getale op ons afkomt, het 

dichtslibben van de rijkswegen en daarmee het, van de rijkswegen en lokale wegen binnen Ridderkerk en 

daarmee het onbereikbaar worden voor Ridderkerk, voor de Ridderkerkse ondernemers, maar dus ook voor 

die AGF-ondernemers? 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten.  

De heer Van der Duijn Schouten: Ja, voorzitter, die bereikbaarheid is een punt, dat is het al vanaf het begin van 

dit project geweest voor Ridderkerk. Laten wij nou niet de illusie hebben dat de rijkswegen niet dichtslibben 

als we dit niet doen, ik bedoel, afgelopen week stond er een keer 1000 km file en daar hebben wij in Nieuw 

Reijerwaard alleen nog maar voor Van Gelder op dit moment, dus dat probleem is een probleem, dat is een 

groot probleem en daar moet ook in de ontwikkeling van dit terrein rekening mee gehouden worden en 

zoveel mogelijk maatregelen voor worden genomen. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u, voorzitter. Nieuw Reijerwaard heeft er natuurlijk in die zin veel mee te 

maken omdat hier 95 ha intensief logistiek bedrijventerrein wordt gerealiseerd in een gebied rondom de 

IJsselmondse Knoop, waar al bijna 300 ha bedrijvigheid is. Dus als je daarin iets zou kunnen doen door te 

zeggen: we kijken toch of wij de bedrijven in de elleboog kunnen krijgen dan kan je dat toch, links- of rechtsom 

realiseren? 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk.  

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel voorzitter. De SGP die zei: wij moeten het beste maken van Nieuw Reijerwaard, 

ik hoor dit college spreken over het versterken van het Agro Food Cluster. Dat etiket ligt er natuurlijk nog niet 

zo heel lang meer op, van de AGF. Is de SGP met ons van mening dat het van belang is dat op het moment dat 

het AGF-etiket op Nieuw Reijerwaard vervalt, dat het college maximale inspanning moet leveren voor de 

bewoners van de Rijksstraatweg om dat etiket daar te houden en dat er niet meer overlastgevende bedrijven 

komen? Dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Ja, voorzitter, ik had eigenlijk een vraag terug aan mevrouw Van Nes, maar ik weet niet of 

dat mogelijk is nu? Proberen maar? Ja, want het gaat over de file en ik snap, de filedruk in dat gebied, dat is 
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een belangrijk item, maar ik denk dat mevrouw Van Nes ook wel kan voorstellen, dat stel dat deze 

ontwikkelingen in deze regio elders zouden moeten plaatsvinden, dat de filedruk evengoed afneemt en 

misschien dat het aantal verplaatsingen tussen de huidige AGF-gebieden en gebieden verderop alleen nog 

maar groter wordt. 

De voorzitter: Ik zie protesten in de zaal, dat het uit de tijd van mijnheer Van der Duijn Schouten gaat, maar ja, 

het is toch wel de essentie van een debat, als iemand wat zegt, dat ook iemand weer wat terug zegt en dat het 

dan in iemand zijn tijd zit, ik kan dat ook niet veel mooier maken, maar u bent het antwoord van mevrouw Van 

Nes nog even schuldig, wij gaan naar mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter. Ja voorzitter, ik zou er best begrip voor hebben, als 

wij allebei aan de beurt waren geweest, maar zij hebben hun termijn nog, dus ik zou zeggen: daar is nog 

gelegenheid zat voor. En richting de heer Rijsdijk, ja, ik ben het met u eens, daar moet een label op blijven, wat 

de overlast zoveel als mogelijk beperkt. Ik bedoel, het is nog ver van ons af en voorlopig is het Agrologistiek en 

moet het dat vooral blijven. Tegen die tijd zullen wij dat weer opnieuw moeten bezien, in het geheel, in wat 

goed is voor Ridderkerk, wat goed is voor het bedrijventerrein en wat goed is, ook voor die bewoners. 

Voorlopig is het Agrologistiek en moet er daar vooral niet aan getornd worden en dat kan overigens ook niet. 

Voorzitter, ja, voor het toch nog even, ook richting Leefbaar Ridderkerk, de algemene beschouwingen en ook 

de highlights net weer, de continue roep van: college, ga aan de slag, kom over de brug, ga wat doen. En 

natuurlijk, wij waren er maar drie weken voor het college programma, maar ik vind het toch wel opmerkelijk 

dat een partij aan de ene kant aangeeft, dat zij het vandaag niet willen bespreken omdat die drie weken te 

kort zijn, dat er dan vervolgens continu maar gehamerd moeten worden op dat dingen sneller moeten, dat het 

niet over de brug komt en dat het college achterover zou leunen, waarbij ik er ook nog maar eens op wil 

wijzen dat, wij er ook wel de voorkeur aan geven dat een collegeprogramma, wat er nu ligt, dat er meer tijd 

voor is genomen. We willen het liever goed doorwrocht hebben, dan als een haaststuk. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe.  

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. Mogen wij hier dit nog even heroverwegen en op een later 

moment hierop terugkomen? 

De voorzitter: Daar ga ik diep over nadenken. Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel voorzitter. Het verschil is de heer Van der Duin Schouten, is de SGP het met mij 

eens dat een voorbereidingstijd van vijf weken voor de coalitie en het college, vijf maanden, van het 

collegeprogramma afgezet tegen drie weken, waarin de oppositie er dan kennis van mag nemen, dat het wel 

erg uit balans is? Dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Ja, voorzitter, die drie weken is een eigen leven gaan leiden, want het zijn twee weken, 

want wij hebben ze van tevoren of voor het weekend of in het weekend in moeten dienen, maar ik hoorde 

duidelijk de heer Van der Duijn Schouten zeggen: voor het college moet het vooral geen haaststuk zijn, maar 

waarom moet het voor de raad dan wel een haaststuk zijn, want twee weken voorbereidingen is veel te kort, 

inclusief de financiële vertaling en alle zaken, die daarbij komen kijken. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 
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De heer Van der Duijn Schouten: Ja, ik hoef natuurlijk mijn vinger niet op te steken, nee. Nee, voorzitter en 

nogmaals, er is een besluit genomen om het collegeprogramma nu niet te behandelen, dat is ook prima, daar 

spreken wij ook andere partijen niet op aan. Ik vind het alleen wel opmerkelijk dat partijen die het niet willen 

behandelen vervolgens deze dag als de twee en een halve week terug is gekomen, daar komt nu op hameren 

dat het allemaal niet snel genoeg gaat en dat dingen opgeleverd moeten worden. Nogmaals, richting de VVD, 

ik heb u er niet op aangesproken, ik ben het op zich wel met u eens dat twee en een halve week relatief kort 

is, zeker in de hectiek die wij al hebben, dus daar hoort u mij niet over. Waar het mij om gaat, is dat ik het als 

een combinatie zie, aan de ene kant dingen niet willen bespreken en aan de andere kant zeggen: het komt 

niet. En die combinatie was voor mij toch wel wat een verwonderlijke. Richting de heer Rijsdijk nog even, ja, 

vijf tot drie weken, weet u mijnheer Rijsdijk, ik ben bezig geweest met mijn algemene beschouwingen, het 

waren maar drie pagina’s, daar ben ik bijna twee dagen mee bezig geweest en je kan het in vijf minuten lezen. 

Dus, ik bedoel, er zit wel een duidelijk verschil tussen dingen weldoordacht en doorwrocht op papier zetten en 

er vervolgens kennis van te nemen. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Voorzitter, er zijn natuurlijk hele, ja hele grote teksten, hele dikke boeken die zo, die heel snel 

zijn te lezen, maar ja, je wil ook als oppositiepartij, de plannen van de coalitie, je wil dat op zijn merites 

beoordelen, constructief meedenken, dan heb je ook tijd nodig om dingen op je in te laten werken, dat is toch 

niet zo gek? 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Nee, ik zeg dat niemand gek is, dat zeker niet, nee. Voorzitter, ja, ik wou ook 

nog even een paar moties, ik weet eigenlijk niet precies hoe ik met mijn tijd zit, maar goed, daar komen er 

vanzelf achter als u begint. 

De voorzitter: Acht en een halve minuut bent u op weg. 

De heer Van der Duijn Schouten: Ah, dank u. Voorzitter, bij het CDA viel mijn nog op dat die een deel van het 

geld van de eventuele verkoopopbrengst Eneco wilden gebruiken om het gat in de begroting als gevolg van 

het dividendverlies te dichten en nou is het zo, voorzitter, het is voor ons eigenlijk al twee jaar een worsteling, 

dat als we die aandelen verkopen, hoe wij dan dat gat kunnen dichten? En ja, ik krijg een beetje de indruk dat 

het CDA die oplossing voorhanden heeft, daar ben ik wel benieuwd naar.  En dan voorzitter, kom ik voorzichtig 

ook bij de moties aan. Tegelijkertijd even bij GroenLinks. De partij GroenLinks heeft twee moties ingediend, 

één over de renteloze lening zonder risico, ja, voorzitter, even los van het feit dat we denken dat dit in het 

geheel van de duurzaamheid bekeken zou moeten worden, is dit natuurlijk niet allemaal risicoloos, op het 

moment dat je geld aan mensen gaat lenen, is er altijd de kans dat mensen niet terug kunnen betalen, dat is 

ook hier het geval. Daarnaast de motie over de bomen en ja, er is net al even over gesproken, kijk, wij hebben 

al wel voorzichtig een blik in het collegeprogramma geworpen en wij zien dat het college grote plannen heeft 

met groen in de wijken, maatwerk per wijk en wat ons betreft zou het nou zo mooi zijn om de motie, die we 

echt wel positief bejegenen en waar we wat in zien, om in samenhang met dat plan, ook met een reactie van 

college, over dat groen in de wijken te behandelen. Ik bedoel, dan kunnen wij het op zijn merites beoordelen, 

ook in het grotere geheel bekijken, acht ik de kans groot dat wij daar als SGP fractie ook positief tegenover 

staan, alleen vanavond vinden wij het te beperkt in het geheel. 

De voorzitter: Mijnheer Ros. 
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De heer Ros: Voorzitter, ten eerste dank aan de heer van der Duijn Schouten, en de SGP voor de toch wel 

steun voor het hele geheel. Het is juist een sympathiek ideetje en een zetje in de rug voor het college om dit 

mee te nemen in hun hele bomenplan. Dat is eigenlijk de samenvatting van de hele motie. 

De heer Van der Duijn Schouten: Ja, voorzitter, dan zeggen wij: laat het dan nog drie weekjes wachten, dan 

kunnen wij het ook in het grotere geheel meenemen en ook zien hoe het college hier kans ziet om dat in te 

passen. Voorzitter, dan ook een motie die ik … zolang de tijd mij nog gegund is, dat klinkt misschien wat 

dramatisch. 

De voorzitter: De tien minuten zijn inmiddels wel om. 

De heer Van der Duijn Schouten: Het Kinderpardon, voorzitter, dat begrijpen we, het maakt een hoop los in de 

maatschappij en toch zullen wij deze motie niet steunen, omdat wat ons betreft, er zitten verschillende 

aspecten aan, maar het ene aspect is, hier is maatwerk nodig, in die schrijnende gevallen dat het nodig is. 

Door een algemeen pardon, gaat dit ook in de hand werken dat mensen zich daarop gaan inwerken, zeg maar, 

dat procedures maar gerekt worden, zodat men uiteindelijk ook voor dat pardon in aanmerking komt, dus 

daarmee wordt ook een beetje het misbruik daarvan in de hand gewerkt en daarom zullen wij die niet 

steunen. Nog even los van het feit dat je af moet vragen in hoeverre dit voor Ridderkerk nu actueel is en wij 

ons daar tegenaan zouden moeten bemoeien. Voorzitter, ik kom er niet allemaal meer aan toe, maar ik wil 

toch nog wel even het JOP benoemen ook, ook die motie zullen wij niet steunen, omdat dat wat ons betreft 

een foute aanvliegroute is, ik bedoel, er is daar sprake van onwenselijk gedrag en dat onwenselijk gedrag, door 

nu het JOP te verplaatsen, is dat symptoombestrijding. Ik bedoel de problemen moeten aangepakt worden 

waar ze liggen en dat is het gedrag bij de jongeren die zich daar bevinden. Dat is de essentie wat opgelost 

moet worden en niet een JOP afbreken. Voorzitter, daar wil ik het voor nu maar bij laten. 

De voorzitter: Zijn er nog vragen? Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Ja, voorzitter, u merkt dat af en toe in mijn enthousiasme, als ik wil reageren, dan vliegt 

gelijk mijn hand omhoog, maar ik begreep dat ik nu moest wachten totdat de termijn van de heer Van der 

Duijn Schouten klaar was. Dus excuses dat ik iets te vroeg was. Ja, ik wilde toch even reageren op de reactie 

rond de motie Kinderpardon, want, om misschien eventjes helder aan te geven: deze motie ziet er allereerst 

niet op toe om gelijk zelf iets structureel te regelen. Deze motie ziet erop toe dat er een verzoek in Den Haag 

worden neergelegd om die discussie nog een keer te voeren en waar het niet om gaat, is om al deze kinderen, 

algemeen pardon te geven, maar om te kijken of er een verruiming kan komen van dat Kinderpardon omdat 

de regels zoals die er nu in de wet staan, die zijn gewoon niet, daar kan niemand aan voldoen, dus met de 

huidige Kinderpardonregel, zijn deze groep kinderen, die kunnen daar nooit aan voldoen, dus daar wordt om 

gevraagd, om daar naar te kijken, om daar een verruiming in te vinden. Dus dat wil ik nog wel even meegeven. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Kooijman had het niet beter kunnen verwoorden. Ik wil er 

ook nog op wijzen, dat de kerken in heel het land het Kinderpardon in deze vorm breed omarmd hebben. En 

echt ook een sociale gezicht laten zien. Ik wil de SGP-fractie dan ook vragen om daar nog eens in het licht van 

de initiatieven van al die kerken nog eens opnieuw over na te denken. Heb ik nog een andere vraag aan de 

SGP. In de algemene beschouwingen van de SGP staat dat het openbaar vervoer in Ridderkerk goed is. Van de 

provincie horen we andere geluiden. Mijn vraag: vindt de SGP-fractie eigenlijk het hele openbaar vervoer-plan 
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dat het College nu aan het opstellen is onzin? En zo nee, waar ziet dan met name de SGP-fractie verbetering 

van het huidige openbaar vervoer? Dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Ja, voorzitter, dat het hele onderzoek nu eens zijn is, nee, dat vinden wij 

natuurlijk niet. Ik bedoel, aan een heel onderzoek zitten natuurlijk ook wel wat andere aspecten die op dit 

moment meewegen. En het openbaar vervoer, voorzitter, dat staat onder druk. Ik bedoel, in de hele regio. De 

middelen zijn beperkt, dat is een slag die al jaren gaande is. En als de heer Rijsdijk onze algemene 

beschouwingen goed had gelezen, dan had hij zich niet beperkt tot de opmerking dat wij hebben gezegd dat 

Ridderkerk goed bereikbaar is. Dat is wat anders dan dat het openbaar vervoer optimaal en goed is. Wij 

hebben er nadrukkelijk toe opgeroepen om als College de lobby binnen de MRDA te voeren. Zodat het 

maximale voor Ridderkerk er qua openbaar vervoer uitgehaald kan worden. Dit is net als met bepaalde 

aspecten als woningbouw, je kan dit niet allemaal zien binnen alleen Ridderkerk. We zitten in een regio. Wij 

gaan niet over de gelden. Dus het is een gevecht om eruit te halen wat erin zit. En onze oproep aan het 

College in de algemene beschouwingen is: College, zorg dat u aanwezig bent. Haal eruit voor Ridderkerk wat 

erin zit. Voor goed openbaar vervoer. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. Wij hadden onze algemene beschouwingen benoemd als zijnde 

Aan de slag. Wij hebben hier wel spijt van. Een betere titel zou zijn geweest: Respect en respectvol. Het heeft 

bijna geen zin om gebruik te maken van een tweede termijn. Meermalen horen we dat het een gemiste kans is 

dat het College-akkoord nu niet besproken wordt. Een beslissing die op democratische wijze is genomen, werd 

naar ons gevoel niet gerespecteerd. Prachtige woorden van de ChristenUnie en raadsbreed … 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Voorzitter, die beslissing wordt wel degelijk gerespecteerd. Niemand heeft 

aan het begin van deze vergadering voorgesteld om het wel te behandelen. Het enige wat we hebben gezegd 

is, omdat het een democratische beslissing is, kunnen wij toch wel aangeven dat dingen wat ons betreft liever 

anders hadden gelopen? Dat is toch ook democratie? Dus om mevrouw Kayadoe nu te maken dat mensen 

anders zien, dat ze opeens niet meer democratisch zijn, dat is natuurlijk allemaal weer kort door de bocht. En, 

nou ja, goed. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Voorzitter, ik wil even van deze gelegenheid gebruik maken om de woorden van de heer 

Van der Duijn Schouten te onderstrepen. Ik ben het er helemaal mee eens. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. Zoals ik al zei, naar ons gevoel wordt het niet gerespecteerd. En 

onze gevoelens kunt u helaas niet bij. Prachtige woorden van de ChristenUnie. Raadsbreed blijven zoeken naar 

de motivatie achter standpunten. En op zoek gaan naar overeenkomsten. 18PLUS was duidelijk over hun 

standpunt ten opzichte van de ingediende moties. Diverse coalitiepartijen hebben dit min of meer ook door 

laten schemeren. Signalen afgegeven dat het niet mee te gaan met moties. Is het nu zo dat de hele coalitie 
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geen enkele motie gaat steunen? Dan zijn we gauw klaar en kunnen we deze vanmiddag nog behandelen en 

lekker na het eten naar huis. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel. Nou, dat laatste is misschien niet zo’n gek idee, voorzitter. Maar 

ik ben wel benieuwd welke signalen mevrouw Kayadoe dan gehad heeft in die richting? 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Een signaal is niet iets wat feitelijk is. Dat is zoals het bij ons binnen is gekomen. Dus we 

zijn ook heel erg benieuwd of inderdaad met alle moties niet meegegaan gaat worden. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Voorzitter, begrijp ik het goed dat we het nu dus weer over mevrouw 

Kayadoe haar gevoel hebben? 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Gelukkig hebben we gevoel. Wij zijn gewoon net mensen. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u, voorzitter. Toch even de termijn van mevrouw Kayadoe naar mijnheer 

Van der Duijn Schouten. Houdt dat dan in dat jullie wel gewoon mee gaan stemmen in onze moties? Ook daar 

ben ik wel benieuwd naar. 

De voorzitter: Nou ja, daar ben ik het ook eigenlijk wel mee eens. Uw termijn komt nog. Dus dan krijgt u ook 

alle gelegenheid om die vragen nog eens af te vuren. Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. En met betrekking tot onze motie Inleveren grof afval Milieupark is 

het antwoord van de wethouder apart. Kapotte spullen, onder andere koelkasten, worden niet ingenomen 

door bijvoorbeeld Opnieuw & Co. Het afraden van deze motie betekent in onze ogen dat u geen respect heeft 

voor het werk van vrijwilligers om te zorgen dat grof afval netjes wordt weggebracht. U laat dus wat ons 

betreft de vrijwilligers in de kou staan. En gezien de opmerking van de portefeuillehouder inzake Overlast 

Huygensplantsoen wachten wij heel graag de ontwikkelingen af en trekken wij dus bij dezen deze motie in. 

De voorzitter: Motie 12 is hierbij ingetrokken. Dat was uw termijn, mevrouw Kayadoe? 

Mevrouw Kayadoe: Absoluut. 

De voorzitter: Gaan we naar mijnheer Los, Echt voor Ridderkerk. Ga uw gang. 

De heer Los: Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals u zei, het is altijd een hoogtepunt, hè, na de verkiezingen, als de 

algemene beschouwingen kunnen worden uitgesproken. En ja, er is veel wat ons bindt. Er is veel wat in ons 

overeenkomt. En de lijn, zoals mevrouw Kayadoe het schetste, van oppositie – coalitie, ik zie hem nog niet zo 

erg. Wij hebben allemaal het beste voor met Ridderkerk. En natuurlijk, de weg daarheen daar kun je over van 
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mening verschillen, maar ik wil toch wel even heel graag een beetje langs al die algemene beschouwingen 

lopen. Beginnend met de PvdA, die heel veel zorg heeft over de zorg. Over het wonen, waarbij de prijzen van 

huizen maar dreigen op te lopen. Het Kinderpardon. Het parkeren. Waarvan ik inderdaad vind, dat we dat als 

geheel moeten bekijken. En evenementen ja, waar als het kan, dat dat heel erg leuk is als het kan. Want dat 

kost natuurlijk wel geld. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Voorzitter, ik weet hoe de heer Los over niet-betaald parkeren denkt. Alleen, wat is het 

verschil tussen deze periode en de vorige periode? De vorige periode hebben we heel vaak samen moties 

ingediend om gratis parkeren in het centrum van Ridderkerk te realiseren. Toen hoorde ik de heer Los nooit 

over integraliteit. Maar vond hij dat dat in de lopende gesprekken kon worden meegenomen. Of in ieder geval 

kon worden uitgevoerd. Kan hij mij dat toelichten? 

De voorzitter:  Mijnheer Los? 

De heer Los: Voorzitter, ja, dat kan ik zeker toelichten. Uw waarneming dat wij tegen betaald parkeren waren, 

en nog zijn, is waar. We hebben ook gezien dat andere plaatsen er slagvaardig mee aan de gang zijn gegaan. 

We hebben ook gezien, dat hier in Ridderkerk, de situatie best wel gecompliceerd is. Omdat we ook nog 

parkeergarages hebben, waar we overeenkomsten mee hebben. Maar wat buitengewoon belangrijk is: wij 

hebben al een motie ingediend bij de coalitie-onderhandelingen. En bij de coalitie-onderhandelingen zaten 

geen domme jongens, misschien mij uitgezonderd. Maar daar is toch wel boven komen drijven dat een 

geïntegreerd plan, waar naar alle dingen is gekeken, boven alle dingen de voorkeur verdient. En toen hebben 

wij op een goed moment toch de conclusie getrokken: laten we maar kijken naar een geïntegreerd plan. Dat is 

de achtergrond. En daarom denk ik ook, dat kan ik nu vast wel zeggen, dat we die motie niet gaan steunen. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Los: Maar, ik heb ook nog wel goed nieuws voor u, hoor. 

De heer Rijsdijk: Het is altijd mooi als goed nieuws nog even boven de markt zweeft. De heer Los heeft het 

over overeenkomsten, met parkeergarages. Dat is natuurlijk allemaal waar. Die parkeergarages die hadden we 

natuurlijk ook al voor de verkiezingen in de vorige Raad. Toen was dat nooit een probleem. Maar ik ben wel 

blij dat u er nog steeds voor staat. En dat er een integraal plan komt. Kunt u aan mij aangeven wanneer u dan 

denkt dat we daadwerkelijk stappen kunnen gaan zetten met het afschaffen van betaald parkeren in 

Ridderkerk? En wilt u dan direct afschaffen, of zegt u: nou, we moeten eerst door middel van een pilot die 

effecten inzichtelijk maken? 

De voorzitter: Mag ik tegen beide heren zeggen: via de voorzitter, hebben we afgesproken. Dus als u ‘u’ zegt, 

bedoelt u mij. En ik heb er echt helemaal niks mee te maken. Mijnheer Los. 

De heer Los: Maar voorzitter, u hoeft ook geen antwoord te geven. Maar ik denk ook dat ik de heer Rijsdijk 

niet helemaal gelukkig kan maken, maar een beetje gelukkig ga ik wel maken. Want zoals u weet, zitten wij er 

in de coalitie zo in, dat we -waar het nog nodig is- het College achter de broek zitten. Wij willen actie! En nou, 

daar zult u het dan op dit moment even mee moeten doen. Want het is een hot item, we gaan er achteraan. 

Nou, misschien kan ik nog even doorgaan? Huishoudschool herbestemmen. Wij vinden het een prachtig plan 
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en we kijken ook verwachtingsvol naar het College om met iets te komen. We willen ze niet opzadelen met: 

doe het zus, of doe het zo. We willen ze wel opzadelen met iets wat zin heeft. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u, voorzitter. U reageert nu op een punt uit de algemene beschouwingen 

van de Partij van de Arbeid die mij ook wel triggert. Want er zitten nu allemaal ondernemers in, die houden al 

jarenlang met hand- en spandiensten en vlag en wimpel, hoe je het noemen wil, het pand in stand. Want 

anders had het al lang weggeweest. En in de suggestie, of de ideeën, die nu bij de Partij van de Arbeid 

genoemd worden, worden die ondernemers eigenlijk buitenspel gezet. Kijkt u daar tegenaan? Want u omarmt 

het idee wel, krijg ik de indruk. 

De voorzitter: De heer Los. 

De heer Los: Voorzitter, ik ben duidelijk geweest. En wij gaan voor het geïntegreerde plan van het College om 

samen met de ondernemers. Dat heb ik net duidelijk gezegd. Maar, waarschijnlijk moet mevrouw Van Nes 

eens naar Beter Horen. Want daar kun je dan zorgen dat je hoort wat er gezegd wordt. En ik heb in ieder geval 

ook bedoeld, dat we een geïntegreerd plan willen. En voorzitter, algemene beschouwingen, ik heb net al 

gezegd, ze zijn erg interessant. Maar er kan er maar één de beste zijn. En dat is voor deze keer toch wel 

Leefbaar. Hè, op de eerste pagina wordt geconstateerd dat het aantal verwarde mensen toeneemt. En bij het 

lezen van dit stuk werd mij duidelijk hoe dat komt. Ik ben namelijk ernstig in verwarring. Volgens Leefbaar is 

namelijk de Begrotingsraad het juiste moment om met plannen te komen. Maar in de aanloop van de 

Begrotingsraad was Leefbaar daar tegen! Verwarrend is ook dat ‘schoon, heel en veilig’ zaligmakend is . Maar 

verder wordt er over schoon helemaal niet gesproken. Zelfs niet over schone lucht. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. Dan is de toonzetting van de algemene beschouwingen van 

Leefbaar Ridderkerk uitstekend gelukt. Als u verward bent geraakt, althans dat de heer Los verward is geraakt, 

voorzitter. Verder hebben we het over de buitenruimtes gehad bij met name de sportvelden. Dus dat daar 

ontzettend veel afval ligt. Dus misschien ook een stukje Specsavers. 

De voorzitter: Mijnheer Los.  

De heer Los: Ja, voorzitter, ook is ons niet duidelijk wat een mogelijke schietpartij is. Is het nu wel of niet een 

schietpartij? Maar, lichtpuntje is echter wel dat Leefbaar heeft opgemerkt dat de kiezer duidelijk is. En ja, 

voorzitter, de kiezer was duidelijk. Van 10 zetels in 2010 naar drie zetels in 2018. Is dat duidelijk, of niet? 

Verder wordt gezegd dat als we niets doen, er over vijf jaar geen bussen meer rijden. Voorzitter, dat klopt wél 

helemaal. Het is ook wel zo, dat als we niets doen, het is echt een schot in de roos overigens, en als we niets 

doen, staat er over 10 jaar ook geen gemeentehuis meer. En voorzitter, we gaan een heleboel doen. Maar dat 

weet mevrouw Kayadoe dan nu ook wel. Maar zoals mevrouw Kayadoe zegt, het is een kwestie van gevoel. Ik 

ga ook nog iets zeggen over het gevoel. En mijn gevoel is, dat ik een beetje een azijnsmaak heb bij deze 

algemene beschouwingen. Ik heb er ook nog wel een beetje gal in aangetroffen. Maar dat zou kunnen komen, 

doordat inkt uit galnoten wordt gemaakt. Ja verder, voorzitter, ik wil de VVD, die heeft ook een korte 

algemene beschouwing gemaakt. Kernachtig, zou ik zeggen. Vriendelijk voor iedereen, wij vinden het zeker! 

En geen onmogelijke rompslomp. Ook dat is voor ons een hele goeie. En tegen regelbrekers optreden, ja, dat 

moeten we zeker doen. En trendsetters, dat moeten we zijn. En trendsetters dat is niet door iets op papier te 
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zetten, maar trendsetters dat is door het te doen. En je bent ook een trendsetter als je zegt: ik wil naar een 

punt op de horizon. En ik ga er op de best mogelijke manier en met een innovatieve manier naartoe, om te 

bereiken wat ik wil en misschien zelfs meer dan dat. Drugsproblemen moeten voortvarend worden aangepakt. 

En de waterveiligheid, ja, onze aandacht. Het is wel wat mager. Ligt bijvoorbeeld, en dat is natuurlijk best wel, 

ligt bijvoorbeeld de halte van de waterbus wel op de juiste plaats? We zouden er toch objectief naar moeten 

kunnen kijken? En of het winkelcentrum dan voort kan blijven bestaan? Ja of nee? Ja, ook dat zou een optie 

kunnen zijn. En miljoenen euro’s in de zorg voorzitter, ja, we hebben het gedaan. En we zullen dat toch wel, 

zoals ik ook in de Commissie heb gezegd, monitoren, of die miljoenen euro’s goed zijn besteed. Want ze zijn 

namelijk niet bij de man en de vrouw terechtgekomen in de straat. Maar bij het ambtelijke apparaat. En 

uiteindelijk gaat het om het doel, en dat is goede zorg voor onze inwoners. De Eneco-aandelen verkopen, ja, 

wij vinden van wel. Overigens heeft de VVD ook nog een motie ingediend. En dat gaat over de BOA’s. Ja, wij 

willen inderdaad blauw op straat. Maar moeten er nog even over nadenken. Het is best wel een dure zaak. 

Nou mag veiligheid eigenlijk geen prijs hebben, maar ja, je moet toch de mogelijkheden hebben. We willen 

daar nog even over nadenken. Sympathiek vinden wij het zeker. 

De voorzitter:  Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Ja, voorzitter, de heer Los zal ook bekend zijn dat wij, na de bijeenkomst van vorige 

week, dat er geen wijkagenten meer voor Ridderkerk, de komende jaren, in zitten. En dan wil ik toch 

meegeven dat BOA’s aan dat veiligheidsgevoel een belangrijke bijdrage kunnen leveren. En als u nu 

trendsettend wilt zijn, dan zult u toch zeker onze motie gaan steunen. 

De heer Los: Mijnheer Van der Spoel, u bent een hele goeie vertegenwoordiger van uw doelen. En u bent een 

heel end gekomen, laat ik het zo zeggen. Maar wij zijn nog niet zover dat we er zomaar ja tegen gaan zeggen. 

En misschien kunnen we na deze beschouwingen nog even met elkaar spreken daarover? Het is in ieder geval 

iets waar wij niet van zeggen: dat moeten we niet doen. Maar, wat zal ik zeggen, een ongebreideld “ja“ gaat 

nog iets te ver. 

De voorzitter:  De 10 minuten zijn om. Dus niet meer interrumperen. Mijnheer Los. 

De heer Los: Nou, voorzitter, jammer. Maar het mag altijd, hè? Hoogwaardig openbaar vervoer, zegt het CDA. 

Ja, wij willen het ook graag. Wij willen het niet per rail, maar met een goeie busverbinding moet dat kunnen. 

En ik denk dat wij, met onze wethouder die Verkeer en vervoer doet, een hele goeie postholder hebben, die 

ervoor gaat. We weten dat hij intussen in het presidium van de MRDA is opgenomen, en hij gaat ervoor als 

een trein. Een kinderburgemeester, ja, het is eigenlijk best wel een leuk idee en mogelijk kunnen we dat ook 

wel steunen. We zijn er in ieder geval nog niet op tegen. En ook de ChristenUnie heeft korte en mooie 

algemene beschouwingen. Overigens moet ik dan toch wel zeggen dat Partij 18PLUS geen algemene 

beschouwingen gemaakt. Maar, iedere andere partij kortere. Dus wellicht heeft 18PLUS een trend 

aangegeven. Ja, tiny houses, natuurlijk, het zou wel een goed idee kunnen zijn. Nou, dat we voor dementie en 

mantelzorg moeten staan, zeker. En voor betaalbare woningen ook. En ook Eneco wordt genoemd. Ja, wij 

hebben in ieder geval een standpunt ingenomen van: doe het maar weg. Want alle ins en outs en met alle 

effecten daarvan, we hebben dat denk ik goed onderbouwd. En GroenLinks vraagt aandacht voor 

statushouders. Ik kan zeggen dat daar aandacht voor is. Er zijn mensen die deze statushouders begeleiden. Ik 

wil ook nog wel pleiten voor het feit dat we moeten begrijpen dat degenen die het land hebben opgebouwd, 

en hebben gezorgd dat er huizen zijn, heel vaak die huizen niet kunnen bereiken omdat ze aan statushouders 

zijn gegeven. Voorzichtigheid en balans, we zouden daarvoor willen pleiten. Winkels zeven dagen open, voor 

mij en voor onze partij hoeft het niet. En wind- en zonne-energie, ja, het is een goed streven. Een gemeentelijk 
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energieloket. Ja, ik weet niet of dat iets toevoegt. Want in de maatschappij zelf zijn al een heleboel van die 

loketten, die het prima doen. Een fonds ter financiering, we zouden er … 

De voorzitter: Mijnheer Los, wilt u afronden? Uw 12,5 minuut is helemaal al lang voorbij. 

De heer Los: Ik heb nog één zin: ik stop ermee. 

De voorzitter:  Zijn er nog vragen mijnheer Los? Mevrouw Van Nes-de Man. Mijnheer Los, uw lichtje. 

De heer Los: Oh, sorry! 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, voorzitter, mijnheer Los eindigde met opmerkingen over zonnepanelen, zonne-

energie. Ik ben benieuwd hoe EvR staat tegenover onze motie over subsidie op zonnepanelen? 

De voorzitter: Nog meer vragen mijnheer Los? Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat de heer Los positief is over tiny houses. De Partij van 

de Arbeid heeft daar recent vragen over gesteld. Was hij ook teleurgesteld in het antwoord van het College, 

dat de tiny houses in Ridderkerk geen prioriteit hebben? En wil hij samen optrekken om dat alsnog voor elkaar 

te gaan krijgen? Dank u wel.  

De voorzitter: Anderen nog? Mijnheer Los. 

De heer Los: Voorzitter, ik krijg nog wat tijd erbij. Mooi. Nee hoor, die subsidie dat is niet aan ons besteed. En 

ook niet aan degenen die voor zonnepanelen gaan plaatsen. Ik wil er ook nog wel op wijzen dat je ook niet 

klakkeloos zonnepanelen moet kopen. Ik heb pas geleden nog aangegeven dat ik een poosje geleden ook nog, 

in antwoord aan mijnheer Rijsdijk, een tiny house heb gebouwd. Ik heb er alleen niet zoveel drukte over 

gemaakt. Maar er liggen wel 10 zonnepanelen op. En die 10 zonnepanelen en het tiny house zijn zonder 

subsidie gebouwd. En de zonnepanelen zijn geplaatst voor € 1200, inclusief btw. En ik kan ik als u wilt ook nog 

laten zien hoe zij functioneren. Want ze zitten ook nog op het internet. Dus ik wil alleen maar zeggen: wat heb 

je aan dure zonnepanelen, met subsidie, als je goedkope kan kopen zonder subsidie? En zo zitten wij erin. Tiny 

houses. Ja, het is aardig, maar ik wil er Ridderkerk niet vol mee zetten. Maar een gevarieerd 

woningprogramma, waar tiny houses onderdeel van uitmaken: ja! En als u een keer in een tiny house wilt 

komen kijken, wat ook nog een keer nul op de metrn is, kom dan een keer: u zult verbaasd staan. 

De voorzitter: Genoeg, genoeg, genoeg. Dank u wel. We gaan naar mijnheer Van der Spoel, VVD. 

De heer Van der Spoel: Dank u, voorzitter. Zoals u vanochtend zelf aangaf, is dit altijd een bijzondere dag. En u 

heeft het ook gekarakteriseerd als het hoogtepunt van het politieke jaar. En dat heeft Partij 18PLUS ook vast 

heel goed van u gehoord. De ChristenUnie heeft dat ook opgenomen in haar algemene beschouwingen. Al 

vinden wij het wel jammer dat als u uw hand uitsteekt, en vervolgens zegt dat het een gemiste kans is dat het 

College-akkoord vandaag niet behandeld wordt. Want, mede u zelf, had ervoor kunnen zorgen dragen dat het 

College-akkoord op tijd in de begroting verwerkt zou zijn geweest, inclusief de financiële vertaalslag daarvan. 

Daarnaast, voorzitter, vinden wij het niet juist … 

De voorzitter: Oh, ho, mijnheer Kooijman. 
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De heer Kooijman: Ja, voorzitter, volgens mij laat het onverlet dat we het nog steeds jammer vinden dat we 

het niet gelijktijdig kunnen behandelen. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Ja, voorzitter, en die kwalificatie die, daar zegt u wel degelijk iets mee, met gemiste 

kans. Daarnaast vinden wij het niet juist dat enkele collegeleden de verleiding niet kunnen weerstaan om toch 

te verwijzen naar datzelfde collegeakkoord. U dient vooral, om met wethouder Japenga te spreken, 

raadsvriendelijk te zijn. En, zoals wethouder Smit vanochtend al zei: u en wij moeten onze 

verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast is het goed dat de drugsproblematiek - de SGP sprak er ook al over- 

nu wel prioriteit heeft bij het college. En goed dat u de constatering van de VVD en van anderen deelt, dat hier 

hard tegen moet worden opgetreden. En dat het hele hoge prioriteit heeft. Dan met betrekking tot de motie 

over de BOA’s , je kan zien hoe je soms vastzit in het stramien van wat je zegt dat je bijzondere 

opsporingsambtenaren zegt dat het buitengewoon moet zijn, maar ze zijn, hoe dan ook buitengewoon 

bijzonder- wij begrijpen dat het, zoals de burgemeester vanochtend aangeeft, dat veiligheidszaken 

geëvalueerd worden en dat er belangrijke veranderingen aanstaande zijn. Maar de VVD heeft juist vanochtend 

ook opgemerkt dat de maatschappij continu in verandering is. En dat wij daarin mee moeten. Liefst op 

anticiperen, proactief zijn. En dus houden wij voorlopig onze motie staande. In het College-akkoord staat ten 

slotte ook: meer blauw op straat. Maar aangegeven is vorige week, bij de behandeling van Strategisch beleid 

van de politie, dat uitbreiding van het aantal wijkagenten er niet inzit. Dus om het veiligheidsgevoel te 

verhogen, zou het mooi zijn om de BOA’s als alternatief in te kunnen zetten. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb met betrekking tot die motie dan 

toch twee vragen aan de VVD. Ten eerste, de VVD geeft nu aan op twee fte. Ik kan uit die motie niet 

destilleren waarom dat twee is. En niet een, of drie of vier. Dus, waarom die twee? En ten tweede, dacht ik dat 

wij met de VVD altijd wel een beetje op de zelfde lijn zaten als het ging over dekking, oud voor nieuw. En nu 

geeft u als dekking aan van, en ik chargeer: College, zoekt u het maar uit. Kunt u aangeven hoe dat nu zit? 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Ja hoor, voorzitter. Wij zien graag een BOA in elke wijk. En dat hoeft niet te betekenen 

dat er een volle fte moet zijn, dat kan per wijk verschillen. En met betrekking tot het geld: als u de begroting 

nu bekijkt, zult u zien dat er van volgend jaar een kleine € 800.000 overschot is. En in de jaren daarna zelfs 

miljoenen. En dus kan dat heel goed, dat staat in de begroting, en dus kan dat heel goed daaruit gefinancierd 

worden. Maar ik denk zomaar dat u daar 22 november uit hetzelfde potje zult gaan putten. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u, voorzitter. Twee vragen over de moties over de BOA’s. Hoeveel fte zijn 

die twee? Zijn dat gewoon fulltime banen waar u aan denkt? En de moties de bikers. Die er nu bijstaan maar 

waar de portefeuillehouder het vanochtend over had, en de BOA’s er af haalt. Zitten er in de vijf fte die in de 

motie staan of, hoe zit dat? Weet u dat? 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 
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De heer Kooijman: Ja, een aanvullende vraag nog even richting de VVD. Ik hoor net zeggen dat het niet nodig 

is om, als er in iedere wijk een BOA maar het hoeft niet een volledige fte in iedere wijk te zijn, begrijp ik nu. 

Maar zou het ook niet kunnen betekenen dat we met de huidige BOA’s alle wijken ook kunnen bedienen? 

Want ik zoek ook naar de meerwaarde er dan twee bij te doen. Dus kennelijk is er nu een probleem op fte 

niveau, zeg maar. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, de heer Van der Spoel sloot zijn antwoord af 

met: u zult 22 november wel uit hetzelfde potje gaan putten. En daarmee slaat hij denk ik de spijker op zijn 

kop. Hoewel we dat vandaag niet bespreken, maar hij kaart het zelf aan. Dat maakt de financiële afweging 

voor vandaag natuurlijk wel lastig, met een doorkijk naar de 22e. Waar de heer Van der Spoel ongetwijfeld ook 

wel heeft gezien dat van die € 800.000 van 2019 er bar weinig meer over is. Dus, ik vind dat dan voor nu wel 

een lastige. Wellicht de vraag of het een optie is om die samen met die van uw buurman, waar ik ook 

nadrukkelijk voor pleit, om ze in die vergadering dan nog een keer de revue te laten passeren. Want, 

voorzitter, dat wil ik toch wel gezegd hebben: wij staan zeker -ik zou bijna zeggen- niet negatief, maar dan trek 

ik het weer in het negatieve, gewoon positief tegenover het voorstel. Laat dat duidelijk zijn.  

De voorzitter: Mijnheer Van der spoel. 

De heer Van der Spoel: Voorzitter, ik ben blij te horen dat er meerdere partijen zijn voor meer blauw op straat. 

En wellicht in de vorm van BOA’s. Dat aantal fte, ik meen dat er nu vijf actief zijn. Er zouden er twee bij kunnen 

komen. En dan moet je gaan kijken naar Ridderkerk. Waar, en dat kan ook verschillen, waar is de ene keer 

meer nodig dan de andere keer? Dat kunnen we invullen. En of dat dan bikers moeten zijn en welke specifieke 

taken zij toebedeeld krijgen, daar kunnen we met elkaar over in gesprek. Omdat er nog steeds een 

onveiligheidsgevoel onder Ridderkerkers is, en gebleken is vorige week dat er meer blauw op straat met 

wijkagenten er niet inzit, zou dit een heel mooi alternatief kunnen zijn. En ik ben blij dat de heer Van der Duijn 

Schouten zojuist geconstateerd heeft dat de VVD een juist dekkingsvoorstel ingediend heeft. Omdat nu de 

begroting aan de orde is en een ander voorstel pas… 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, Dank u. Ik kan niet zo heel veel met het antwoord van de heer Van der Spoel, 

op het aantal BOA’s wat er nu is. Ik zou graag willen weten of dat die vijf FTE die er staat, of dat dat dan 

inclusief die bikers is. En die extra BOA’s voor afval. Of dat het allemaal in die vijf zit. Want anders worden het 

er heel veel BOA’s, in onze beleving. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Ja, voorzitter, ik meen me ook te herinneren dat in de algemene beschouwingen van de 

VVD ook werd gerefereerd aan het aantal regisseurs en het aantal ambtenaren wat er in de BAR-organisatie 

erbij waren gekomen de laatste jaren. Waarvan de VVD vond dat het nut, het extra nog niet echt heel helder 

was voor hen. Ik vraag me dan af, als ik nu vraag van: waar worden ze nog voor ingezet en waarom? Ja, dan 

krijg ik alleen een getal van: ja, we laten maar van vijf, zeven maken, want er is een probleem. 

De voorzitter: Mijnheer van der Spoel. 
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De heer Van der Spoel: Voorzitter, dat is gebaseerd onder andere uit uw zinsnede uit het coalitieakkoord dat 

er meer blauw op straat moet zijn, om het veiligheidsgevoel te verhogen. En omdat we die agenten niet 

krijgen, kunnen BOA’s daarop kunnen daar een welkome aanvulling op zijn. En het aantal fte dat kunnen dus 

meer mensen zijn. Mevrouw, zeg ik in de richting van de burger op 1: 5 fte’s en er komen daar twee bij. En we 

hebben ook zeven wijkagenten. Dus nou, dan zouden we sowieso al een BOA per wijk hebben. Dus dat zou 

heel mooi zijn als we dat met elkaar kunnen realiseren. Voorzitter, vanochtend heeft het College aangegeven 

dat het scherm in West wordt een leerschool voor het Oosterpark. Met betrekking tot de roep om een scherm 

en dergelijke. We betreuren weer, wederom die passieve houding. Terwijl hier ook proactief beleid gewenst is 

en u de inwoners daar de indruk heeft gegeven dat u voortvarend dit probleem aan zou pakken. En uit de wijk 

horen we, en zie dat vandaag ook in de krant, van de bewoners helaas heel andere geluiden. Wij zijn blij met 

het feit dat onder andere de wethouder Duurzaamheid namens het College gezegd heeft: het overkoepelend 

plan -zoals wij dat genoemd hebben Masterplan Klimaatbeïnvloeding, en iedere term is lastig maar wij denken 

dat we daarin het best gedekt hebben wat we willen- dat doet ons zeer veel deugd. En ik denk dat de 

integraliteit van alle zaken die daarin benoemd worden, dat dat van groot belang is. Wel jammer, vinden wij, 

dat u dan niet wat harder op de pedalen gaat staan. En dat u pas zegt: nou, dat zou dan in 2020 klaar kunnen 

zijn. Terwijl de wethouder Duurzaamheid toch niet gisteren begonnen is, voorzitter. Vanochtend is ook 

aangegeven dat Drechtsteden een beroep doet op Ridderkerk voor een betere samenwerking. Op allerlei 

gebied. Nou, dat kwam uit de mond van wethouder Van Os. En het doet ons deugd dat dus zijn partij 

vanochtend al zei blij te zijn met een trein en een rail, dat ook hij een lightrail zal omarmen. Om het openbaar 

vervoer verder te verbeteren. De wethouder Financiën, en zo kennen we hem ook, onderschrijft op het gebied 

van de financiën de lijn van de VVD. En ja, wij hadden ook eerlijk gezegd niet anders verwacht. Voorzitter, dan, 

ja ik ga nooit alle moties redden, maar die van het Kinderpardon die gaat de VVD niet steunen. Iedereen dient 

zich aan wetten, regels en uitspraken van de rechters te houden. Het gaat om de rechtsbescherming van 

iedereen en het gaat om de rechtsgelijkheid. En als we dit toestaan, dan zullen er nieuwe ouders zijn die 

denken: ik negeer de regels in Nederland, ik negeer de uitspraken van rechters, ik laat mijn kinderen net zo 

lang hier opgroeien totdat ze zo lang zijn hier zijn dat het extra pijnlijk wordt als ze weg moeten. En het zou 

buitengewoon unfair zijn ten opzichte van ouders die wel hun verantwoordelijkheid genomen hebben. Die wel 

de regels respecteren en die wel naar rechters luisteren. En wel zijn teruggegaan. Dus dat moeten we vooral 

niet willen. 

De voorzitter: De 10 minuten zijn om. Er kan niet meer geïnterrumpeerd worden. 

De heer Van der Spoel: Voorzitter, de VVD wil leven in een Ridderkerk van de toekomst. Zoals ik vanochtend al 

zei: om ook in de nabije en verre toekomst te kunnen blijven sterken. Wat is het prachtig om Ridderkerker te 

zijn. En alhoewel de EvR hem in een andere context plaatste bij het vuurwerk, maar: Ridderkerk is een sterk 

merk. Laten we daar ook met zijn allen naartoe werken. Zoals vanochtend gezegd: laten we als Raad en 

College denken in mogelijkheden en niet in moeilijkheden. Raad én College moeten oplossingsgericht denken 

en handelen. En daar willen we nog extra bij benadrukken: Raad, durf duaal en durf proactief je op te stellen. 

Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Zijn er nog vragen? Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde ook hier nog even één opmerking maken, ten aanzien 

van het Kinderpardon. Het gaat niet zozeer om de rechtspraak te omzeilen. Het gaat erom om de roep richting 

Den Haag, om de regels nog eens opnieuw te bekijken. Want de regels kloppen niet. Dat is het verzoek wat 

deze motie op gericht is.  
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De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. Ik sluit mij weer aan bij de heer Kooijman. Het gaat om het belang van 

de kinderen. En natuurlijk moet iedereen zich aan wetten en aan de regels houden, maar er zijn ook een groot 

aantal casussen waarbij het de Staat is die eindeloos, die meerdere keren in beroep is gegaan en waarbij de 

ouders en de kinderen wat dat betreft geen enkel verwijt kan worden gemaakt. En ook die kant van de 

medaille wil ik hier belichten. Dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Ja, voorzitter, en de oplossing daarvoor bestaat niet. Want de staatssecretaris maakt 

meerdere keren per jaar, een paar 100 keer per jaar, gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid, om voor die 

gevallen een besluit te nemen. Dus daar is reeds in voorzien. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: We gaan naar mijnheer Overheid, van het CDA. Ga uw gang 

De heer Overheid: Dank u wel, voorzitter. Ten eerste wil ik bedanken het College voor de antwoorden die zijn 

gegeven. Ik miste alleen, volgens mij als ik het goed begrijp, nog twee antwoorden. Dat is het antwoord op de 

proactieve houding ten aanzien van de jongerenhuisvesting. En de vraag over De Gooth. Dus daar zou ik toch 

nog graag wat antwoord op krijgen. Nou, vervolgens ben ik blij met het feit dat uit meerdere AB’s blijkt dat 

meerdere partijen ook daadwerkelijk aan de slag willen met het Klimaatakkoord. Zoals u in onze AB heeft 

kunnen lezen, willen wij ook de aandelen Eneco verkopen. En het doel … En bedankt. Met het doel … 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u, voorzitter. Ik hak misschien wat snel in. Mijnheer Overheid had het 

over het Klimaatakkoord. Waarbij ik gelijk denk van: dan ben ik heel benieuwd hoe zij tegenover onze motie 

staan. En wat denkt het CDA om in 2030 CO2-neutraal te zijn? In plaats van 49% CO2-neutraal? 

De voorzitter: Mijnheer Overheid. 

De heer Overheid: Met uw motie bedoelt u, neem ik aan, een motie van de zonnepanelen, ga ik even vanuit. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dat klopt. 

De heer Overheid: Nou, op zich vinden wij dat als CDA goed idee. Maar er wordt ook een brede discussie 

gevoerd in het RES. En we kunnen nu wel vooruitlopen en een gedeelte van ons geld besteden aan een 

subsidie voor zonnepanelen, maar het CDA wil eigenlijk meer de uitkomsten van het RES afwachten. Om 

vervolgens daar actie op te ondernemen. Dus wij gaan hem nu, voor nu, niet steunen. En uw tweede vraag 

was … 

De voorzitter: Mijnheer Overheid, wilt u iets hárder en ín de microfoon praten? 

De heer Overheid: Harder? 

De voorzitter: Ja! Heel veel mensen praten te hard en dan doen we allemaal onze oren een beetje dicht. Maar 

van u mag het iets harder. Mevrouw Van Nes-de Man? 
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Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u. Mijn tweede vraag was: hoe staat het CDA tegenover de opmerking die 

Burger op 1 gemaakt heeft om meer ambitieus in de klimaatdoelstellingen te staan en te streven naar CO2-

neutraal in 2030, in plaats van een reductie van 49% in de CO2? In 2030. 

De voorzitter: Mijnheer Overheid. 

De heer Overheid: Ja, het is een mooie ambitie, denk ik. Maar het CDA denkt dat die niet haalbaar is. Dus dat 

is ons standpunt daarin. Ja, ik had het over de aandelen Eneco. De opbrengsten daarvan die willen we 

gedeeltelijk besteden voor het gat van het dividend in de begroting. Nou, om gelijk even terug te komen op de 

vraag die de SGP daarover gesteld heeft: een structurele oplossing heb ik er uiteraard ook niet voor. Die kan ik 

ook niet even toveren. Onze insteek hiermee is om in ieder geval voor 10 jaar het gat te dichten. Om 

vervolgens samen met het college en de raad te kijken hoe we in die 10 jaar een structurele oplossing kunnen 

vinden voor het gat wat daar dan is ontstaan. En dat moet volgens ons wel lukken. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Even ter verduidelijking. Het gaat hier om het gat. Maar heeft u het nou over een financieel 

gat, of het gat in West? 

De voorzitter: Ja, mijnheer Overheid, welk gat? 

De heer Overheid: Wat denkt u zelf? Laat ik het over het financiële gat maar houden. Dat lijkt me beter, ja. 

Volg mij gaan we dan ergens een tekort krijgen, namelijk, financieel.  

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Ja, voorzitter, ik hoor dat. Dat begrijp ik ook. Enigszins toch wel teleurgesteld. 

Want ik had toch wel een beetje gehoopt dat er eindelijk iemand een oplossing voor het probleem had 

gevonden. Maar, dat blijkt helaas nog niet het geval te zijn. Ik denk dat het wel een aardige zoektocht wordt. 

Want het levert toch wel een fors gat in de begroting. En ik merk aan iedereen dat ze toch wel graag het 

overschot graag voor andere zaken willen gebruiken. 

De voorzitter: Mijnheer Ros. 

De heer Ros: Een vraag aan het CDA. GroenLinks was heel erg blij om te horen dat het CDA ook de doelstelling 

om in 2050 energieneutraal te zijn, of nagenoeg, heel erg ondersteunt. Is die ook bereid om de opbrengsten 

van Eneco, na de briljante oplossing voor het gat, te storten in een soort van duurzaamheidfonds? Om in ieder 

geval duurzame oplossingen daarvoor te bedenken? Om die doelstellingen te halen? 

De voorzitter: Mijnheer Overheid. 

De heer Overheid: Nou, misschien, u bent iets te vroeg met uw interruptie geweest, want het was het verhaal 

waar ik nu aan begonnen was, eigenlijk. De opbrengsten van Eneco gaan we dus gedeeltelijk gebruiken voor 

het financiële gat te dichten. En vervolgens ook om de geluidsschermen eventueel te financieren. En daar zal 

ongetwijfeld ook nog geld overblijven en dat willen we dan ook besteden aan de duurzame oplossingen vanuit 

het RES-verhaal. Dat zou onze inzet vanuit het CDA in ieder geval zijn. Nou, uit verschillende AB’s heb ik ook 

opgemaakt dat het openbaar vervoer en de bereikbaarheid voor Ridderkerk belangrijk wordt gevonden. Nou, 

iets waar wij ons als CDA ook hard voor willen maken. En daarnaast hopen we ook dat het College zich meer 
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gaat inzetten voor de jeugd. Zowel op het gebied van de participatie, als woningen voor de jongeren, dan wel 

de starters. En het CDA is ook blij om te horen dat het College het groen in de gemeente wil behouden. En 

waar zo nodig te verbeteren. En hier ook per wijk naar gaat kijken. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw van Nes-de Man: Dank u, voorzitter. Het CDA heeft in zijn algemene beschouwingen aangegeven dat 

hij graag de groene buffers tussen Ridderkerk en Rotterdam groen wil houden. We hebben vanochtend 

gehoord van de wethouder dat dé groene buffer, en in onze beleving de enige groene buffer misschien, tussen 

Rotterdam en Ridderkerk, nog Bolnes-Zuid is. Waar de zonnepanelen eventueel toegestaan zouden zijn in 

buitengebied. Hoe staat u daar tegenover? 

De voorzitter: Mijnheer Overheid. 

De heer Overheid: In principe willen we die buffer wel in stand houden. Of dat we ze helemaal vol moeten 

proppen met zonnepanelen, dat vraag ik me nog even af. Maar het is in ieder geval zo: we willen niet, in ieder 

geval, dat het daar wordt volgebouwd met huizen of bedrijven. Zodat je in ieder geval direct al de aansluiting 

hebt. Ja, voor de rest kijkt het CDA heel erg uit naar de raadsvergadering van 22 november, waar het College-

programma ook wordt behandeld. En wij zijn ervan overtuigd dat veel punten van het CDA in het College-

programma daarin terug zullen komen. En nou dat was eigenlijk mijn tweede termijn, dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Gaan we naar mijnheer Ros, GroenLinks. Nee, ja, er was nog tijd zat om te 

interrumperen. Oké, mijnheer Van der Spoel. Nee, ja, u gaat er zelf over, uiteindelijk. Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Ja, voorzitter, het CDA is indiener van een motie, kinderburgemeester. En dan zou ik 

toch graag wat nadere toelichting willen hebben wat men zich bij voorstelt, dat we een onderzoek gaan doen. 

En dat onderzoek af moeten gaan wachten en dan gaan kijken of er een kinderburgemeester kan komen. Ik 

heb geen enkel idee wat ik mij voor moet stellen bij de resultaten van het onderzoek. En als de resultaten 

positief zijn: dan? Dat kunt u mij vast vertellen. 

De voorzitter: En mevrouw Van Nes-de Man, die hand zag ik ook. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u, voorzitter. Het CDA geeft aan veel waarde hechten aan de 

huishoudschool, behoud ervan en het herbestemmen. Ook twee woningen aan de Molensteeg worden 

gelukkig door het CDA benoemd. Want die vallen nog wel eens tussen wal en schip en buiten plannen, in onze 

beleving. Maar, er staat ook nog een rijksmonumentale boerderij aan de Voorweg in Rijsoord. Is het CDA ook 

bereid om daar mee te kijken voor een nieuwe bestemming? Want daar ligt een enorm probleem. 

De voorzitter: Mijnheer Overheid. 

De heer Overheid: De vraag met betrekking tot de motie die wil ik graag even doorschuiven naar mijn collega 

Victor Mijnders. Met betrekking tot de Bouwlust. Die steunen we uiteraard. Het gaat mij te ver om alle 

monumentale panden hier te gaan opnoemen. Maar uiteraard willen we monumentale panden wel gewoon 

behouden en daar goeie bestemming voor vinden. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 
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Mevrouw Van Nes-de Man: Ja dank u daar ben ik erg blij mij. De meeste monumentale panden zijn gewoon 

overal benoemd. Maar Bouwlust en onder andere de panden aan de Molensteeg die vallen overal buiten. Dus 

ik ben heel blij met uw toezegging. Dank u. 

De voorzitter: En ik begrijp dat we naar mijnheer Mijnders gaan. Mijnheer Mijnders, CDA. 

De heer Mijnders: Dat klopt helemaal, voorzitter. Dank u. Ja, de insteek van deze motie die we samen met 

andere partijen hebben opgesteld, is niet dat wij als politiek willen gaan beslissen dat er een 

kinderburgemeester komt. Maar nee, wij willen graag een motie indienen om het College te vragen om te 

gaan onderzoeken, inderdaad, bij school- en jeugdwerk van: leeft de vraag naar een kinderburgemeester? En 

wanneer dat onderzoek, dus de vragen bij scholen en de jeugdwerkers blijkt, er is inderdaad geen behoefte 

aan een kinderburgemeester, dan houdt het op. Wanneer er dus wel behoefte is aan een kinderburgemeester, 

dan zal het College er inderdaad verder op door kunnen gaan om te kijken: hoe kunnen we een 

kinderburgemeester in Ridderkerk krijgen? En wij kijken met zijn allen uit naar het onderzoek in de zin van of 

het, dat ze een kinderburgemeester willen ja, of nee. 

De voorzitter:  Mijnheer Van der Duijn Schouten.  

De heer Van der Duijn Schouten: Voorzitter, als ik het dus goed begrijp, is er op dit moment nog geen enkel 

signaal dat die behoefte er is. En gaan we vervolgens op scholen vragen: zouden jullie het leuk vinden om een 

kinderburgemeester te hebben? Ja, voorzitter, dan weet ik het antwoord wel. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Leefbaar Ridderkerk had wel het signaal, onder andere van onze vorige fractiegenoot 

mevrouw Van der Geest, die had het toen ook al aangegeven dat daar interesse voor zou zijn. 

De voorzitter: Gaan we naar mijnheer Mijnders. 

De heer Mijnders: Kijk, we horen inderdaad wel signalen ervan. Maar het is wel goed om gewoon ook 

nogmaals te onderzoeken en te vragen van: is die vraag er inderdaad?  En als die vraag er inderdaad is bij de 

scholen en jeugdwerkers, lijkt me dat alleen maar mooi. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Ik hoor net van Leefbaar Ridderkerk dat hun vorige fractiegenoot die signalen 

wel had. Waarom is dat onderwerp dan toen, toen die signalen binnenkwamen, dan niet op de agenda gezet? 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Er was toen onvoldoende dat wij dachten van: nou, wij gaan dit als Leefbaar trekken. En 

nu waren wij er mee bezig en waren wij ontzettend blij dat CDA bij ons op de lijn kwam om dit samen te gaan 

doen. 

De voorzitter: Ik kijk nog een keer rond. Dit was de termijn van, zeg maar even, het CDA. Gaan we naar 

mijnheer Ros van GroenLinks. 
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De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. Meer bomen is een hele simpele maatregel eigenlijk die je als Ridderkerk 

kan nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. En ik ben blij dat dat breed ondersteund wordt in deze Raad. 

GroenLinks wil zich daarom graag aansluiten bij het hele sympathieke initiatief om elke basisschoolleerling zijn 

eigen boom te laten planten. En volgens mij kunnen we dat best vanavond behandelen. Daar is helemaal geen 

probleem. En er zit geen financiële paragraaf of iets achter. Het is nu gewoon een sympathiek idee om dat te 

onderschrijven. Daar gaat het om. We kunnen natuurlijk met zijn allen wachten tot er een nieuw College-

programma is, maar we liggen al maar vijf maanden stil. Dus wij vinden het leuk om aan de slag te gaan. En we 

verwachten eigenlijk dat dit op brede steun kan rekenen. Ik heb veel gehoord vandaag over HOV. HOV-

busverbindingen, HOV-railverbindingen. Ik heb het ook terug gelezen in veel algemene beschouwingen. 

Volgens GroenLinks is het vooral zo dat het openbaar vervoer, en hoogwaardig openbaar vervoer, 

aantrekkelijker wordt naarmate het aantal overstappen minder wordt. Dus wanneer je een directe verbinding 

hebt met bijvoorbeeld Rotterdam Centraal, of de Rotterdamse binnenstad -Rotterdam Centraal is het enige 

belangrijke intercitystation nog in de buurt- is dat gewoon essentieel. Dus volgens mij, ons, moet daar de kern 

van het hoogwaardig openbaar vervoer op geënt zijn. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik ben in de herfstvakantie, ben ik een paar dagjes in 

Barcelona geweest. Nou, ik heb het aantal overstappen niet geteld, maar dat was gigantisch. Maar ik was 

overal binnen no-time. Ik vond het fantastisch daar, met overstappen. 

De voorzitter: Mijnheer Ros. 

De heer Ros: Ja, Barcelona heeft dan ook een echt fantastisch metronetwerk en tramnetwerk. Dus ik ben ook 

heel blij met de opmerkingen. En ik was eigenlijk zelfs verward met de opmerking van de ChristenUnie, nu u 

het er toch over heeft, dat Ridderkerk beter bereikbaar zou moeten worden. En ik deel de zorgen toch niet 

met de ChristenUnie, maar misschien heb ik dat verkeerd begrepen, die bang was dat Ridderkerk goed 

bereikbaar zou kunnen worden vanmorgen. Ik ben daar toch niet heel bang voor, hoor, dat we zo dadelijk heel 

snel op ons werk zijn, of heel snel op de universiteit. Met een directe verbinding. Ik heb die misschien 

verkeerd begrepen.  

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u. Als we het dan toch hebben over té snel in Ridderkerk komen, of zijn, 

leg ik nog een keer -ook bij GroenLinks- onze zorgen neer over het dichtslibben van de rijkswegen. En het 

volbouwen met het zwaar intensief logistieke bedrijventerrein van Nieuw Reijerwaard. 

De voorzitter: Mijnheer Ros. 

De heer Ros: Ja, die zorgen delen we, prima. Ja, ik bedoel, ik heb hier niet de oplossing voor het dichtslibben 

van de rijkswegen voor u, als u dat zocht. Ik had het over verkeer en vervoer. Volgens mij zijn er heel veel 

partijen die vandaag ook hebben gesproken over verkeer en vervoer. Een belangrijke is volgens mij nog om te 

noemen, is dat het belangrijker is dat er een visie komt, ook bij het centrum, op verkeer en vervoer. Met een 

goede centrumring, waardoor je bijvoorbeeld kan kijken of je op een goede manier het centrum autoluw of 

autovrij kunt maken. En waar dus OV en horeca alle ruimte kunnen krijgen. Ik ben blij met de opmerking van 

wethouder Smit. Die heeft het over differentiaties en woonvormen voor morgen. En ik hoop ook dat hij, dat 

we nu met z’n allen gaan kijken van: joh, is er geen behoefte aan een ander type woning? Aanvullend aan wat 
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we al hebben? Bijvoorbeeld, ik hoorde diverse partijen spreken over wat kleinere woningen bijvoorbeeld voor 

starters, of voor ouderen. Die worden volgens mij weinig gebouwd, die ook betaalbaar kunnen zijn in een 

bepaald segment. Ik vond het bijzonder dat bij sommige wethouders, en vooral bij wethouder Van Vliet, 

weinig werd ingegaan op de algemene beschouwingen. Zij heeft gewoon een verhaal verteld van wat ze de 

afgelopen tijd gedaan heeft en wat er voorbij is gekomen. En welke bijeenkomsten er zijn geweest. Maar niet 

geënt op de algemene beschouwingen, dat vond ik een gemiste kans. Ik was wel blij met de heer Van Os die 

lovende woorden richting de burgemeester sprak. Dat is toch een mooie draai. Sinds een half jaartje. Als 

laatste, voorzitter, en het gaat me toch aan het hart en dat is niet persoonlijk. Maar, zoals 18PLUS zich 

vandaag, de fractie van 18PLUS zich vandaag heeft opgesteld. Zij doen niet mee aan het debat, doen niet mee 

aan algemene beschouwingen, doen niet mee aan moties, willen niets bespreken in hun fractie: waarom 

zitten deze vijf mensen hier dan? Dat is mij gewoon een raadsel! Ga iets nuttigs doen, ga lekker buiten zitten, 

ga in de zon zitten, ofzo. Maar, waarom zit u hier? Het lijkt wel alsof u een soort van stemvee bent. En dat vind 

ik raar. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. We gaan naar mevrouw Van Nes, ja, maar we waren nog lang niet aan de 10 

minuten. Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u, voorzitter. Ik heb uitgesproken, ik heb net ook gevraagd, om de ambitie 

uit te spreken, als Ridderkerk, om naar een CO2-reductie in 2030 voor 100% te gaan. Veel gemeenten doen 

dat al. Waterschappen doen dat al. Die spreken in ieder geval de ambitie uit dat het heel ambitieus is. Dat 

onderschrijven wij direct. Maar goed, daarom dienen we ook wat moties in. Om daar een steun in de rug in te 

geven. Hoe staat GroenLinks daar tegenover? 

De voorzitter: Mijnheer Ros. 

De heer Ros: Voorzitter, ik had hem eigenlijk bewaard voor uw termijn, maar vooruit. Het is een, volgens 

GroenLinks en volgens de klimaatwetenschappers, is het een erg en misschien wat té ambitieus doel, wat er 

nu gesteld wordt, 2030. De doelen die nu gesteld zijn, die zijn al heel erg lastig. En als je ziet wat Ridderkerk 

nu, op dit moment, bijdraagt aan het CO2-neutraal maken van Ridderkerk. En haar eigen doelstellingen, niet 

eens 10% daarvan haalt, gaat dat gewoon heel lastig worden. Ik bedoel, ik wil heel graag die doelstelling 

onderschrijven en GroenLinks zou dat heel graag onderschrijven. En ik denk dat alle GroenLinks-fracties in heel 

het land dat willen onderschrijven, maar het moet wel énigszins realistisch zijn. Dus laten we eerst beginnen 

met onze eigen doelstellingen te halen. En dan de volgende stap zetten. 

De voorzitter: Dank u wel. We gaan naar mijnheer Kooijman, ChristenUnie. 

De heer Kooijman: Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor alle ingediende, of alle bijna ingediende 

beschouwingen en highlights ervan, vanmorgen. Ik heb het met veel plezier gelezen en ernaar geluisterd. In 

onze beschouwingen en onze eerste termijn hebben wij het al uitgebreid gehad over samenwerking. Nou, ten 

aanzien van dat onderwerp, de opmerking van de SGP, zojuist ten aanzien van het aankondigen en delen van 

moties, ik neem die zeker ter harte. Er is geen kwade opzet in het spel geweest, maar het was gewoon vanuit 

een gezamenlijke drive van de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie. In het kader van: verbeter de wereld, 

begin bij jezelf. We nemen hem zeker ter harte en gaan we ons proberen te verbeteren. Ten aanzien van 

samenwerking en algemene beschouwingen heb ik, of hebben wij een aantal mogelijkheden benoemd richting 

andere partijen. En veel van die onderwerpen die komen dan ook vervolgens dan weer terug in de algemene 

beschouwingen van de partijen. Dus ik denk dat er zeker nog wel de komende jaren wat moois uit kan gaan 

ontstaan. Ik wil kort ingaan op hetgeen wat ik gehoord heb en gelezen. En dan begin ik bij het College. 
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Wethouder Van Vliet die gaf aan preventie hoog in het vaandel te hebben staan. Nou, wij hebben dat 

natuurlijk in onze highlights net eventjes aangekondigd. Over het Nationaal preventie-akkoord. Dus ik neem 

aan dat dat gewoon een onderstreping daarvan is. Misschien dat na vandaag  de aandacht voor verwarde 

mensen nog wat meer omhoog moet. Als ik de geluiden van zonet beluister. Ten aanzien van opmerking 

richting wethouder Smit, of opmerking, ja, een opmerking. Hij had het over de Omgevingsvisie. En dat dat 

eigenlijk het plan is waar de toekomst van Ridderkerk in beschreven wordt. En dat is denk ik begrijpend, dat 

klopt ook wel. Alleen, die opmerking, kanttekening wil ik nog wel maken: die Omgevingsvisie is niet een doel 

op zich. Maar, wat ons betreft is het een leidraad. Aan de hand daarvan actuele ontwikkelingen te kunnen 

bespreken. Net als bijvoorbeeld het IHP een soort levend document is. Richting wethouder Japenga: in zijn 

reactie op, het antwoord op de duurzaamheidsleningen en subsidie op zonnepanelen, begrijp ik dat er voor nu 

wordt gezegd van: koppel het voornamelijk aan de rest. Daarnaast onderzoeken we hoe wij als Ridderkerk en 

in de regio onze energievraag en -aanbod gaan organiseren. U gaf aan dat er nu voldoende mogelijkheden zijn 

voor mensen om zonnepanelen te kunnen aanschaffen. Wij sluiten niet uit dat het ooit ook nodig zal zijn om 

met meer financiële tegemoetkoming richting onze inwoners te komen. Om die ambities ook waar te kunnen 

maken als Ridderkerk. De ChristenUnie heeft daar in het verkiezingsprogramma ook ideeën over 

gesuggereerd. De duurzaamheidsvouchers, misschien dat u die nog een keertje kunt bekijken? Dan een reactie 

richting een aantal partijen. Partij 18PLUS. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Ja, voorzitter, hoe staat de ChristenUnie dan richting de oproep van de VVD om nu 

alles niet echt meer los van elkaar, maar vooral met een integrale visie te komen op dat gebied, met een 

masterplan. Wat u zegt van: vouchers en zo, klinkt leuk. Maar zoals het er nu naar uitziet willen we de 

doelstellingen waarmaken. Dat betekent per woning € 60-€ 70.000 investeringen. En die zorg zullen wij toch 

bij onze inwoners weg moeten nemen. Want ik weet niet hoe u dat wilt verkopen. Maar dat wordt een hele 

lastige. Dus, gaat u mee om vooral die integraliteit te zoeken?   

De heer Kooijman: Ja, voordat u dat aangeeft. Ik onderschrijf dat van harte. Wat mij betreft is die regionale, 

die RES, dat is daar het vehikel voor. De wethouder gaf het ook wel aan. Wat mij dan ook verbaast, is dat 

tijdens de bijeenkomst over de RES, dat het juist de VVD was die aangaf van: joh, kunnen we dat niet zelf, 

lokaal doen? In plaats van dat dat allemaal regionaal een masterplan gaan maken? Heeft de VVD nu toch een 

ander geluid. Of misschien heb ik het verkeerd begrepen. U zult ook zien, wij hebben nu ook geen motie 

ingediend voor een duurzaamheidsvoucher. Ik zal alvast zeggen dat wij dat ook niet gaan doen bij de komende 

College-programmabehandeling. Maar wij zullen dat wel in ons achterhoofd houden. En in de discussie rond 

die RES zullen we dat zeker als item boven water houden. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel.  

De heer Van der Spoel: Voorzitter, de ChristenUnie heeft het dan verkeerd begrepen. U zegt: in het RES gaat 

dat plaatsvinden. Maar wat wij hebben bedoeld te zeggen, de vorige keer, en dat heb ik ook denk ik vandaag 

benoemd: laten we nou eens trendsettend zijn. Dat wij als we Ridderkerk daar het voortouw in nemen. Niet 

wachten wat er in dat regionaal verband gebeurt. Dat ze daar zeggen: wow, Ridderkerk, wij gaan gelijk met 

jullie mee. We volgen jullie. Dus dat wíj de agenda bepalen, in plaats van al wachten. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 
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De heer Kooijman: In de regio samenwerken, dat noem ik geen afwachten. Wat ik wel wil meegeven, en dat is 

soms het lastige en dat komt in een aantal moties op terug, waarin het College zegt van: nou, laten we het 

koppelen aan andere onderwerpen. Ik denk dat wij ook wel moeten uitkijken dat we niet alles koppelen aan 

steeds grotere en integraler wordende plannen. Want dan zijn we uiteindelijk alleen maar plannen aan het 

bedenken die steeds groter moeten worden. Omdat alles integraler wordt bekeken. Zonder stappen te zetten. 

Dus dat is de zorg die wij wel hebben. En tegelijkertijd denk ik dat het goed is om niet de blik op de horizon te 

verlaten en alleen maar naar je schoenen te gaan kijken. Partij 18PLUS. Ze hebben aangegeven heel wat te 

verwerken en te leren hebben gehad in de afgelopen periode. En dat is heel begrijpelijk, denk ik. Als 

ChristenUnie-fractie hopen we wel dat de organisatie nu staat. En dat inhoudelijk ook het debat gevoerd kan 

gaan worden. En dat verwachten wij wel van de grootste partij. U geeft aan: wij beschouwen het hele jaar 

door, op onderwerpen. Het zou wel prettig zijn als die beschouwingen dan ook gewoon in de Raad hier 

gedeeld kunnen worden. Want dan kunnen we daarover het debat voeren. Partij van de Arbeid die noemde 

Bolnes in de algemene beschouwingen. Als de achtergrond van uw verzoek om het kunstgrasveld en het 

behoud van de Beverbol gericht is op het voorkomen van het verdwijnen van de sociale cohesie in Bolnes, dan 

kunnen wij elkaar denk ik daar vinden, in die zorg op dat onderwerp. Maar als het gaat om het behoud van de 

Beverbol en de aanleg van een kunstgrasveld, dat is volgens ons niet de juiste oplossing. Dus volgens mij 

moeten we meer op die diepere laag, daar moeten we elkaar op zien te vinden. En daar moeten we met het 

College aan de slag. En dan nog een kleine opmerking over het openbaar vervoer voor minima. Wat in het 

PvdA, de algemene beschouwingen terugkwam. Volgens mij blijft er geen geld straks over. Maar betalen we 

een jaarlijks bedrag aan de RET. En dan gaan we gewoon kijken of er mensen gebruik van maken. En als die er 

geen gebruik van maken dan heeft de RET winst. Zo werkt dat volgens mij. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel, voorzitter. Dat zie ik toch anders. Er is nu al gratis openbaar vervoer, hè, voor 

AOW’ers met 110% van het inkomen. Daar maakt nu ongeveer 36% gebruik van. Er is een groot overschot, op 

dat budget. Het College heeft daar ook andere zaken uit dat budget bekostigd. Dus ik zie niet in, als het straks 

gratis openbaar vervoer komt, voor alle AOW’ers, als er geld op overblijft, waarom dat niet ingezet zou 

kunnen worden voor minima. Het wordt nu ook gedaan al. Alleen voor andere zaken. Dus wat u zegt, is niet 

juist. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u, voorzitter. Ik loop even achter. Ik wil nog even terugkomen op de 

opmerkingen over de cohesie - van mijnheer Kooijman - in Bolnes. Want wat nu gebeurt is dat omdat de 

zwemlessen afgeschaft zijn en er vanuit de overheid meer uren gymnastiek voor schoolkinderen toegewezen 

worden, en de scholen meer kinderen krijgen dan gedacht, loopt de nieuwe maatschappelijke … de MFA, de 

nieuwe sporthal bij de basisscholen De Bosweide en De Fontein in uren vol, terwijl toegezegd is dat 

activiteiten vanuit de Beverbol daar plaats zouden mogen vinden. Nu is er een groep dames, van tussen de 50 

en 80 - 85 jaar die daar wekelijks sporten … 

De voorzitter: Vraagt u dit allemaal aan mijnheer Kooijman? 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, nou, maar je moet het een beetje inleiden. Anders … 

De voorzitter: Ik vind het veel voor een interruptie. Kunt u het misschien doen in uw eigen termijn? 
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Mevrouw Van Nes-de Man: Ik was net … Ja, dan moet ik hem weer, moet ik hem weer, ik was net aan mijn 

vraagstelling toe. Hoe staat mijnheer Kooijman tegenover het feit dat nu blijkt dat die sporthal in Bolnes niet 

toereikend is qua capaciteit? En de Beverbol nog staat. Of dat de Beverbol dan afgebroken moet worden. Of 

dat er op een andere manier naar de Beverbol gekeken moet worden? 

De voorzitter: En vergeet u dan ook de inbreng van mijnheer Rijsdijk niet? Succes, mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Het ging allemaal iets, over mijn cohesie, of zo, met Bolnes. Dat is mij bijgebleven. Nou ik 

ga toch proberen eerst op mijnheer Rijsdijk te reageren. Want daar kan ik volgens mij kort in zijn. Laten we dat 

dan bekijken als we straks het plan, het voorstel voor het gratis openbaar vervoer gaan bespreken. En dan ten 

aanzien van de Beverbol. Mijn opmerking richting de Partij van de Arbeid was met name gericht op de sociale 

cohesie binnen Bolnes. Daar maken we ons zorgen over. En de discussie over de bezettingsgraden van de 

sporthal is volgens mij een hele andere. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u voorzitter. Het een heeft wel degelijk met het ander te maken. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Ja, voorzitter, ik probeer de partijen in de volgorde waarvan ze zonet gesproken hebben, 

om langs te gaan. Maar, de Burger op 1 die staat, wat dat betreft, dan onderaan. Dus ik hoop dat ik daar nog 

aan toe je ook moment kom. Ik ben bij Leefbaar Ridderkerk. Die heeft gezegd: Aan de slag. Of ze hebben 

inmiddels een ander thema bedacht. Dat is denk ik ook mooi. De motie van de JOP die trekken ze terug. Dat 

was wat dat betreft heel jammer, want dat was een van de moties waarvan wij dachten: hé, misschien is dat 

wat! Dus als het dan gaat over het steunen van moties… We hadden nog wel een aanpassing erop in 

gedachten, maar helaas. Misschien onthouden we die voor een volgende keer.  

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. De portefeuillehouder had gewoon een terechte opmerking dat je 

niet de jeugd die overlast veroorzaakt, moet belonen door ze een andere plek te geven. Dus we zijn erg 

benieuwd naar de acties die nu eerst gaan volgen. Dus we bewaren hem wel even. Dus houd hem even in 

gedachte. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Dat zullen we doen. Ten aanzien van de motie van de voetbalveldjes. Nou, de 

overwegingen daar, die onderschrijven wij ook. De uitwerking daarvan hebben we nog wel moeite mee. De 

wethouder geeft ook al aan van dat dat misschien lastig is. Dus misschien een overweging om daar nog even 

naar te kijken. Om te kijken wat we daar nog in kunnen betekenen. Dan Echt voor Ridderkerk. Ik vond het een 

hele mooie opmerking: meer zonneschijn zorgt ook voor meer schaduw. Dat was eentje die ik in ieder geval 

onthoud. Het integraliteit van denken, van EvR, rondom het parkeren dat bevalt ons ook wel. Dus: heel goed 

volgens mij. Er kwam ook een opmerking in de algemene beschouwingen naar voren dat veel geld steken in 

klimaat, waarvan de effecten twijfelachtig zijn: ja, dan houd je droge voeten, maar dan heb je geen geld meer 

over. Ik denk dat we het alternatief ook moeten voorkomen. Dat het water al tot aan je lippen staat, maar 
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boven je hoofd kun je nog met een aantal bankbiljetten zwaaien. Dus ik denk dat dat, dat we daar ergens in 

het midden uit moeten komen. 

De voorzitter: Mijnheer Los. 

De heer Los: Voorzitter, de vraag is: heeft u er studie van gemaakt? Of heeft u het allemaal van de social 

media? 

De voorzitter: Je kan ook studeren via social media, volgens mij. Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Nou, ik ben niet zo van de social media. Maar gelukkig zijn er experts die daar heel veel 

verstand van hebben. En ik lees wel eens het een en ander, inderdaad. Richting de VVD, ben ik nu aanbeland. 

Vriendelijke gemeente, dat betekent soms ook hard optreden. Nou, daar zijn volgens mij ook andere 

opvoedingsstijlen mogelijk. Maar goed, iedereen heeft daar zijn eigen ideeën en gedachtes over. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Die opmerking verbaast bij dan. Want u trekt hem in een ander licht. Want u was net 

nog, u had net nog een mening over het JOP in het Huygensplantsoen. Dus dat vind ik dan een vreemde. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Ik weet niet welke opmerking ik over JOP heb gemaakt, anders dan dat ik die motie wel op 

de een of andere manier sympathiek vond, maar we willen graag aanpassingen doen. Maar goed, het was niet 

zo’n heel belangrijke opmerking. Wat ik wel belangrijk vind, de VVD die wil dat het College daadkracht toont. 

En aan de slag gaat en voortvarend te werk gaat. En die onderschrijven we ook helemaal. Maar dat betekent 

denk ik ook dat we als Raad diezelfde houding aan moeten nemen. En dat betekent dus ook dat we lef moeten 

tonen. Dat betekent ook dat we soms, als we nog niet alles weten, dat we toch moeten zeggen: ja, we gaan 

hiervoor. We geloven hierin. Dit gaat verder uitgewerkt worden. Dit is de koers waar we heen willen. We 

hebben nog niet alles tot drie cijfers achter de komma uitgerekend, maar we gaan die kant op. Maar die durf 

en lef die wens ik ons ook als Raad toe. Politiek is niet voor bange mensen, zoals de VVD ook … 

De voorzitter: Uw 10 minuten zijn om. Uw 12 een halve minuut is ook al om. Dus u moet afronden. 

De heer Kooijman: Ik heb alleen Burger op 1 nog over. Ja, sorry. Wat doen we daarmee? Ja? Ik denk misschien, 

dat ik er in haar termijn daar dan nog gelegenheid voor krijg. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Die termijn vangt nu aan, mevrouw Van Nes-de Man, Burger op 1. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou zeggen: begin maar. 

De heer Kooijman: Oh. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman! 

De heer Kooijman: Ja, voorzitter, ik had een aantal vragen. Naar aanleiding van wat Burger op 1 heeft 

gesproken. In de algemene beschouwingen wordt een mooi dilemma, dat komt een beetje terug in mijn 

inleiding net. Burger op 1 geeft aan fietshighways heel belangrijk te vinden en noemt ook een aantal mooie 
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voorbeelden. Maar, we merken ook de laatste tijd -er zijn een aantal discussies geweest over fietsstraten, 

bijvoorbeeld richting de Lagendijk en de Pruimendijk- die ook een soort fietshighway zijn vanuit Rijsoord naar 

het centrum toe. En dan kom je met een dilemma van: we willen die fietser hebben, maar we hebben ook te 

maken met participatie. Inwoners die ook een bepaalde mening erover hebben. En ik ben benieuwd hoe 

Burger op 1 het dilemma tussen enerzijds fietshighways en de participatie, hoe zij dat denkt in te kunnen 

vullen. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u, voorzitter. Ja, mijn eigen termijn. Die fietshighways, inmiddels ben ik er 

achter dat fietshighways niet het goede woord is en dat het meer auto-te-gastwegen zijn. Er zijn wegen waar 

je dat toe zou kunnen passen, wat dan wellicht de Lagendijk kan zijn. Wat de Pruimendijk aangaat, als je daar 

een fiets, een F-16 van wilt maken, want dat moet dan wel een fietssnelroute worden, dat is gewoon een hele 

drukke doorgaande weg. Met vrachtverkeer, met tractoren, want er zitten ook nog landbouwbedrijven. En 

heel veel auto’s, zijstraten en op- en afritten. Waarvan ik nog steeds denk: daar moet je niet willen, dat dat 

een snelfietsroute wordt. Die snelfietsroutes moeten langs de Rijksweg. En dat is wat ik, wat wij bij burgers, 

via het wijkoverleg, hebben opgehaald. En dat traject zitten we nu middenin. Dus als het gaat over denken van 

participatie, mensen daar die hebben zich uitgesproken en dat zijn wel gebiedsdeskundigen. Op dat gebied. Is 

dat voldoende? 

De voorzitter: Nou, het is uw termijn. Dus gaat u vooral door met uw betoog. Nou ja, ik ben een beetje van de 

orde. U bent gewoon aan het woord. En als er iemand wil interrumperen, dan geef ik die wel het woord. Gaat 

uw gang, mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Prima, dank u. Verder wil ik allereerst graag onze moties nog warm bij u 

aanbevelen. De motie Zonnepanelen in buitengebied die halen wij, die trekken wij in. Naar aanleiding van 

opmerkingen van de wethouder. Wij willen toch wel heel graag nog een warm pleidooi houden voor subsidie 

op zonnepanelen voor particulieren en bedrijven. Omdat er geen subsidie voor is. Dure panelen, goedkope 

panelen, is net iets over gezegd. Ook goedkopere panelen kan voor mensen een probleem zijn. En als je ze een 

stukje subsidie kan geven, dan is het wellicht precies genoeg om de drempel over te gaan. En ik hou toch de 

ambitie in het achterhoofd van: CO2-neutraal in 2030. Ook duurzaam is in feite … 

De voorzitter: Mijnheer Los. 

De heer Los: Voorzitter, heeft mevrouw Van Nes onderzoek gedaan, of energieneutraal in 2030 wel haalbaar 

is? Of is het misschien een proefballonnetje? Wat ik eigenlijk niet verwacht van u, maar je weet het nooit. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouwletter van Nes-de Man: Ja, dank u. Met ballonnetjes heb ik moeite, dat zou algemeen bekend zijn 

inmiddels. Zeker met het oplaten ervan. Ik heb hier geen onderzoek naar gedaan. En ik weet niet of er echt 

onderzoek naar mogelijk is. Het is iets wat veel gemeenten inmiddels uitgesproken hebben en nastreven. En ik 

denk dat een stevige ambitie gewoon niet verkeerd is. Omdat dat wellicht meer kan, een stimulans kan 

betekenen om er ook harder aan te trekken. 

De voorzitter: Mijnheer Los. 
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De heer Los: Voorzitter, het is dus geen proefballon, maar een losse flodder. Dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Ja, voorzitter, wij lopen ook niet weg voor een beetje ambitie. Dat is denk ik 

goed. Ik denk dat je ook moet waken dat je het zodanig formuleert dat het toch onhaalbaar wordt. Waar het 

bij iedereen de motivatie er ook weer uithaalt. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u. Ik weet niet wat u onder losse flodders verstaat, maar dit is iets wat 

een hoop gemeenten al in hun programma hebben staan. Waterschappen hebben het in het programma 

staan. Dus het is zeker geen losse flodder. Het is iets waar mensen heel bewust mee bezig zijn en nastreven. 

En dat het ongelofelijk lastig is, dat kan ik alleen maar onderschrijven. Verder gaf de wethouder aan, als ik het 

goed gehoord heb vanmorgen. Er zijn plannen om de Rijksstraatweg verboden voor vrachtwagens te maken, 

met uitzondering van bestemmingsverkeer. Maar die laatste opmerking hoorde ik de wethouder er niet achter 

zeggen, dus ik krijg de indruk van: wordt de Rijksstraatweg verboden gemaakt voor vrachtverkeer? Dat lijkt me 

helemaal een onmogelijke. En als u zegt van: ik wil dat handhaven met behulp van camera’s. Mocht het om 

bestemmingsverkeer gaan, ben ik heel benieuwd hoe de wethouder dat ziet. De straatweg is lang, er zitten 

heel veel bedrijven aan. Er zitten heel veel zijstraten met bedrijven en dingen. Dat lijkt ons een onmogelijke 

opgave. Ik zat nog in mijn moties. Dat vergat ik even. Motie Ophalen afval bij ideële instellingen. De 

wethouder gaf aan: er is een potje van € 5000 voor. In het voorstel wat in oktober 2017 op de agenda heeft 

gestaan, heeft u zichzelf gecorrigeerd dat er een potje van € 15.000 voor is. En dat is best een bedrag. Als dat 

al op is, per jaar, per gemeente, als dat al op is, dan willen wij toch wel graag weten waar dat aan opgegaan is. 

En ik betreur het zeer dat u dit idee niet over kan nemen. Ik beraad nog even of dat we hem, de motie, 

intrekken, of dat we hem laten staan voor stemming. Maar dat hoort u vanavond wel. Motie Bankjes, nou ja, 

daar heb ik een volledig toezegging van dat die meegenomen wordt in de groenplannen voor de wijken. Dus 

daar wachten we af. Dus die haal ik ook terug. Verder heb ik vanmorgen ook uitgesproken, dat wij vinden dat 

de gemeenschappelijke regelingen, dat er bij de gemeenschappelijke regelingen veel te veel achter gesloten 

deuren wordt vergaderd. Ik kan het nog een keer uitspreken. Onder andere bij Nieuw Reijerswaard worden 

zaken als planning, pionierskorting, vierde windturbine, verkeersplein ... het zijn gewoon feiten en toch 

worden ze achter gesloten deuren besproken. Ik heb daarbij gevraagd aan wethouder Van Os, omdat die daar 

ook in het bestuur zit en omdat die altijd heeft geroepen: ik ben voor open en eerlijke politiek! Of dat hij wil 

kijken of hij daar verandering in kan brengen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de gemeenschappelijke regeling 

BAR. Wij worden geconfronteerd met enorme verrassingen als € 2.000.000 bij het Sociaal Domein, nog eens 

een keer een paar miljoen euro bij het Sociale Domein. Vervolgens horen wij recent dat dit ook in het domein 

Financiën allemaal niet lekker loopt. Waarvan wij denken: help, komt daar straks ook uit de hoge hoed, wordt 

er een bijdrage gevraagd van de Raad? Graag openheid en transparantie, ook juist veel meer in die 

gemeenschappelijke regelingen! Verder had ik in de algemene beschouwingen gevraagd aan wethouder Van 

Vliet om de onderbouwing van de € 2.000.000 die in juni aan de Raad gevraagd is. Waar dat bedrag op 

gebaseerd was destijds. Want die hebben we, die onderbouwing is toegezegd, maar die hebben wij nog steeds 

niet gekregen. Omdat het raadsvoorstel geen uitstel kon lijden. Verder wil ik toch nog wel heel graag over 

overheidsparticipatie het nodige zeggen. We hebben al net gezegd over de Beverbol dat we toch echt hopen 

dat voor de dames van La Rosa gewoon een goede oplossing komt. En dat die niet, om het maar weer eens 

een keer te gebruiken, tussen wal en schip vallen, omdat de sporthal meer uren heeft. Dat de scholen de 

sporthal meer uren nodig hebben dan gepland. Overheidsparticipatie. De wethouder gaf aan van: het gaat 
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allemaal hartstikke goed, nog net niet perfect. Wij horen toch vanuit de bewoners vanuit de wijkoverleggen 

toch echt een heel ander verhaal. Wethouder, kom uit uw ivoren toren, zoek al die wijkoverleggen op en ga 

vragen wat er speelt. 

De voorzitter: Via de voorzitter, mevrouw Van Nes. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Zo gaan zaken niet goed. En u maakt op deze manier gewoon dit soort 

vrijwilligersorganisaties, of hoe je ze noemen wil, die ontzettend veel tijd en passie in de overleggen stoppen. 

Die helpt u gewoon om zeep. 

De voorzitter: Als u ’u’ zegt, bedoelt u mij. Via de voorzitter, alstublieft. U moet echt via de voorzitter spreken. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ik zit dan zo in het verhaal. Dan is dat … 

De voorzitter: Ja, sorry, maar dat hebben we afgesproken. Dat is erg belangrijk dat u zich daaraan houdt. Als u 

‘u’ bedoelt, dan kunt u echt niemand anders bedoelen dan mij. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dat weet ik. Ik hoef het toch niet herhalen? 

De voorzitter: U hoeft het niet te herhalen, als u even scherp houdt, dat u via de voorzitter spreekt. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ik ga het proberen. Ik ga het anders scherp houden. Ik houd het hierbij. Dit was 

mijn tweede termijn, dank u. 

De voorzitter: Dan was dit de tweede termijn ook meteen helemaal, voor de Raad. En is het een mooi moment 

om de vergadering te schorsen tot 16:00 uur. Ik schors de vergadering tot 16:00 uur. 

SCHORSING 

2e termijn college  

De voorzitter: Ik verzoek de leden hun plaatsen weer in te nemen. En ook de mensen op de publieke tribune. 

Want het is 16:00 uur. We gaan voorspoedig. We lopen een beetje voor op het schema. Zodat we uitgebreid 

kunnen dineren. Sommigen van ons verheugen zich daar al op. In de pauze heb ik even geoefend met de 

kindburgemeesters. Twee meisjes waren hier op bezoek. Die hebben even de keten om gehad. Het stond ze 

geweldig! Want ik zie dat nog niet alle raadsleden zitten. Ik mis zelfs nog een hele groep. Ik mis de hele liberale 

flank, om het maar eens zo uit te drukken. Kan toch niet bestaan dat we zonder liberalen gaan beginnen hier? 

We gaan beginnen. Met het College in tweede termijn. We hebben ruimschoots de tijd. We doen dezelfde 

volgorde als vanmorgen. Dus het woord is aan wethouder Smit. Ga uw gang. 

De heer Smit: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, laat ik beginnen met te zeggen dat ik met aandacht, maar dat 

hoef ik misschien niet te zeggen, maar in ieder geval ook met veel genoegen in de goede zin van het woord, 

geluisterd heb naar het toch in hoge mate onderlinge debat van de Raad. Nogmaals, ik heb dat met plezier 

aangehoord. En ik denk dat dan ook heel veel goeie dingen uitgewisseld zijn. Ook zaken die voor ons als 

College, voor mij als portefeuillehouder ook goed is, om daar in het vervolg nog eens even op het netvlies 

weer te hebben van wat er vanmiddag gezegd is. Dat hoeft allemaal niet herhaald te worden. Uiteraard niet. 

Maar weet, dat dat ook opgeslagen is. Een aantal zaken die sprongen er wat mij betreft enigszins uit. En ik 

hoop op een logische volgorde daarop in te gaan. En ik begin even bij de Omgevingsvisie. Ik heb daar 
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vanmorgen inderdaad in mijn eerste termijn aan gerefereerd, en dat heb ik met name gedaan om aan te 

geven, eigenlijk tweeledig, dat het nodig is om keuzes te maken, hoe dan ook. We hebben te maken met 

schaarse ruimte en een verdelingsvraagstuk. Dus als ik alle AB’s naast elkaar leg, en ik zie en lees wat daarin 

allemaal voor wensen staan, nou dan moeten we daar hoe dan ook keuzes in maken. En ik kreeg ook de 

indruk, maar ik zeg het met enige voorzichtigheid, dat bij lang niet iedereen, en dat kan ik me ook voorstellen, 

en zeker gelet ook op de verkiezingen die we gehad hebben, de Omgevingsvisie zoals we die vorig jaar in de 

Raad besproken hebben nog helder op het netvlies staat. Nogmaals, dat is geen verwijt. Totaal niet. Maar het 

was wel een voorzichtige indruk die ik krijg. Waarin dingen inderdaad staan over bijvoorbeeld een Programma 

Duurzaamheid maken. Of het bewegingsvriendelijk inrichten van de buitenruimte. Of over diversiteit 

ontmoetingsplekken, of differentiatie van woningtypen en woonvormen. Allemaal zaken die in die 

Omgevingsvisie staan. En daarom wilde ik hem graag ook nog eens oppoetsen. En daarmee ook mede onder 

uw aandacht brengen. Dat daar wel degelijk ook piketpalen geslagen zijn. Dat wil niet zeggen dat die 

piketpalen voor altijd zo zullen blijven staan. Natuurlijk kan dat onderwerp van debat zijn. Punt is wel, feit is 

wel, dat de Omgevingsvisie zoals die er nu ligt, en zolang die ook ongewijzigd is, is dat wel een zelf bindend 

document. Dat is ook wel weer aan de orde. En dan kom ik ook op het punt, daarbij bijna automatisch, over de 

gevarieerde woningtypen en woonvormen. Ik dacht dat de heer Ros daar ook met name iets over zei. Daar is 

ook iets over geschreven in het Coalitie-akkoord. En ik grijp even terug in de tijd en niet vooruit. Want dat 

zouden we nog gaan doen, maar terug in de tijd grijpen dat mag wel uiteraard. En daar hebben we ook iets in 

het Coalitie-akkoord geschreven voor met name ook aandacht aan eenpersoonshuishoudens. Hoe die er dan 

ook precies uit mogen zien. Dat laten we nog even in het midden. Maar wel dat we constateren dat er een 

trend is dat er steeds meer eenpersoonshuishouden zijn. En zoals ik het goed zei, om te kijken of we voor die 

eenpersoonshuishoudens iets zouden kunnen realiseren. En dan denk ik het liefst aan een wat duurzame 

manier, hè. Dat het ook nog even iets langer blijft staan. En dat het ook goed, zowel verhuurbaar is, dan wel 

verkoopbaar is. Nou, al dat soort aspecten. Maar daar is wel zeker aandacht voor. En ik denk dat dat een punt 

is, nogmaals zonder in bepaalde categorieën te vallen, ik scheer even al die categorieën over één kam, om 

daar wel goed naar te kijken. En dat vind ik ook een onderdeel van die gedifferentieerde woningtypes en 

woonvormen. En laten we ook niet onder stoelen of banken steken, dat er gewoon in Ridderkerk, dat blijkt 

ook uit allerlei onderzoeken, ook nog gewoon een behoorlijke behoefte is aan heel dure woningen. Ook dat is 

een gegeven. Maar zo zie je dat je dus met allemaal conflicterende wensen, belangen te maken hebt. En daar 

zullen we met elkaar inderdaad afwegingen in moeten gaan maken. Maar daar komen we ongetwijfeld met 

elkaar nog verder over in gesprek. En als het dan over huisvesting gaat, dan is de stap ook vervolgens te 

maken naar jongerenhuisvesting. Er is een expliciete vraag gesteld door de heer Overheid van het CDA. En 

natuurlijk, als we in het kader van actualisering van het Integraal accommodatieplan. En we kijken er nog eens 

opnieuw naar de destijds beoogde sporthal in het P.C. Hooftpark, en ook toen was al bekend dat de 

bouwkundige staat van waar het jongerencentrum nu gehuisvest is, dat dat niet al te best is, dan zullen we 

daar zeker dat bij die actualisering meenemen, er proactief in zijn en natuurlijk het gesprek aangaan. 

Voorzitter, dan een punt, ik maak dan een beetje de overstap naar de meer financiële kant van de zaak. Ik heb 

een paar keer gehoord, volgens mij vanmorgen maar ook vanmiddag, en daar geldt bij mij wel de behoefte om 

dat te weerspreken, de opmerking: het loopt niet lekker bij Financiën. En ik denk dat dat een te 

ongenuanceerde uitspraak is. Volgens mij kunnen we, althans ik zou die steun absoluut niet voor mijn 

rekening willen nemen, het loopt volgens mij prima bij Financiën. Wat we alleen wel geconstateerd hebben, in 

de recente bijeenkomst waarin het ging over de P&C-cyclus, is dat er als het gaat over krediet- en 

budgetbewaking, dat er best verbeteringen mogelijk zijn. Ja, in een organisatie moet je altijd streven naar 

verbeteringen. Dat doen wij ook. En in het kader van de discussie die we eerder dit jaar gevoerd hebben over 

onrechtmatigheden die we geconstateerd hebben, zijn we zeker op zoek naar verbeteringen om dat te 

voorkomen, te vermijden. U als Raad daar beter over in positie te brengen, u daarover te informeren. Maar ik 
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vind dat daar niet het label aangehangen mag worden dat het niet lekker loopt bij Financiën. En dat dan 

ongeveer in één adem benoemd wordt met andere domeinen en 'geld erbij’, en dat soort zaken. Dan worden 

er een aantal zaken aan elkaar gekoppeld, die niet aan elkaar gekoppeld mogen worden. En dat wil ik ook hier 

publiekelijk toch wel gemeld hebben. Een aantal keren is ook Eneco voorbij gekomen. Dat geeft een bepaald 

gevoel alsof de huid van Eneco verkocht is voordat die beer geschoten is. Maar goed, dat zijn allemaal schoten 

voor de boeg gegeven, en ook richting die beer, misschien dan wel. Maar goed, dat zal de discussie zijn waar 

we ook zeker nog op terug zullen komen. Ik denk dat er meer is dan een aantal aspecten die in de discussie 

vandaag benoemd zijn, maar ik denk dat je breder daarnaar zal moeten kijken. Zowel als het gaat over het 

vraagstuk wel of niet verkopen, daar heb ik al flink wat meningen over gehoord. Die in een zekere richting 

tenderen. Ik ben niet doof, wat dat betreft. En aan de andere kant, ook van wat je met een eventuele 

mogelijke opbrengst zou gaan doen. Dat is breder, volgens mij, dan dat ik vandaag aan scala gehoord heb. 

Maar ook dat komen we later, wellicht eind deze maand, nog eens een keer op terug. Voorzitter, dan als het 

gaat over die huid verkopen voordat de beer geschoten is, dat doet me denken aan de opmerkingen die ik 

vanmorgen ook gemaakt heb in de eerste termijn. Ik citeerde daar overigens Wellink, onze oud-president van 

de Nederlandse Bank, toen het ging over hardleersheid. Dat was niet mijn wijsheid. Maar ik constateer wel dat 

we in ieder geval, althans mijn persoon samen met de PvdA, een soort gezamenlijke analyse van het probleem 

hebben, en dat is wellicht ook heel veelbelovend. Als het gaat over de oplossingen. Nou, wie weet, en dan 

komen we ook bij het oplossingsgerichte werken van de VVD wellicht terecht. Dus volgens mij zijn er nog 

voldoende bruggen te slaan. Voorzitter, wat mij betreft is dit de tweede termijn voor mijn persoon. Dank u 

wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Van Os. 

De heer Van Ons: Dank u wel, voorzitter. In de eerste termijn van de Raad zijn er nog enkele zaken aangaande 

mijn portefeuilles aangehaald. Inzake de leegstand, en dat er op korte termijn actie benodigd is, lijkt het mij 

goed om nogmaals te noemen dat we deze maand de Startnotitie Ontwikkelperspectief Centrum gaan 

bespreken met elkaar. Ook over de terugkoppeling naar de burger komen we deze maand te spreken. Het is 

belangrijk dat er adequaat gereageerd wordt op vragen, suggesties, maar ook op klachten van inwoners en 

ondernemers. Er is ook gevraagd of het mogelijk is om meerdere Ridderkerkse ondernemers iets te gunnen 

met hetzelfde product. Nou, dit doen we al, wat mogelijk is binnen de aanbestedingsregels. Enkelvoudige, 

onderhandse aanbestedingen alleen, daar zit je hier ook prima voor. Ook zijn we voornemens het 

inkoopbeleid te herzien en te optimaliseren voor lokale inkoop. En daar komen we ook nog met elkaar over te 

spreken. Over meer openheid en transparantie met betrekking tot Nieuw Reijerswaard, moet ik wat 

terughoudend zijn, voorzitter. Ook al is Nieuw Reijerswaard de gemeenschappelijke regeling … 

De voorzitter: Mijnheer Ros. 

De heer Ros: Voorzitter, ik hoor de wethouder Van Os praten over het inkoopbeleid. Is hij dan ook bereid om 

daar een stevige duurzaamheidstoets op te doen? Bij alle inkopen die de gemeente doet? Dank u wel. 

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter, die suggestie nemen we uiteraard mee, in het nieuwe inkoopbeleid. 

Kijken wat daarin mogelijk is. Voorzitter, over meer openheid en transparantie met betrekking tot Nieuw 

Reijerswaard moet ik wat terughoudend zijn. Ook al is Nieuw Reijerswaard een gemeenschappelijke regeling, 

het product is een grondexploitatie. En net als bij een lokale grondexploitatie is het niet verstandig om zaken 

in het openbaar te bespreken, gezien de concurrentiepositie van zo’n grondexploitatie. Maar het staat  

AB-leden uiteraard vrij om tijdens de vergadering te vragen of stukken van het besloten deel naar het 

openbare deel kunnen. Voorzitter, … 
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De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begrijp heel goed dat niet alle zaken in de 

openbaarheid besproken kunnen worden. Maar als het gaat over hoe de kruising aangepast gaat worden, als 

het gaat over een planning, als het gaat of een pionierskorting gegeven wordt of niet. Je hoeft geen namen te 

noemen, je hoeft misschien zelfs geen bedragen te noemen. Maar dit zijn zaken waar mensen gewoon ook 

benieuwd naar zijn. Het is ook hun portemonnee en hun omgeving. Dus ik begrijp niet waarom dat niet in het 

openbaar kan. Maar, u geeft een handreiking, die neem ik wel mee. 

De voorzitter: Wethouder. 

De heer Van Os: Inderdaad, voorzitter, ook AB-leden kunnen dit aangeven tijdens de vergadering. Voorzitter, 

wat is het verschil in benadering was de vraag met betrekking tot afschaffen van betaald parkeren. In de 

vorige periode had ik niet de hoop dat er stappen genomen zouden worden. Nu zit dit College er en er worden 

stappen genomen. Sterker nog, zoals ik al aangaf: deze maand komen nog te spreken over de Startnotitie 

Ontwikkelperspectief Centrum. Ook zijn er deze periode meerdere vastgoedeigenaren aangesloten bij het 

overleg met de gemeente. Wethouder Smit heeft aangegeven dat we onszelf niet op de borst moeten slaan, 

dus dat doe ik maar niet. Voorzitter, nog even met betrekking tot de tweede termijn van Leefbaar Ridderkerk. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel voorzitter. Ik hoor de wethouder zeggen dat er nu wel stappen gezet worden 

en de vorige periode niet. Ook toen werden er al gesprekken gevoerd met de winkeliers, met 

vastgoedhandelaren. Ja, waar zit het verschil precies in? Kan de wethouder dat nader voor mij duiden? 

De heer Van Os: Voorzitter, dat waren niet mijn woorden dat de vorige periode geen stappen zijn genomen. Ik 

had de woorden, dat ik er niet de hoop op had in de vorige periode. Dat er stappen genomen zouden worden. 

Dat is toch iets anders. En nu hebben we gewoon een goed overleg met vastgoedeigenaren, met de BIZ, met 

andere stakeholders. Om tot een ontwikkelperspectief te komen voor het centrum. En ook deze stakeholders 

die willen er echt de schouders onder zetten, om iets moois van ons centrum te maken. En dat product daar 

komen we snel over te spreken. En het resultaat zal ook snel en adequaat hier in de Raad komen te liggen. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Ja, voorzitter, dat klinkt natuurlijk allemaal mooi. Maar je neemt ook een portefeuille over 

van een voorganger. Je hebt als wethouder ook altijd met een stukje lopend beleid te maken. Wat is nu het 

verschil in aanpak, van dit College, op dit gebied, met betrekking tot de leegstand in het winkelcentrum, ten 

opzichte van het vorige? Kan het verschil mij worden uitgelegd? 

De voorzitter: Wethouder. 

De heer Van Os: Dank u , voorzitter. Ik kan me niet heugen dat het vorige college voornemens was om dat 

ontwikkelperspectief nu zo neer te leggen als dit College het wil doen. Dus dat is hetgeen wat vernieuwd is 

hierin. Dit College wil een ontwikkelperspectief maken waar heel veel zaken bij elkaar komen: leegstand, 

ontsluiting van het centrum, levendigheid. En betaald parkeren komt daarin terug. Voorzitter, in de tweede 

termijn van Leefbaar Ridderkerk … 
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De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Ja, voorzitter, volgens mij hebben wij bij de vorige Begrotingsraad om dat 

ontwikkelperspectief gevraagd. Dus daar had mijnheer Van Os toch weet van kunnen hebben. 

De voorzitter: Wethouder. 

De heer Van Os: Voorzitter, dat heb ik niet helder op mijn netvlies. Ik ben deze periode echt fris van start 

gegaan als nieuwe wethouder. En, ik had terug kunnen kijken. Maar ik kijk graag vooruit. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Sommige zaken uit de vorige periode kan je ook beter maar vergeten. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Ja, voorzitter, dat is natuurlijk waar wat de SGP zegt. Er zijn natuurlijk ook al stappen gezet in 

de vorige periode. En ik mag toch hopen dat de wethouder niet alles weer over gaat doen. Dat er ook op 

voortgebouwd wordt wat er al is. Want anders gaat het nog heel lang duren voordat er maatregelen in het 

winkelcentrum worden genomen. Wethouder, dat lijkt me toch ook niet de bedoeling. 

De voorzitter: De wethouder. 

De heer Van Os: Dank u wel, voorzitter. Nee, dit college zit er niet om het wiel opnieuw uit te vinden. Dit 

college zit er om voortvarend te werk te gaan, het door te pakken. Samen met de raad. Voorzitter, in de 

tweede termijn van Leefbaar Ridderkerk is er voor de rest niet meer over de motie met betrekking tot de 

leegstandsverordening gesproken. Maar ik wil toch nog even aanhalen, dat de relatie nu met de 

vastgoedeigenaren goed is. En dat die relatie toch wel even scherp wordt gezet als we voor zo’n 

leegstandsverordening gaan. Dus dat zou ik de Raad toch nog graag mee willen geven in haar overweging. Tot 

zover mijn tweede termijn, dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Van Vliet. 

Mevrouw Van Vliet: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil even reageren op een drietal partijen. Want die hebben in 

de tweede termijn een reactie, of een vraag aan mij gesteld. Dus daar reageer ik op. Als eerste is dat de motie 

Maatwerk sollicitatieplicht 60-plussers. PvdA en medeondertekenaars verzoeken het College onder andere om 

die 60-plussers meer maatwerk te bieden door individuele ontheffing én ontheffing van die sollicitatieplicht. 

En zoals ik al in mijn eerste termijn heb gezegd: we leveren al maatwerk. En de klant staat al centraal. Want, 

wanneer sollicitatiebrieven schrijven geen zin heeft, wordt beleidsmatig ook niet de verplichting opgelegd om 

per week een aantal brieven te schrijven. Ook die vijf stuks niet. Men is wel verplicht om andere activiteiten te 

ondernemen, om werk te vinden. Dat is sollicitatieplícht. Dus, solliciteren in de brede zin. Dat kan zijn 

meewerken aan een netwerkbijeenkomst, er naartoe gaan. Of meewerken aan een matching met het 

Werkgeversservicepunt. Door de investering in de doorontwikkeling van het Sociale Domein, dus ook in de 

afdeling Participatie, is die dienstverlening toegenomen. En kunnen we maatwerk in dus goed invullen. Dat 

was ook de steun in de rug die het Domein al in juni gekregen heeft van de Raad. 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 
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Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Het verleden biedt geen garantie voor de toekomst. Maar ook 

het papier biedt geen garantie voor een verbeterde uitvoering. U geeft aan dat de investering is gedaan. Die 

hebben wij van harte gesteund. Omdat wij vier jaar al aangegeven hadden dat er problemen waren en we blij 

waren dat nog voordat de inkt van Coalitie-akkoord droog was deze investering gevraagd werd. Maar wat wij 

u nu bieden, is een steun in de rug om dit ook uit te gaan voeren. Want u zegt wel dat het er is, maar dat 

wordt niet toegepast. En u zegt dat die mogelijkheid er wel is, maar het wordt niet toegepast. Dus eigenlijk zit 

er een obstakel. Wij bieden u nu een steun in de rug en ook een steun in de rug van de ambtenaren, om dat 

vaker toe te gaan passen. Zodat bij dat maatwerk, waar u voor staat, waar ik voor wil staan, dit ook 

nadrukkelijk een onderdeel van gaat uitmaken. Meer dan dat het nu is. En ik begrijp … 

De voorzitter: Het begint al bijna op een betoog te blijken. Het is een interruptie. Dus uw vraag is, aan de 

wethouder? 

Mevrouw Ripmeester: Waarom zij dit niet ruimhartig kan omarmen? Die snap ik echt niet. 

De voorzitter: Wethouder. 

Mevrouw van Vliet: Dank u wel, voorzitter. Wat ik al zei in mijn eerste termijn en nu ook weer: er is al 

maatwerk. De klant staat centraal. Er ís helder beleid daarop. Dus wat dat aangaat, wat u aangeeft in uw 

motie, dat ís er al. Als het niet uitgevoerd wordt, dan moet ik daar mensen op aanspreken. Daar mag u mij op 

aanspreken. Maar het beleid is er al. Laten we dat beleid dan ook uitvoeren. Het verlenen van ontheffing op 

individuele gronden is ook landelijke wetgeving. En dat passen wij ook toe. Dat is ook verankerd in ons beleid. 

Ontheffing op basis van leeftijd alleen, maar dat weet mevrouw Ripmeester ook, dat is weer niet mogelijk. Dus 

ja, dat is de reden waarom ik zeg: we doen het al. En als het niet goed uitgevoerd wordt, dan gaan we daar 

achteraan. Maar ik ga niet de motie dan… 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. Leefbaar Ridderkerk zou dan heel graag weten: staat dat ergens al 

op papier? Dat mensen ouder dan 60 niet hoeft te solliciteren als dat niet nodig is? 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester zag ik ook. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij dat de wethouder van plan is om ambtenaren 

daarop te gaan aanspreken. Blijkbaar is er angst bij ambtenaren en die willen we ook een steun in de rug 

geven om dit te doen. Want als het werkelijk al bestaand beleid was en als het al lopend beleid was, dan 

hadden wij niet zoveel signalen binnengekregen waarbij dat niet zo is. En ik wil u dan ook bij dezen nogmaals 

oproepen om deze motie wel te omarmen, omdat die een steun in de rug is van u. Het is een signaal, politiek 

signaal vanuit de Raad voor uw beleid. En voor het beleid van de ambtenaren. Het steunt uw … 

De voorzitter: Uw punt is helder. Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Ja, voorzitter, ik had in mijn tweede termijn al aangegeven dat ik hier ook wat mee 

worstelde, met dit onderwerp. En misschien dat de wethouder nog wil reageren. Want, het steuntje in de rug, 

hè, daar gaat nu de discussie over. Maar, staan hier nou ook zaken in waarvan u zegt: nou, op dat stukje, dat 

werkt alleen maar averechts. Even los van: dit doen wij al, dus daarvoor is het niet nodig. Maar, zijn er ook 
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zaken in waarvan u zegt van: nee, maar als u dit nu vraagt van ons, dat werkt juist eigenlijk averechts of “het 

kan niet”, of wat dan ook. 

De voorzitter:  Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter. Ja, wellicht heb ik nou daarnet de wethouder goed 

horen zeggen dat dit maatwerk feitelijk mag en al gebeurt? Alleen dat het niet gekoppeld kan worden aan het 

leeftijdsaspect, wat in deze motie uitdrukkelijk wél gebeurt. Heb ik dat goed begrepen? 

De voorzitter: Wethouder. 

Mevrouw van Vliet: Dank u wel, voorzitter. Ja, om met het laatste te beginnen: dat hebt u goed begrepen. 

Daarom zeg ik ook heel nadrukkelijk: wij doen dit al. Maar we doen dit niet alleen voor 60-plussers. Want dit 

kan net zo goed zijn voor 50-plussers, of 40-plussers. Het is individueel maatwerk. En de impuls die ons 

gegeven heeft, in juni, zorgt ervoor dat we nog meer maatwerk kunnen doen. We hebben in de bijeenkomst 

van 16 oktober nog duidelijk naar voren gehaald dat we voor 1 december klaar zijn op alle klanten in kaart te 

brengen. Job-ready, nog net niet job-ready, of helemaal nooit job-ready. We hebben aangegeven: daar waar 

geen arbeidsperspectief is, daar gaan we kijken of er een tegenprestatie kan zijn. En zo niet, ja, dan is er even 

helemaal niks mogelijk. Dus dat is mijn reactie op, eigenlijk ook PvdA, maar ook op de SGP. Leefbaar vraagt: 

staat 60-plus op papier? Nee, het staat niet op papier. Want dan zou het een leeftijd-iets-gebonden zijn. En ik 

zeg het: het is voor alle inwoners. Maar het is wel beleid waarop staat, dat als er geen arbeidsperspectief is, 

dat ze die sollicitatiebrieven niet hoeven te doen. En dat ze ook niet hoeven te solliciteren. Is er wel 

arbeidsperspectief, maar heeft het schrijven van brieven geen zin, dan hoeven ze niet de brieven te schrijven. 

Maar, mogen ze, of moeten ze, dan worden ze wel geacht deel te nemen aan een netwerkbijeenkomst, een 

match-making van Werkgeversservicepunt. Sterker nog, wij gaan er in de komende tijd op inzetten dat we 

meer contacten krijgen nog met ondernemers, Werkgeversservicepunt, van juist contact te zoeken om juist 

die mensen aan het werk te helpen. Want, laten we nu wel zijn: er is een behoorlijk tekort aan personeel. 

Mensen van 60-plus zijn echt niet afgeschreven. Dat heeft u ook in de bijeenkomst kunnen zien. Dat er ook 

succesverhalen zijn. Dat is helaas niet voor iedereen. Maar dat is niet leeftijdsgebonden. Ik ken ook 

succesverhalen van mensen die, geen succesverhalen van mensen die 40 zijn. 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter het bevlogen verhaal van de wethouder is duidelijk over wat ze 

allemaal van plan is. En waar we allemaal duidelijkheid over krijgen. En over haar indeling van mensen die job-

ready of niet job-ready zijn. Dat heeft hier niets mee te maken. 60-plussers kunnen hartstikke job-ready zijn en 

alsnog nooit uitgenodigd worden door werkgevers. Dáár zit het probleem. De kans dat de 60-plusser niet 

wordt uitgenodigd, is vele, vele malen groter dan een 40-plusser die niet wordt uitgenodigd. We gaan, wat wij 

nu vragen, is de mens centraal te zetten, zoals u zelf ook al aangeeft. En juist bij die groep die zo weinig kans 

maakt om uitgenodigd te worden, juist voor die groep, een duidelijk signaal af te geven dat je hen niet zal 

belasten met het zinloze brieven schrijven. En u zegt nu: dat doen we al. Als u dat al had gedaan, dan had ik 

geen signalen gekregen … 

De voorzitter: Maar dit is een herhaling van zetten. De wethouder. 

Mevrouw Van Vliet: Ja, als ik hierop reageer, is het ook een herhaling van zetten. Ik heb aangegeven wat ik 

daarvan vind. Dus wat dat aangaat, ik heb eerder gezegd: het is heel sympathiek, uw motie. 
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De voorzitter: Vervolg maar uw betoog. 

Mevrouw Van Vliet: Ja, dat wil ik ook doen. Het is een hele sympathieke motie. Maar we doen het al. En dan 

blijf ik bij mijn standpunt. Ik ga naar de tweede partij. Dat was de partij GroenLinks. Mijnheer Ros maakte de 

opmerking dat ik nog weinig of niet had gereageerd op algemene beschouwingen van andere partijen. Ik heb 

de algemene beschouwing er even bij genomen en ik neem er een paar even door. De SGP heeft onder andere 

op mijn dossier gezegd: de gemeente dient er te zijn voor inwoners in een kwetsbare omstandigheid. En hij 

heeft iets over zelfredzaamheid gezegd. Ben ik op terugkomen in mijn betoog. Leefbaar Ridderkerk heeft het 

gehad over verwarde personen. Daar ben ik ook op ingegaan. Wijkteams, dat ze heel goed op orde moeten 

zijn. College moet komen met heldere feiten en prognoses. Nou, ik heb iets over de cijfers gezegd. Ik heb ook 

gezegd 15 november kom ik ook met een planning. Heb ik ook in mijn verhaal verteld. De EvR die vroeg 

datzelfde: wanneer kunnen we een compleet beeld verwachten? Heb ik ook aangegeven. Hetzelfde antwoord: 

15 november. Nou, zo zijn er partijen … 

De voorzitter: Dat lijkt me wel genoeg zo. 

Mevrouw Van Vliet: Het enige, en dat geef ik eerlijk toe, maar ik heb ook maar 10 minuten, ik heb niet op alle 

van de PvdA heb ik daarop in kunnen gaan. Maar ik wil nog wel even zeggen, twee puntjes. Het lerarentekort. 

Ik doe een rondje langs alle scholen, dat weet u. De scholen waar ik geweest ben, hebben mij tot nu toe 

allemaal aangegeven geen problemen te hebben met lerarentekort. En een ander heeft kort, de AED, daar 

kom ik op terug 22 november want die staat in het collegevoorstel. En als laatste, voorzitter, wil ik reageren op 

Burger op 1. Want die zegt: kunt u ons de gegevens verstrekken waarop de bedragen gebaseerd zijn voor de 

investeringen in het Domein Maatschappij? Nou, volgens mij heeft de Raad zowel in de Commissie als in het 

Raadsvoorstel de onderbouwing van die cijfers gekregen. Er worden zelfs cijfers genoemd, met een 

onderbouwing, en ik zal ze er even bij halen, waarop staat: in 2018 het bedrag van € 1,4 miljoen. Is gebaseerd 

op autonome ontwikkelingen Wmo, participatie, versterken en borging interne beheersing. Frictie uit het 

verleden, met al de bedragen. En datzelfde staat ook over 2019. Wat er niet staat, maar dat kan ik u nog wel 

even duiden, dat het versterken van de ambtenarenorganisatie, op het moment dat de integratie-uitkeringen 

gebruikt werden voor de bedrijfsvoering. Dus bij de start van de drie decentralisaties is men uitgegaan van 5% 

voor de bedrijfsvoering. Dat was eigenlijk een inschatting. En dat blijkt achteraf aan de lage kant te zijn 

geweest. Lean en mean. Het was een nieuwe taak, mensen wisten nog niet goed hoe het zat. Dus 10% voor de 

investeringen in juni 2018 is er gevraagd. Dus er is een verschil van 5% bijgeplust. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Ja, voorzitter, die de getallen worden nu opgelepeld, want ze staan in de stukken. 

Volgens mij kunt u daarmee volstaan. Maar, volgens mij heeft de Raad nu juist gevraagd, ook met toen dat 

geld beschikbaar werd gesteld, om met een plan van aanpak te komen. Dus, geeft u dan aan wanneer dat plan 

van aanpak komt. Dan kunnen we dit op de juiste merites beoordelen. 

De voorzitter: Wethouder. 

Mevrouw Van Vliet: Dat klopt, dat heb ik gezegd. Ik kom in de commissie van 15 november daarop terug, met 

een planning. Dus die planning geeft dan ook aan wanneer u wat krijgt. Maar ik gaf antwoord op de vraag van, 

het verzoek van Burger op 1, en die vroeg waarop de bedragen gebaseerd zijn. En dat gaf ik aan. En dat was 

mijn laatste opmerking. 
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De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u, voorzitter. Wat u voorleest uit het Raadstuk, dat ken ik uit de 

onderbouwing. Ik vind dat alleen geen onderbouwing. Dat is een paar getallen en daar staan een paar kreten 

achter. We hadden veel meer onderbouwing verwacht omdat het om een fors bedrag gaat. Gaat het allemaal 

naar personeel? Gaat het allemaal hierheen? Gaat het allemaal daarheen? Maar goed, die krijg ik blijkbaar, nu 

blijkbaar niet. Maar misschien dat er 15 november verder op ingestoken kan worden? Ik heb ook nog wel even 

een andere vraag. Er zit een puntje in het participatiebeleid. Dat heeft met de re-integratie van mensen te 

maken. Maakt Ridderkerk nou gebruik van externe re-integratiebureaus? En als dat zo is: van hoeveel 

bureaus? En kunt u dan misschien ook aangeven hoeveel mensen er via de gemeente én via die bureaus aan 

de slag gaan? 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man, dit is een nieuw punt wat wel heel erg op de technische feiten 

induikt. Dat lijkt me niet dat daar nu, naar aanleiding van de algemene beschouwingen, antwoorden op 

kunnen komen. Na ook nog een hele technische schriftelijke vragenronde. Maar u krijgt volop in Commissies 

en wat niet al gelegenheid om dat soort vragen ook nog te stellen. Dus kunt u even een hoofdlijn pakken om 

het neer te leggen nu? 

Mevrouw Van Nes-de Man: Nou ja, dan is de misschien wat minder gedetailleerd. Maar, maakt Ridderkerk 

gebruik van externe re-integratie? En andere cijfers … 

De voorzitter: De wethouder. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Andere cijfers zie ik toch graag een keer tegemoet. 

Mevrouw Van Vliet: Dank u wel, voorzitter. Nou, u had diezelfde vraag ook al gesteld, als ik me niet vergis, 

hoor, misschien heb ik het mis. Maar ik dacht mij te herinneren, op 16 oktober in de Commissie-bijeenkomst. 

Toen heeft u dat aan mevrouw Van der Woude gesteld die vraag. En u heeft toen ook antwoord gekregen dat 

we daar wel eens gebruik van maken. Het aantal, nee, dat weet ik niet. Dat is iets van de uitvoering. En ik weet 

niet, ik houd niet bij hoeveel bureaus. Maar u had het antwoord, in mijn beleving, al gekregen. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Dat klopt, maar dat was een ander gremia. Dus vandaar dat ik hem nu herhaal. 

De voorzitter: Dat was het, wethouder? Gaan we naar wethouder Meij. 

De heer Meij: Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Van Nes heeft nog een aantal concrete vragen gesteld. Daar 

wil ik eigenlijk zo meteen even op terugkomen. In de tweede termijn van de Raad was er even een discussie 

dat, onder andere bij de heer Van der Duijn Schouten, of het openbaar vervoer onder druk staat. Nou, daar 

kun je verschillende antwoord op geven. Namelijk ja en nee. Het staat onder druk en we gaan het merken op 7 

december dat de fijnmazigheid van bepaalde wijken niet meer in die zin goed bediend wordt door de bussen. 

We hebben natuurlijk het DAV-concessie gehad. En dat Qbuzz Rijsoord niet meer bedient in de weekenden en 

‘s avonds. Nou, dus daar kun je zeggen: daar staat openbaar vervoer, dat is in dit geval Rijsoord, onder druk. 

En daar is Rijsoord niet uniek in, in de MRDH-regio. Maar het geldt voor de andere kant ook, kun je weer 

zeggen. We hebben natuurlijk die snelle bussen, die gestrekte lijnen, waar we dus heel snel, ik geloof dat 

GroenLinks daarop anticipeerde, dat we heel snel in Rotterdam kunnen komen. Juist om dat te kunnen 
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bekostigen, wordt dan natuurlijk weer bezuinigd op die fijnmazigheid. Dus dat heeft met elkaar te maken. 

Want die BDU-gelden, die we krijgen uit Den Haag, dat is gewoon een vast bedrag. Ik dacht uit m’n hoofd iets 

van € 500.000.000. En dat je aan één meer uitgeeft, gaat gewoon van de ander af. En wat het nu ook zo lastig 

maakt, aan de ene kant een hele positieve ontwikkeling, dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van het 

OV. Ook in Ridderkerk, hebben we gezegd. Maar landelijk ook. Men had verwachtingen van eigenlijk 2% in de 

crisis, toen was het al 3%. En we zitten nu al op 5%. Nou, dat is hartstikke mooi dat meer mensen gebruik 

maken van het OV. Alleen het lastige is, dat brengt natuurlijk extra kosten met zich mee, maar dat wordt niet 

betaald met extra subsidie. Dus ook die extra toename van reizigers moet ergens vandaan komen. En wat ik 

nu, ik zit natuurlijk in het presidium van de MRDH, wat ik dan hoor, is van dat bedrag wat we daar krijgen, gaat 

steeds meer -ik dacht nu bijna rond de 90%, 80 - 90%, dat was eerst veel lager, rond de 60- naar beheer en 

onderhoud. Van alle bussen, trams en metro’s. En steeds minder voor investeringen. Dus er blijft heel weinig 

geld over om ook nieuwe bussen aan te schaffen, maar ook om de busroutes uit te zetten. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. Uw lichtje.  

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u, voorzitter. Nu wij het over de bussen hebben, kunt u aangeven hoe het 

staat met een nieuwe bussen van de lijn 601? 

De voorzitter: En mijnheer Ros. 

De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. Is de wethouder het met GroenLinks eens dat per december er eigenlijk 

een grote verschraling van het openbaar vervoer en van het busvervoer in Ridderkerk plaatsvindt? Doordat de 

meeste snelle bussen om Ridderkerk gaan rijden? 

De voorzitter: Wethouder. 

De heer Meij: Op uw vragen kom ik zo meteen terug. Ik zei: ik neem even deze discussie mee om daar even 

mijn eigen licht op te laten schijnen. Je kunt verschillen over de bewoording, hè? Of het een verschraling is, of 

dat het onder druk staat. Natuurlijk vindt er een verschraling plaats. En er gaan ook inderdaad bussen nu om 

Ridderkerk heen, via de A15-A16. Maar erg gingen nu ook veel bussen achter elkaar op de Rotterdamseweg. 

Dus dat was ook een beetje overdone. De Rotterdamseweg wordt nu goed bediend. Mensen die daar naartoe 

kunnen, maar dat is natuurlijk altijd ook niet meteen de meest handige plek, daar kun je sneller naar 

Rotterdam toe. Maar ik zei net: het is echt passen en meten. Het gaat echt met die beperkte hoeveelheid geld, 

moeten we mee dealen. En door het toenemen van het aantal reizigers komt druk op het feit dat er toch moet 

worden bezuinigd, wil je toch nog iets investeren. Nou laat ik dan de vraag nemen van u, mevrouw Van Nes. 

De nieuwe bussen, de 601. Die staan al klaar. Al van, het is nu november, die staan al denk ik in de zomer 

klaar. In Utrecht. En het lastige is, waarom rijden ze nog niet? Prachtige bussen. De chauffeurs hebben er ook 

een keer kunnen kijken. Maar er is er een probleem tussen zeg maar de Duitse ANWB en de Mercedes. Er is 

sprake van sjoemelsoftware. En dat heeft misschien te maken met alle problematieken die we natuurlijk uit 

Duitsland gehoord hebben, met andere grote bedrijven, met Volkswagen. Dat moet eerst opgelost zijn. Ik heb 

begrepen: het kan volgende week opgelost zijn, maar het kan ook vier maanden duren. Of misschien nog 

erger. Ja, dat maakt het gewoon hartstikke lastig. Er ligt een contract, die bussen zijn besteld. Die zijn zelfs 

betaald. Maar we krijgen ze niet op kenteken. Ja, daar moet in Duitsland een deal plaatsvinden dat het 

opgelost wordt. En dat legt dus extra druk op die bestaande bussen. Eigenlijk boekhoudtechnisch 

afgeschreven bussen, van de 601. Daar hebben we ook onze zorgen vaak over uitgesproken bij de RET. Omdat 

de chauffeurs ook best klagen. Ik heb dat ook al een paar keer in de Commissie verteld. Niet omdat ze niet 

meteen veilig zijn, want ze zijn gewoon veilig. Ze zijn ook net weer getest, juist door de druk op de RET van: 
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dat accepteren we eigenlijk niet, dat er geen andere bussen komen dan de bestaande bussen. Worden ze 

steeds opnieuw gekeurd, en dan worden er ook steeds dingen gerepareerd. Maar het blijft gewoon lastig. Dus 

dat is het dilemma van die bussen. De nieuwe bussen zijn er, de oude bussen zijn afgeschreven, rijden nog 

wel. Maar toch is de vraag: hoe lang? Want we gaan natuurlijk de winter tegemoet. Dus we hebben ook 

gevraagd aan de RET: er is nog een derde bus. Die willen we heel graag op de Nikkelstraat houden. Gewoon als 

reserve, dat hij ingezet kan worden als een van die andere bussen toch onverhoopt het niet doet. Nou, ook dat 

is lastig. Want die bus is natuurlijk ook weer nodig in Rotterdam om in te springen. Barendrecht, die heeft 

natuurlijk ook graag nieuw, ook nieuwe bussen besteld. Kan ook niet beginnen. Heeft ook een oog laten vallen 

op onze reservebus. Dus je moet echt ervoor knokken dat je die bus daar eigenlijk kan houden. Daar doe ik 

mijn best voor. We hebben ook overleg gehad daarover met de directeur van de RET, die over de bussen gaat. 

Snapt het probleem. Maar goed, die man moet natuurlijk ook de hele Rotterdam-regio bedienen. Misschien 

wel weer goed nieuws is, we hebben ook vorige week een gesprek gehad met de algemeen directeur. Dus de 

echte directeur, over de hele RET. Die hoorde van dit probleem. Die heeft wel gezegd: ik ga er over nadenken. 

Een positieve insteek om de 601 eigenlijk helemaal op te nemen in de concessie van de RET. Dus niet dat er 

alleen in RET-bussen rijden, uiteraard wel met onze vrijwilligers, maar dat eigenlijk die hele organisatie 

gewoon bij die club gaat horen. Nog even over de HOV-visie. Daar is ook kort in de tweede termijn iets over 

gezegd. Ik zei net: in december vindt er een soort extra vergadering plaats. Informatie om de Raad mee te 

nemen. Dan is het eindrapport nog niet klaar, dat zal januari zijn. Dat u niet alleen het eindrapport ziet, maar 

wel zeg maar op tweederde van het rapport. De titel geeft misschien ook aan hoe Ridderkerk erin zit. Die titel 

van die HOV-visie, dat wordt genoemd: Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden. Dat geeft al aan: het gaat niet 

alleen vanuit Ridderkerk. Het gaat erom: wij liggen in de regio. En hoe houden we Ridderkerk met die andere 

toplocaties bereikbaar? Rotterdam-Drechtsteden. En trouwens, er zit ook een lijn in die onderzocht wordt 

naar Barendrecht. Want we moeten ook kijken of er niet naar het NS station van Barendrecht mensen kunnen. 

Het geeft al aan: het wordt een regionale insteek. Natuurlijk vanuit Ridderkerks belang. Maar tegelijkertijd 

moeten we, we moeten ook aan kunnen sluiten op die steden. Dan de Rijksstraatweg. U heeft gelijk, 

vanmorgen. Ik had moeten zeggen: een verbod van vrachtwagens, met uitzondering van bestemmingsverkeer. 

En hoe wordt dat nou gecontroleerd? Ik gaf ook aan, en dat moet ik heel voorzichtig doen, we zijn aan het 

kijken welke mogelijkheden er zijn via cameratoezicht. Dat wordt in den lande al wel op bepaalde plekken 

gedaan. Maar het Openbaar Ministerie is daar toch nog terughoudend in. Want wat is dan de rol? Hoe gaat 

dat dan? Er komen camera’s. Daarin worden alle vrachtwagens geflitst, die daar dus niet mogen zijn. En de 

BOA’s, en dat is een ander aspect, die BOA’s moeten daar natuurlijk capaciteit hebben, die moeten ook 

opgeleid worden. Die BOA’s halen dan het bestemmingsverkeer er eruit. En de vrachtwagens die er niet 

thuishoren, dat wordt opgestuurd zeg maar als boete naar het Ministerie van Justitie. Dus dat is de rol van de 

BOA’s. Dus niet elke vrachtwagen wordt geflitst, krijgt een boete. Maar dat betekent ook weer, dat we 

natuurlijk aan de BOA’s meer vragen dan we nu doen. Nou, dat wordt nu onderzocht. Dan nog iets over die 

Centrumring. En er ging ook nog een beetje een discussie over de fietsstraten. Er zijn inderdaad verschillende 

soorten fietsstraten. Heb ik me ook in moeten verdiepen, want je hoort fietshighways, je hoort snelle 

fietsroutes. Je moet er echt ook wel verschil in maken. Ik heb vanuit mijn MRDH-positie een keer een 

snelfietsroute mogen openen tussen Den Haag en Leiden, de Velostrada. Ja, daar gaat het echt om mensen uit 

de auto halen die er dan nog sneller dan auto’s tussen Den Haag en Leiden kunnen rijden. Nou, over onze 

snelle fietsstraat moet ik eigenlijk gewoon zeggen: fietsstraat, dat is een ander verhaal. Als we het over de 

Lagendijk hebben, heb ik ook gezegd tegen mevrouw Van Nes: het wordt een fietsstraat. Maar niet dat je daar 

natuurlijk 5, 6, 7, 8 minuten op die 300 m tijdwinst boekt. Daar wordt het echt, we gaan er een fietsstraat van 

maken, maar eigenlijk is het dan ook meer het doel om te bereiken dat daar de auto te gast wordt. En dat 

fietsers daar dus voorrang hebben. Die auto’s moeten zich daar dus inhouden. En ik hoor heel veel, ik snap dat 

die bewoners - daar luisteren we ook heel goed naar, dat die kritiek hebben of dat ze angstig zijn van: wat gaat 
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er nou toch met die een beetje historische straat daar, Lagendijk, gebeuren? Maar eigenlijk is dan de opzet: 

door er een fietsstraat van te maken, en we gaan het ook wel aanpassen, dat daar ook steentjes komen. En 

niet glad asfalt, waardoor het ook past in de verlenging van de andere Lagendijk. Maar er komt wel natuurlijk 

een ander profiel. Met een roodbruine kleur. Dat betekent dat die fietsers daar voorrang hebben, dat die 

auto’s daar te gast zijn. En dat er dus veel minder hard kan worden gereden. Want dat is ook een bezwaar 

vaak, van die mensen. Dat er veel te hard gereden wordt. En we gaan er ook nog proberen, via de Geerlaan, 

een afsluiting te maken, een extra ontsluiting. Waardoor niet al het verkeer via de Lagendijk daar overheen 

hoeft. 

De voorzitter: Mijnheer Ros. 

De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. De heer Meij loopt volgens mij ook al een hele tijd mee in deze 

gemeenteraad. En een van de eerste vergaderingen dat ik hier te gast was, werd er over het Koningsplein 

gesproken, waar de auto te gast zou zijn. En heel af en toe maar daar langs zou kunnen komen. Ik zou hem wel 

mee willen geven dat in zijn achterhoofd te houden, dat wanneer we het hebben over de auto te gast, daar 

een andere insteek te kiezen dan op het Koningsplein. 

De heer Meij: Ik kan niet alles tegelijk. Kijk, wat een ander punt is: je wilt de winkels bereikbaar houden. Dus in 

het centrumplan, waar we nu over aan het nadenken zijn, moet je een afweging maken: hoe hou je de winkels 

goed bereikbaar zodat de klanten er goed kunnen komen? En tegelijkertijd zijn we natuurlijk ook bezig - daar 

is de Lagendijk natuurlijk ook een onderdeel van - dat we die straten in het centrum autoluw maken. En dat 

auto’s er wel kunnen komen, maar dat ze daar gewoon mogelijk een minuut of twee langer over doen. Omdat 

ze achter die fietsers aan moeten hobbelen. Want juist op die plekken wordt er te hard gereden. En dat willen 

we eigenlijk voorkomen. En we kunnen niet alles handhaven met politie, ook niet met BOA’s. Dus we moeten 

het doen met, ik hoop dat hij luistert mijnheer Ros, want ik heb het tegen u. 

De voorzitter: Via de voorzitter, wethouder Meij. 

De heer Meij: Ik had de hele dag al zo mijn best gedaan. Dan ga ik toch de fout in. Excuus, voorzitter. Ik sprak 

even de heer Ros aan op het feit dat hij mij niet aankeek. Dus ik dacht: luistert hij wel? Maar uw suggestie van 

zo’n centrumring, daar ben ik natuurlijk heel erg voor. Dat je kan zorgen dat je natuurlijk in het centrum kan 

komen, maar dat uiteraard dat eigenlijk op een hele verkeersveilige manier moet gebeuren. Ik heb de 

fietsstraat gehad. Dan nog iets over de buitenruimte. Het ging over de groene buffers. Nou, dat heeft de heer 

Smit benoemd. En vanuit de Omgevingsvisie, dat heb ik ook vanmorgen genoemd, dat doen we ook met name 

omdat er druk is van hogere overheden. Om al dat soort plekken vol te bouwen. Nou, eigenlijk door het nu 

goed te positioneren, die groene buffers, hopen we, tenminste dat is onze stellingname, willen we daarmee 

ons zo sterk mogelijk verdedigen tegen een hogere overheid. Die een begerig oog laat vallen om daar 

natuurlijk allerlei andere, ook belangrijke plannen -woningbouw, want dat moet er ook komen- maar 

nogmaals, dat kent u allemaal, ons verhaal. We zitten al natuurlijk op een lastige plek. We willen daar graag 

groen houden. En dat zetten we dan ook in dat soort stukken neer. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u, voorzitter. We hadden het vanochtend inderdaad even over een van de 

groene buffers, of misschien de enige nog wel. Is eigenlijk Bolnes Zuid. Daar hebben wij zelf nauwelijks 

ambities over uitgesproken. Een vaag plan ligt er, in mijn beleving. Hoe borgen wij naar buiten toe, naar een 

ieder die al jarenlang aast op het gebied, dat dit groen kan blijven? 
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De heer Meij: Nou, dat zei ik volgens mij net. Door in ieder geval in onze eigen stukken dat helemaal te 

benoemen als een groene buffer. Zoals we ook heel hard steeds benoemen, dat we geen oeververbinding 

willen hebben van Krimpen naar Bolnes. Ja, uiteindelijk wat dat waard is, dat weet je natuurlijk niet. Als er een 

hogere overheid dat zou overrulen. Maar als je het niet goed ergens zelf borgt, in je eigen stukken, dan zeggen 

ze: ja, waar heb je het staan? Dus op die manier proberen we het goed te doen. En dat ook uit te dragen in de 

regio. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u, voorzitter. Misschien zouden we zelf gewoon actief, met een invulling 

en een plan moeten komen, om dat nog wat sterker naar buiten te doen. Want wat u aangeeft: wat het waard 

is? Dat het in onze stukken staat, dat weet ik niet. Ja, dat baart toch wel wat zorgen. Want we weten allemaal 

hoe het werkt in deze regio. 

De heer Meij: Ja, we doen ons best om dat zo goed mogelijk te borgen. Of je daar plannen voor moet maken, 

het moet gewoon natuur blijven! Het moet recreatie blijven. Dus daar zou je in kunnen ondersteunen. Als je 

wat recreatiefs daarvan maakt. Misschien, ook goed bereikbaar. Misschien ook met een bankje, dat mensen 

daar kunnen wandelen. Dan heb je misschien de overheid op een andere plek, dat die naar andere plekken 

gaat kijken. Nog even over die bankjes, trouwens. Ik begreep dat het ook niet alleen uw voorstel was, maar 

ook van de heer Soffree. U trekt het terug, maar we gaan er inderdaad naar kijken. Als ik door Ridderkerk 

wandel, wil ik ook ergens wel eens kunnen zitten. En er zijn inderdaad weinig plekken waar dat kan. Nog even 

over die bomen, dat was ook de heer Ros. Ik heb verteld: een sympathieke gedachte. Meer bomen en elke 

boom, elke leerling zelfs, hè, een eigen boom. Nu heb ik als wethouder gemerkt dat dat toch wat complexer 

ligt dan ik ook zelf dacht toen ik hier begon. Ook mijn insteek was, onze insteek was: meer bomen. In het 

verleden zijn heel veel bomen geplant. En die moeten, maar die kunnen niet tot wasdom komen. Die hebben 

ruimte nodig. De grond zit vol met allerlei leidingen, kabels. De wortels kunnen niet naar beneden … u weet 

dat. Dus je moet echt goed kijken: waar kun je kwalitatief bomen neerzetten die ook kunnen groeien? 

Natuurlijk gaan we kijken, als we die wijkplannen maken, kunnen we daar kinderen bij betrekken? In zoverre 

heeft uw motie daar echt wel een rol bij gespeeld. Maar we kunnen niet de motie ondersteunen. Dus ik 

ontraad hem toch. Omdat we niet kunnen garanderen dat elk kind straks een eigen boom heeft. Want we 

moeten eerst nog maar eens kijken of er voldoende plek is. Volgens mij, voorzitter, dit was het. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Japenga. 

De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. Ja, er zijn diverse opmerkingen gemaakt en aanbevelingen 

meegegeven, zou ik haast zeggen. Ik ga er op een paar even in. De Partij van de Arbeid gaf aan goed te vinden 

en prettig te vinden de evaluatie van de participatie-instrumenten. En deed vervolgens de suggestie om daarin 

ook het burgerinitiatief in op te nemen en mee te nemen. En dat lijkt me een goede suggestie. Verder werd 

door de ChristenUnie de vinger even gelegd bij het Nationaal Preventie-akkoord. Dat is voor zover ik weet nog 

niet helemaal definitief. Er wordt nog de laatste hand aan gelegd. En op dat moment gaan we daar ook verder 

mee aan de slag. Preventie heeft bij ons een, zeker dit College, een belangrijke rol. En we zullen daar ook in de 

komende weken nog over te spreken komen. Verder werd er wat langer stilgestaan bij de energiestrategie. 

Daar werd door een aantal partijen op ingegaan. En ik heb vanmorgen al even in mijn eerste termijn ook 

aangegeven dat er zoveel aspecten aan zitten. En dat er op zoveel manieren naar kan worden gekeken. Dat 

dat sowieso al een hele opgave is. En dan is het goed om dat ook enigszins planmatig aan te pakken. Zonder 

dat je stil gaat zitten, hè? Want een aantal maatregelen en zaken worden op dit moment wel gewoon 

uitgewerkt. Maar de Regionale Energie Strategie, de RES zoals we hem dan maar even afkorten, die moet dan 
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in 2019, half 2019, klaar zijn. In onze regio bestaan dus 23 gemeenten, maar in de provincie Zuid-Holland zijn 

er zeven regio’s. In heel Nederland zijn er een dertigtal regio’s. En die moeten allemaal gezamenlijk ook een 

puzzel maken en aan de minister aanleveren. En die zal dan halverwege volgend jaar ook aangeven of dat een 

mooi puzzeltje is. Of dat dat hem bevalt en of het goed in elkaar steekt. En dan gaat het natuurlijk om de vraag 

en aanbod van energie. Laten we wel wezen, Ridderkerk zal nooit volledig zelfvoorzienend kunnen zijn. Of je 

moet er 100 windmolens neerzetten, ik noem maar even wat. Of helemaal bedekken met zonnepanelen. En 

dan red je nog niet. Het kan dus niet. Dus wij zijn ook afhankelijk, hoe dan ook in de toekomst, van anderen. 

Maar wat wij in deze regio wel veel hebben, is warmte. En daar hebben we overschot aan. Dus landelijk moet 

ook gekeken worden: hoe gaat die hele puzzel passen? Dat is een kant van de zaak. Ridderkerk wil ook weten 

waar ze aan toe is. Wat moeten Ridderkerkers nou doen? In het kader van het loskomen van gas, in het kader 

van de verduurzaming. En om dat allemaal goed te kunnen adviseren, hebben we de vervolgstappen nodig op 

die RES. En dat is een warmtevisie. En dat zijn wijkplannen. Per wijk maken we inzichtelijk: wat is hier mogelijk, 

wat is hier handig, wat is hier wijs? Dus dat is … En wanneer is dat? 2019, half 2019 de RES. En de warmtevisie 

en wijkplannen uiterlijk in 2021, moeten ze klaar zijn. Dus wij willen dat in 2020 opleveren. En dan weet je 

ook, en de VVD noemde dat even een masterplan, ook de term integraal werd gebruikt. Ja, dat is zeker de 

opzet. Kijk dan even goed: wat is het? En dan kun je ook goed beschouwen: wat is daarbij nodig om te 

ondersteunen? Aan subsidie, of aan vouchers, of aan, nou, noem alles maar op. Advies wellicht, naast dat we 

nu wel hebben in onze Woonwijzerwinkel. Wat ook ons energieloket  is. Dus we hebben een energieloket, de 

Woonwijzerwinkel. Wat is er dan verder nodig? Hoe kun je nou onze inwoners, onze bedrijven, onze 

verenigingen het beste faciliteren? Ik denk dat dat een goed moment is, het duurt even, het is niet gezegd dat 

we stilzitten, maar het is wel belangrijk om dat met elkaar goed te beschouwen. En er werd even de vraag 

gesteld: ja, er zijn geen subsidies meer. Die zijn er wel. Waar het gaat om particulieren, gaat het vooral om die 

btw-teruggave. En waar het bedrijven betreft, zijn er SDE-subsidies. En milieu-investeringssubsidies, dat soort 

zaken zijn er zeker wel. Dus er is heel veel mogelijk gemaakt. Dan nog even …  

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u, voorzitter. U geeft al aan: er zijn heel veel mogelijkheden. U noemt 

belasting aftrekken subsidie. Dat noem ik geen subsidie. Wat wij heel graag zouden willen zien, om toch een 

stukje extra stimulans, vooral omdat Ridderkerk al zo achterloopt, in de vorm van een stukje subsidie bij de 

aanschaf van zonnepanelen. En dat er dan een stukje btw-aftrek, of zoiets, bovenop komt, nou ja, dat is mooi 

meegenomen. Mensen moeten hier duidelijk over de streep gehaald worden. 

De heer Japenga: Voorzitter, onze inwoners en bedrijven hebben nu binnenkort vooral belang bij het 

duidelijke plaatje van: wat gaat er in Ridderkerk gebeuren? Gaan we bijvoorbeeld een warmtenet aanleggen, 

in een aantal wijken? Of bijvoorbeeld in de hoogbouw? Dat is de vraag. Moet ik een CV-ketel nemen, 

nogmaals, of moet ik een warmtepomp? Dat zijn al die fundamentele vragen waar inwoners mee worstelen. 

Maar ook onze bedrijven. En natuurlijk, wij hebben achterstand, dat is ook zeker genoemd. En dus, zeggen 

“laten we in 2030 energieneutraal zijn”. Nou, ik zal zo maar zeggen: hoe ambitieus ook, dat is onmogelijk. Of je 

moet diverse loterijen winnen. Nou, daar doen we niet aan mee, dus. Voorzitter, dat wat de energietransitie 

betreft. Dan ging het nog even over de afvalinzameling, bij ideële instellingen. En ik begrijp ook van mevrouw 

Van Nes, dat, dat is ook verwarrend geweest. Een jaar geleden hebben we dat voorstel aangenomen, is 

uitgebreid over gesproken. En er is toen wat verwarring geweest over die € 5000 of € 15.000. Het is zo, dat er 

€ 15.000 voor de drie gemeenten is. En 5000 voor Ridderkerk. En u heeft daar ook, maar ik noem het maar 

even als extra service, een rectificatie van ons gehad op 20 oktober 2017, met de weekmail. En daar hebben 
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we dat nog even toegelicht. Dus ik kan me de verwarring daar wel voorstellen, maar het is € 5000. Dat is het, 

voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Enigszins, u overvalt me enigszins. Ik had eigenlijk zelf niet heel veel meer op mijn 

kerfstok. De discussie over de BOA’s is wel helder. Misschien een klein beetje tegenspreken: er komt wel meer 

blauw op straat. Bijna zo goed als vijf FTE extra, wat best behoorlijk is voor ons district. Ook afgezet tegen 

andere districten. Dus we krijgen echt wel ons deel. En daar wordt ook strijd voor geleverd. En dat is blauw op 

straat, dat zit in de wagens die rijden op meldingen. Zodat de wijkagenten meer in hun wijken kunnen zijn. Dus 

er is echt, er komt meer blauw op straat in onze basiseenheid. En daar ben ik hartstikke blij mee en daarom 

zeg ik het ook nog maar een keer. Nou, ik heb u gevraagd: geef ons nog enige tijd om ons bezig te houden met 

BOA’s, met taken, en met de inzet. Er kwam zojuist nog een nieuw taakje voorbij, dus ze zijn gewoon nog niet 

klaar met nadenken. Dus ik vraag aan u, geef ons nou even de tijd om dat goed op een rijtje te zetten. Op dit 

moment, is mijn inschatting, is de afdeling helemaal niet geholpen met twee man extra. Als wij het niet eens 

zijn over inzet, en over bevoegdheden, om nog maar eens wat te noemen. Want daar valt ook nog heel wat 

over te zeggen. Dus dat is wat ik nog even over BOA’s had mede te delen. Met de veiligheid gaat het eigenlijk 

heel goed. Dat gaat het eigenlijk heel goed. Er zit echt een daling in de cijfers. En we dalen harder dan onze 

omgeving. Dus er is iets wat we heel goed doen. Binnenkort komen denk ik de nieuwste cijfers weer naar u 

toe, of u heeft ze net gehad. Dat kruist elkaar zo’n beetje. Want het derde kwartaal is tenslotte om. Dus die 

cijfers zien er hartstikke mooi uit en er wordt ook hard aan gewerkt. Door iedereen. Door onze eigen 

wijkpolitie, door het hele basisteam, door Buurtpreventie, door de WhatsApp-groepen, door nou, ja, wat niet 

al. Iedereen vindt dat een belangrijk onderwerp en het College vindt dat ook. Zo zijn we aan het einde 

gekomen van deze tweede termijn. Een uurtje vroeger dan in de planning zat. Om uw hele boekhouding nog 

even helemaal up-to-date te hebben: de ingetrokken moties, tot dusver. Dat kan nog veranderen tijdens het 

diner. Ingetrokken moties zijn nummer 12, nummer 19 en nummer 21. Zodat u daar niet meer verder uw tijd 

aan hoeft te besteden. We beginnen straks de vergadering. Nu begint het diner, pauze. Daarna is er 

gelegenheid voor de, of in die dinerpauze is er gelegenheid voor de fracties om elkaar te ontmoeten. En ook te 

bestoken, met elkaar te overleggen en wat niet al. Want dan beginnen wij straks om 21:00 uur. Als ik nog heel 

even uw aandacht mag: beginnen wij straks om 21:00 uur. En dan maken we eerst even een rondje: hoe is het 

gegaan met de moties? Worden er moties ingetrokken? Zijn er moties geamendeerd? Zodat ook dan, voordat 

we tot stemming over gaan, de hele boekhouding op orde is. Dus dat is wat u staat te doen tijdens de 

dinerpauze. Ik schors dus deze vergadering. En ik wens u allemaal eet smakelijk. Tot 21:00 uur. 

 Schorsing  

4. Moties en amendementen. 

De voorzitter: Klokslag 21:00 uur. Allemaal van harte welkom. Deze voortzetting van deze bijzondere dag van 

de Programmabegroting. We hebben een lange schorsing gehad. Ook van harte welkom mevrouw Fräser. Fijn 

dat u er vanavond bij bent. We zijn voltallig, met zijn negenentwintigen. Wij hebben een lange dinerpauze 

gehad, zodat u nog eens even goed kon nadenken hoe het nu allemaal verder moet. Als eerste aan de orde 

zijn de moties. Amendementen zijn er niet ingediend, dus het gaat alleen over de moties. Maar bij wijze van 

uitzondering worden de moties eerst in stemming gebracht en dan het voorstel zelf. Dat is alleen bij de 

Begroting zo. En dat is dus vanavond aan de hand. Ik loop even de moties met u door. Stuk voor stuk. En als u 

daar iets aan wilt wijzigen, of intrekken, of anderszins, dan hoor ik het wel. We beginnen bij motie 7, van de 

PvdA. Het Kinderpardon. Mijnheer Rijsdijk. 
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De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel, voorzitter. We willen een tekstuele, we doen een tekstuele aanpassing in de 

motie. En die houdt in dat in de motie, onder “Overwegende dat” een punt c wordt toegevoegd: de 

procedures opnieuw bekeken moeten worden om deze situatie ten aanzien van kinderen te voorkomen. 

De voorzitter: Nog een keer. 

De heer Rijsdijk: Onder “Overwegende dat” wordt een punt c toegevoegd. En dat luidt: de procedures 

opnieuw bekeken moeten worden om deze situatie ten aanzien van kinderen te voorkomen. 

De voorzitter: Heeft iedereen die wijziging? Motie 8 Pilot niet betaald parkeren. Iemand over motie 8? Motie 9 

Maatwerk sollicitatieplicht. Motie 9, mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Ja, dank u, voorzitter. Deze motie zullen wij voor nu intrekken. De wethouder heeft 

aangegeven met ons in overleg te willen over aanpassing van de motie. Nou ja, van het aanbod maken wij 

natuurlijk graag gebruik. En we zullen 22 november een aangepaste motie indienen. Dank u wel. 

De voorzitter: Motie 9 is ingetrokken. Motie 10, over grof afval. Motie 10. Iemand over motie 10? Motie 11, 

over balspeelveldjes Drievliet. Motie 11, mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben toch nog wat geluiden gekregen dat er wat tekstuele 

aanpassingen zouden moeten worden gedaan om een meerderheid te gaan krijgen. Dus wij willen hem voor 

nu intrekken. Op een later moment indienen. 

De voorzitter: Motie 12 was al ingetrokken. Motie 13. Over langdurige leegstand. Iemand over motie 13? 

Mevrouw Kayadoe.  

Mevrouw Kayadoe: Ook voor deze motie geldt, dat wij deze voor nu op dit moment intrekken. 

De voorzitter: Motie 14 over de formatie van de BOA’s. Iemand over motie 14? Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Ja, voorzitter, eerst een omissie. Wij zijn vergeten dat hij mede ingediend was door 

Leefbaar Ridderkerk en voorts er een aanpassing heeft plaatsgevonden. Die is inmiddels breed uitgedeeld. 

Wat erop neerkomt dat er gevraagd wordt een extra fte Buitengewoon opsporingsambtenaar. En om de lasten 

daarvan in 2019 ten laste van de algemene reserve te brengen. En vanaf 2020 verder ten laste van de 

begroting. 

De voorzitter: De verandering zit hem in: van twee naar één. Motie 15, over de kinderburgemeester. Iemand 

over motie 15? Mijnheer Mijnders. 

De heer Mijnders: Dank u, voorzitter. Onder “is van mening dat” zullen we een aanpassing doen. Er komt 

namelijk een extra punt bij, puntje 5. En met puntje 5 zal er staan: een kinderburgemeester kan helpen bij 

verdere ontwikkeling en uitvoering van de jeugdparticipatie. Dat was het. 

De voorzitter: Heeft iedereen dat? Er komt een vijfde punt bij, van mening dat: “een kinderburgemeester kan 

helpen bij verdere ontwikkeling en uitvoering van beleid”. Ja? Motie 16, over het instellen van een 

duurzaamheidfonds. Iemand over motie 16? Over motie 17: Ieder kind een boom. Motie 18 Afvalinzameling 

naar Bazaar. Ja, mevrouw Van Nes-de Man. 
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Mevrouw Van Nes-de Man: Die halen wij voorlopig even terug. 

De voorzitter: Motie 19 was al ingetrokken. Motie 20, Subsidie op zonnepanelen. Motie 21 was al ingetrokken. 

Dat was de boekhouding van de moties. Dan komt nu het zware werk voor ons. Griffier, zijn we er klaar voor?. 

De procedure is als volgt: we brengen motie voor motie in stemming. Dat begrijpt u wel. Eerst vraag ik: zijn er 

stemverklaringen? En dan vraag ik wie voor de motie is. Dat hebben we zo afgesproken. Dat moet het tellen 

ook wat eenvoudiger maken. Dat iedereen dat in de smiezen heeft. Motie 7, ingediend door de Partij van de 

Arbeid. Onderwerp is het Kinderpardon. De Raad verzoekt het College te zorgen dat Ridderkerk zich aansluit 

bij de andere Kinderpardongemeenten, door bij de verantwoordelijk staatssecretaris De pleiten voor een 

daadwerkelijke oplossing voor deze kinderen. Zijn er stemverklaringen? Doe maar meteen zo, dan ben ik er 

meteen aan gewend. Mijnheer Van der Spoel, VVD. 

De heer Van der Spoel: Voorzitter, de VVD is tegen. Omdat eenieder zich aan de wet en uitspraken van de 

rechter heeft te houden. En ik wil gelijk vragen of u over dit punt hoofdelijke stemming zou willen doen. 

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Misschien is het wel goed voor u om te weten, dat ik bij deze 

procedure zo, zo, zo, zo, zo de rijen afga. Nu had ik mijnheer Van der Spoel gehad. Zo, zo, zie ik daar een hand? 

Mijnheer Los?  

De heer Los: Ja, voorzitter, we zien de nadelen wel. Er zitten natuurlijk best gevaren aan. Maar aan de andere 

kant: er is ook zoveel narigheid mee dat wij zeggen: we gaan deze motie steunen. Het is een signaal wat we 

moeten afgeven. Dus, onze fractie in zijn geheel, steunt het. Dan weet iedereen dat vast. 

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Mijnheer Westbroek. 

De heer Westbroek: Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Van Partij 18PLUS.  

De heer Westbroek: Dank u wel, voorzitter. Wij zullen vandaag geen motie steunen. Niet vanwege de inhoud, 

maar vanwege het moment van indienen. Wat 18PLUS betreft, horen deze thuis bij de behandeling van het 

College-programma. En wij hebben het verzoek aan de diverse partijen gedaan om de moties aan te houden, 

en hebben voor alle moties één lijn getrokken, zonder ze inhoudelijk te beoordelen. Dus deze verklaring geldt 

ook voor alle volgende moties. 

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Voorzitter, wij zijn voor maatwerk voor schrijnende situaties. Niet voor een 

algemene pardonregeling. Met een algemene pardonregeling wordt het rekken van procedures beloond. En 

daarom zullen we tegen deze motie stemmen. 

De voorzitter: Dat was het qua stemverklaringen, geloof ik. Er is gevraagd om hoofdelijke stemming. Mevrouw 

Fräser. 

Mevrouw Fräser: Ik heb eigenlijk een vraag aan Partij 18PLUS. Het is mij niet duidelijk of … 

De voorzitter: Nee, nee, nee, sorry.  
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Mevrouw Fräser: Het is geen debat. Het is mij niet duidelijk of zij nou tegen stemmen, of zich onthouden van 

stemming. 

De voorzitter: Zij hebben gezegd dat ze tegen zullen stemmen. We gaan hoofdelijk stemmen. Dat wil zeggen: 

de griffier noemt uw naam. En dan roept u luid en duidelijk “voor”, als u voor de motie bent. “Tegen” als u 

tegen de motie bent. Dus het zal allemaal heel erg duidelijk worden, in de loop van de avond. Het woord is aan 

de griffier. 

De heer Van Straalen: De heer Ros.  

De heer Ros: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. De heer Rottier. 

De heer Rottier: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Slaa. 

De heer Slaa: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Soffree. 

De heer Soffree: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. De heer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Stip. 

De heer Stip: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. Mevrouw Vlasblom. 

Mevrouw Vlasblom: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Westbroek. 

De heer Westbroek: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. Mevrouw De Wolff. 

Mevrouw De Wolff: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. De heer Breeman.  

De heer Breeman: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. De heer Van der Duijn Schouten. 
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De heer Van der Duijn Schouten: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Franzen. 

De heer Franzen: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. Mevrouw Fräser. 

Mevrouw Fräser: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. De heer Kardol. 

De heer Kardol: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Kloos.  

De heer Kloos: Voor. De heer Kooijman. 

De heer Kooijman: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. De heer Kranendonk. 

De heer Kranendonk: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Van der Linden. 

De heer Van der Linden: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. De heer Los. 

De heer Los: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. De heer Mijnders. 

De heer Mijnders: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Van Neuren. 

De heer Van Neuren: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Nugteren. 
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De heer Nugteren: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Ouwens. 

De heer Ouwens: Tegen. De heer Overheid. 

De heer Overheid: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. De heer Piena. 

De heer Piena: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. En mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. 

De voorzitter: Tegen de motie hebben gestemd 15 leden. Daarvoor 14. Zodat de motie is verworpen. Motie 8. 

Onderwerp is een pilot niet betaald parkeren in het centrum voor één maand. Het College wordt verzocht 

daartoe de Raad een voorstel te doen, dan wel daarover met de Commissie Samen wonen te overleggen. 

Motie 8. Stemverklaringen. Mijnheer Van der Spoel, VVD. 

De heer Van der Spoel: Gelet op de motivatie van de wethouder hedenmorgen, zijn wij tegen. En ook omdat 

een pilot van een maand of iets langer heel weinig zegt.  

 De voorzitter: Mijnheer Los. 

De heer Los: Voorzitter, in het debat hebben we het ook al gezegd, dat hebben we ook uitgelegd waarom. We 

zijn dus tegen. 

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Ja, voorzitter, ik wil graag hoofdelijke stemming over deze motie aanvragen. 

De voorzitter: Dat was geen stemverklaring. Zelfde procedure. Het woord is aan de griffier. 

De heer Van Straalen: De heer Van der Linden. 

De heer Van der Linden: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Los. 

De heer Los: Tegen. 
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De heer Van Straalen: Tegen. De heer Mijnders. 

De heer Mijnders: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. De heer Van Neuren. 

De heer Van Neuren: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Nugteren. 

De heer Nugteren: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Ouwens. 

De heer Ouwens: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Overheid.  

De heer Overheid: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Piena. 

De heer Piena: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Voor.  

De heer Van Straalen: Voor. Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. De heer Ros. 

De heer Ros: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Rottier. 

De heer Rottier: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Slaa. 

De heer Slaa: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Soffree. 
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De heer Soffree: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. De heer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Stip. 

De heer Stip: Tegen.  

De heer Van Straalen: Tegen. Mevrouw Vlasblom. 

Mevrouw Vlasblom: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Westbroek. 

De heer Westbroek: Tegen. 

De heer Van Straalen:  Tegen. Mevrouw De Wolff.  

Mevrouw De Wolff: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Breeman. 

De heer Breeman: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Franzen. 

De heer Franzen: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. Mevrouw Fräser. 

Mevrouw Fräser: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. De heer Kardol. 

De heer Kardol: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Kloos. 

De heer Kloos: Tegen. 
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De heer Van Straalen: Tegen. De heer Kooijman. 

De heer Kooijman: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. En de heer Kranendonk. 

De heer Kranendonk: Tegen. 

De voorzitter: 24 stemmen tegen de motie. 5 daar tegen, zodat de motie is verworpen. Motie 9 is ingetrokken, 

motie 10. Motie 10. Onderwerp is het aanbieden van grof afval door Ridderkerkse stichtingen, verenigingen en 

kerken. Het College wordt verzocht ervoor te zorgen dat dit gratis kan bij de Milieustraat Noordpolder. Motie 

10, stemverklaringen. Mijnheer Van der Spoel, VVD. 

De heer Van der Spoel: Voorzitter, wij zijn tegen, omdat particulieren opdraaien voor de kosten. Dus moet er 

naar een andere oplossing worden gezocht. 

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Mevrouw Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk. 

Mevrouw Kayadoe: Leefbaar Ridderkerk wil ervoor waken dat de bergen in de Gorzen nog hoger worden. En 

wil gelijk hier, bij deze, hoofdelijke stemming aanvragen. 

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Geen stemverklaringen? De griffier die bereidt zich voor op een, 

zou bijna zeggen derde aanval, maar dat is niet eerbiedig genoeg. Zelfde procedure. U roept, de griffier noemt 

uw naam. U roept “voor” als u voor bent, “tegen” als u tegen ben. Nou ja, het is wel duidelijk. De griffier. 

De heer Van Straalen: De heer Soffree. 

De heer Soffree: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. De heer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Stip. 

De heer Stip: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. Mevrouw Vlasblom. 

Mevrouw Vlasblom: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Westbroek. 

De heer Westbroek: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. Mevrouw De Wolff. 

Mevrouw De Wolff: Tegen. 
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De heer Van Straalen: Tegen. De heer Breeman. 

De heer Breeman: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. De heer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Franzen. 

De heer Franzen: Tegen.  

De heer Van Straalen:  Tegen. Mevrouw Fräser. 

Mevrouw Fräser: Tegen. 

De heer Van Straalen:  Tegen. De heer Kardol. 

De heer Kardol: Tegen. 

De heer Van Straalen:  Tegen. Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Voor. 

De heer Van Straalen:  Voor. De heer Kloos. 

De heer Kloos: Tegen. 

De heer Van Straalen:  Tegen. De heer Kooijman. 

De heer Kooijman: Tegen. 

De heer Van Straalen:  Tegen. De heer Kranendonk. 

De heer Kranendonk: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Van der Linden.  

De heer Van der Linden: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Los. 

De heer Los: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Mijnders. 

De heer Mijnders: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. Mevrouw Van Nes-de Man.  
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Mevrouw Van Nes-de Man: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. De heer Van Neuren. 

De heer Van Neuren: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Nugteren. 

De heer Nugteren: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. De heer Ouwens. 

De heer Ouwens: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. De heer Overheid. 

De heer Overheid: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. De heer Piena.  

De heer Piena: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. De heer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. De heer Ros.  

De heer Ros: Voor. 

De heer Van Straalen: Voor. De heer Rottier. 

De heer Rottier: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. En de heer Slaa. 

De heer Slaa: Tegen. 

De heer Van Straalen: Tegen. 

De voorzitter: Tegen 18, voor 11. De motie is verworpen. 11, 12, 13 zijn ingetrokken. Dat brengt ons bij motie 

14. Onderwerp is de formatie Buitengewoon opsporingsambtenaar. Het College wordt verzocht om bovenop 

de huidige formatie één extra FTE BOA’s aan te stellen en de daarvoor benodigde middelen in de eerste 

tussenrapportage 2019 te verwerken. Ik zeg het goed, hè? Ja. Stemverklaringen. Mijnheer Los. 
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De heer Los: Voorzitter, meer blauw op straat. Veiligheid, het is belangrijk. En daarom steunen wij deze motie. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Voorzitter, vanwege het naar onze mening ontbreken van een duidelijke inhoudelijke 

motivatie, zullen we voor nu tegen stemmen. 

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zullen ook tegen deze motie stemmen. De inhoudelijke 

onderbouwing die ontbreekt en de capaciteit van het basisteam Oude Maas is recent uitgebreid. U heeft dat 

ook aangegeven. En we vinden dit niet het goede moment voor deze motie. Dank u wel. 

De voorzitter: Dan breng ik nu de motie in stemming. Motie 14. Mag ik zien de handen van de fracties die vóór 

de motie stemmen? Dat is VVD, CDA, Burger op 1, Echt voor Ridderkerk, Leefbaar Ridderkerk, SGP. 17 

stemmen vóór de motie. 12 daartegen, zodat de motie is aangenomen. Motie 15. Onderwerp is een 

kinderburgemeester van Ridderkerk. Het College wordt verzocht te onderzoeken of er belangstelling bestaat 

om een kinderburgemeester in Ridderkerk te hebben. En de Raad daarover te rapporteren. Motie 15. 

Stemverklaringen? Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Voorzitter, wij zullen tegen stemmen, omdat je dan maar één kind gelukkig maakt. En 

we juist een brede groep van kinderen bij de politiek willen betrekken. 

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

Mevrouw Van Nes-de Man: Voorzitter, wij stemmen tegen deze motie. Wij zijn voorstander van het betrekken 

van de lokale jeugd bij de politiek. Maar we denken dat er betere initiatieven te bedenken zijn, waarbij je meer 

kinderen bereikt. 

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Ja, ik kijk zo. En dan kom ik vanzelf … Het is fijn als u uw hand 

opsteekt, maar helemaal wuiven hoeft niet echt. Mevrouw Fräser, D66. 

Mevrouw Fräser: Dank u, voorzitter. Ik vind het een sympathieke motie. Het idee kan ik ondersteunen. Alleen 

de verdere uitwerking ontbreekt. Ook vrees ik voor de uitwerking van dat het op één persoon afstraalt, of uit 

gaat stralen. En dat vind ik dan toch wel wat lastig. Om die reden zal ik hem niet steunen. 

De voorzitter: Dat waren de stemverklaringen. Mag ik zien de handen die voor deze motie zijn? Motie 15. 

GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, Leefbaar Ridderkerk en Partij van de Arbeid. 16 voor, 13 

tegen. De motie is aangenomen. We gaan naar motie 16. Onderwerp is de instelling van een revolverend 

fonds, waaruit leningen kunnen worden verstrekt ter bekostiging van de energiebesparende en duurzame 

activiteiten. Het College wordt verzocht hiervoor met een voorstel te komen voor de raadsvergadering van 16 

juli 2019. Stemverklaringen? Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Voorzitter, de VVD zal tegen stemmen. Omdat wij voor een Masterplan 

Klimaatverandering zijn, die de uitdagingen integraal aanpakt. 

De voorzitter: Stemverklaringen nog steeds. Mijnheer Kooijman. 
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De heer Kooijman: Voorzitter, de ChristenUnie zal voor nu tegen stemmen. Omdat wij dit onderwerp liever 

gekoppeld zien aan de uitwerking van de RES. 

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Voorzitter, de SGP-fractie zal ook tegen stemmen. Omdat wij vinden dat dit 

in het geheel van de drie maatregelen bekeken moet worden. 

De voorzitter: Dank u wel. Dat was het. Mag ik daar handen vóór deze motie zien? GroenLinks, Burger op 1  … 

meer handen zie ik niet. De motie is verworpen. Motie 17: ieder kind een boom. Onderwerp is het initiatief 

Ieder kind een boom. Het College wordt verzocht het initiatief namens Ridderkerk te ondertekenen. 

Stemverklaringen? Mevrouw Van Nes-de Man, Burger op 1. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u. Burger op 1 is enorm voorstander van meer bomen. Maar de toezegging 

van de wethouder dat hij kinderen actief gaat betrekken bij het planten van alle bomen is voor ons voldoende. 

De voorzitter: Dus u bent? 

Mevrouw Van Nes-de Man: Tegen. 

De voorzitter: Tegen. Stemverklaringen? Mijnheer Kooijman, ChristenUnie. 

De heer Kooijman: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zou haast willen zeggen: om diezelfde redenen zijn wij nu voor. 

Maar ik zal het in onze stemverklaring nog iets anders uitleggen. Dan is het voor u ook wat begrijpelijker, denk 

ik. We hebben de reactie van de wethouder gehoord. We vinden het een sympathieke motie, maar we hadden 

liever gehad dat hij gekoppeld zou worden aan het, de uitwerking van het groenplan. Maar, omdat we gelezen 

hebben wat de intentie is van deze motie, en we ernaar streven om ieder kind een boom te geven, zeggen wij 

van: nou, omdat dat er staat, zullen wij instemmen met deze motie. 

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Mijnheer Van der Duijn Schouten.  

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter. We hebben sympathie voor deze motie. Alleen wat 

ons betreft komt hij op een ongelukkig moment. Normaal zeggen we: als er over is gestemd, moet je het 

vooral niet snel daarna weer doen, maar in dit geval, als hij het haalt, zullen wij de indiener willen 

aanmoedigen om het 22 november de motie nog een keer in te brengen. Dank u wel. 

De voorzitter: Mag ik de handen vóór deze motie zien? GroenLinks, ChristenUnie en Partij van de Arbeid. 

Motie is verworpen. 18,19, ingetrokken. 20, onderwerp is de aanschaf van zonnepanelen door bewoners en 

bedrijven. Het College wordt verzocht de Raad voor 1 maart 2019 een voorstel te doen voor een 

gemeentelijke subsidieregeling voor de aanschaf van zonnepanelen. Stemverklaringen? Mijnheer Van der 

Spoel, VVD. 

De heer Van der Spoel: De VVD zal tegen stemmen omdat wij voor een Masterplan Klimaatverandering zijn. 

Die de uitdagingen integraal aanpakt. 

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Niet méér stemverklaringen. Mag ik de vóór-handen zien? 

GroenLinks, Burger op 1. Motie is verworpen. En 21 was reeds ingetrokken. Hoe laat zou het zijn? Ik geloof 

niet, dat iemand nu om schorsing gaat verzoeken. Nee, hè? Nee.  
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4a 2e Tussenrapportage 2018  

De voorzitter: Brengen we in stemming de tweede tussenrapportage voor kennisgeving aan te nemen en de 

financiële gevolgen op te nemen in de bestemde boekwerken. Stemverklaring over de tussenrapportage? Mag 

ik daar handen vóór zien? Vóór de tussenrapportage. VVD, GroenLinks, CDA, Burger op 1, Echt voor 

Ridderkerk, ChristenUnie … Ga ik te snel? Leefbaar Ridderkerk, Partij 18PLUS, SGP, D66, Partij van de Arbeid. 

Daarmee is het voorstel vastgesteld. 

4b Vaststelling begroting 2019  

De voorzitter: Tot slot vaststelling van de begroting 2019 en kennis te nemen van het meerjarenperspectief. 

Stemverklaringen? Geen stemverklaringen. Mag ik de vóór-handen zien? VVD, GroenLinks, CDA, Burger op 1, 

Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, Leefbaar Ridderkerk, Partij 18PLUS, SGP, D66 en Partij van de Arbeid. De 

begroting is daarmee vastgesteld. Dat brengt ons bij het einde van deze avond. Van deze toch wel lange dag. 

Beneden is er nog een borrel te bekomen en een stukje worst als u mazzel hebt. U heeft daarvoor vijf 

kwartier. Daarna is het voor eigen rekening. Ik verzoek u allemaal uw spullen mee te nemen, want deze zaal 

gaat op slot. En daarna: wel thuis! 

 

 


