
TRANSCRIPT VAN DE RAADSVERGADERING VAN GEMEENTE RIDDERKERK

d.d. 

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter: Goedenavond dames en heren. Ik open deze vergadering, de raadsvergadering van 21 

november. Van harte welkom raadsleden, collegeleden, ambtelijke ondersteuning, mensen op de publieke 

tribune, allemaal van harte welkom en volgers thuis, via internet. Bericht van verhindering van mevrouw Stip 

van de Partij 18PLUS en twee ziekmeldingen, mijnheer Ros van GroenLinks en mevrouw Van Vliet van Echt 

voor Ridderkerk zijn allebei ziek en mijnheer Victor Mijnders komt in verband met zijn studie iets later heb ik 

begrepen. Maar die komt wel. Ik maak u even op attent dat we een goed gevulde agenda hebben en de 

griffieren en ik heb het uitgerekend dat als alles gaat volgens dit spoorboekje we dat net redden vanavond. 

Maar er moet niet iets bijzonders gebeuren, want dan halen we het niet, niemand zit te wachten op een extra 

raadsvergadering, dus laten het proberen vanavond allemaal af te ronden, maar dan moet u mij ook wel 

toestaan om met enigszins streng voor te zitten, dan zouden we het kunnen halen vanavond. De agenda. Kan 

die zo uw goedkeuring wegdragen? Dat is het geval. Dan is die vastgesteld. 

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

De voorzitter: Gaan we naar het vragenuur raadsleden. Mijnheer Piena, van de VVD, wil het met ons hebben 

over Regio Deals. Mijnheer Piena, gaat uw gang.

De heer Piena: Ja voorzitter, moet ik hem even erbij zoeken. Ja, o jee. Daar komt de vertraging al. Ja. Nee hoor, 

ik heb hem. Maar het mag als je eerst wil, Maar dat kan, maar dat moet ik dan weer aan de voorzitter vragen. 

Daar komt hij voorzitter. Tot 1 december 2019 kunnen regio's bij het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit voorstellen aanmelden voor Regio Deals. In deze deals kunnen afspraken met het Rijk 

gemaakt worden om een regionale opgave aan te pakken. Dit versterkt de brede welvaart en leefbaarheid in 

de regio's en daarmee in heel Nederland. De VVD Ridderkerk heeft de volgende vragen. Heeft het college 

onderzocht welke mogelijkheden er voor de Regio Deals voor Ridderkerk zijn? Zo nee, waarom niet? En zo ja, 

zijn er mogelijkheden voor een voorstel voor een Regio Deal en gaat dat voorstel ingediend worden? In het 

Algemeen Dagblad van 9 november jongstleden is te lezen dat de Drechtsteden en Gorinchem de handen in 

één geslagen hebben en samen proberen een Regio Deal binnen te halen. De volgende vier vragen. Was het 

college bekend met deze samenwerking? Zo nee, is het college bereid met Drechtsteden en Gorinchem in 

gesprek te gaan om zich alsnog bij deze samenwerking aan te kunnen sluiten? Vraag zes, zo ja, heeft het 

college informatie bij deze partijen gevraagd over de inhoud van een voorstel voor een Regio Deal? En tot slot, 

vraag zeven, waarom heeft Ridderkerk zich niet bij deze Regio Deal kunnen en of willen aansluiten? Dank u 

wel voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Oosterwijk.

De heer Oosterwijk: Ja, dank u wel voorzitter. Goede vragen rondom een boeiend onderwerp, laat ik dat 

vooral even als eerste zeggen. Regio Deals en dat is ook opgemerkt, zijn echt bedoeld om regionaal opgaven te 

pakken die in een betreffende regio zeg maar echt manifest aan de orde zijn. Het is ook goed om te kunnen 

melden hier vanavond voorzitter, dat ook binnen het regionale samenwerkingsverband van de Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag, momenteel het gesprek wordt gevoerd om te komen tot, zo mogelijk te komen tot een 
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Regio Deal. En we weten met elkaar dat er zeg maar binnen de regio van de MRDH ook vraagstukken 

voorliggen op het vlak van bereikbaarheid, op het gebied van energietransitie, op het gebied van de economie, 

op het gebied van innovatie en wonen enzovoorts. En dat is ook de aanleiding geweest om daar als gemeente 

ons over die vraag te gaan buigen. En naar ik begrijp, komt in december in de bestuurscommissie economisch 

vestigingsklimaat daar al een eerste gespreksnotitie voor op tafel te liggen. Dat is één. Twee, de vraag wordt 

ook aan ons gericht in het kader van berichtgeving in het Algemeen Dagblad van recent en het college heeft 

kennisgenomen van de Regio Deal-aanvraag die is ingediend door Drechtsteden Gorinchem rondom een 

aantal opgaven die in dat gebied vooral aan de orde zijn en de lijnen die daarbij aan de orde zijn is de lijn van 

innovatie, Human Capital in oevers, ik denk dat het voor de hand liggend is dat op het moment dat we ook in 

de Metropool Regio onze gedachten hebben opgemaakt te bezien of daar zeg maar overlap oplicht, zodat je 

misschien als twee aanpalende Regio Deals met elkaar tot een stukje versterking in de uitvoering zou kunnen 

komen. Dus al met al voorzitter, denk ik dat het goed is om op deze manier de koers binnen de 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag op deze manier even te kunnen hebben duidelijk gemaakt.

De voorzitter: Mijnheer Piena.

De heer Piena: Dank u wel voorzitter. Ja, dan blijft toch nog de vraag een beetje hangen waarom we als 

Ridderkerk niet zelfstandig richting Drechtsteden hebben gekeken. De MRDH is echt een 

netwerkenorganisatie, we zijn niet bij alles afhankelijk van wat de MRDH doet. Het zou mooi zijn, zeker omdat 

het ook over de oevers gaat, dus komt daar ook nog een stuk van hier in deze raad, ja, waarom wachten we op 

MRDH en doen we het niet zelf?

De voorzitter: Anderen over dit onderwerp? Wethouder Oosterwijk.

De heer Oosterwijk: Ja voorzitter, misschien is op deze vraag niet zozeer gelijk een ultiem antwoord te geven, 

maar is het wel belangrijk om met elkaar vast te stellen dat er rondom een aantal opgaven zoals we die binnen 

de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben geadresseerd, met name die omvang van de metropool erg 

leidend is. Ik noem maar bijvoorbeeld de energietransitie, waar we met elkaar een regionale visie op gaan 

maken, ik noem maar een vraagstuk rondom bereikbaarheid. Natuurlijk kun je daarbij bezien of je met de 

buren op een bepaalde manier zou kunnen optrekken, maar ik denk het echt goed is en op die manier zit het 

college er ook in, om eerst in ons eigen gebied die eensluidendheid te organiseren, om dat vervolgens dan als 

springplank te gebruiken richting de buren

De voorzitter: Gaan we naar mevrouw Van Nes-de Man, van de Burger op 1, nou, dat is mede namens de heer 

Rijsdijk van de Partij van de Arbeid, hoe de griffier dat gaat boekhouden, dat wordt nog een uitdaging. Dan 

gaat het over de buslijn 601, mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u. Buslijn 601 rijdt sinds enige tijd met andere busjes. De vorige waren tot 

op de draad versleten. Deze roze exemplaren zien er vanbinnen en vanbuiten prima uit, maar ook daaraan 

mankeert voortdurend van alles. Ook vallen ze soms halverwege uit, zodat ze weggesleept moeten worden en 

er een vervangende bus komen. Deze vervanger is van dezelfde kwaliteit. Dit alles maakt dat de dienstregeling 

niet betrouwbaar is, het de vrijwillige chauffeurs veel rijplezier ontneemt en de nodige spanningen geeft 

gedurende de rit, in die zin van: halen we het eindpunt vandaag weer zonder bijzonderheden? Dit speelt 

inmiddels al jaren. Eerst met de vorige busjes, nu met deze, de winter komt er weer aan, hoe zal dit dan gaan? 

Vorig jaar of dit jaar heeft de wethouder toegezegd: ik hoop dat ze het derde kwartaal van 2019 in gebruik 

genomen kunnen worden, maar zeker wordt het wel het vierde kwartaal. Echter de nieuwe, ze zijn besteld en 
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geleverd voor zover we weten, staan ergens. Wanneer zijn ze geleverd? Waarom kunnen ze nog steeds niet 

ingezet worden? En wanneer kunnen ze wel daadwerkelijk ingezet worden? Dank u.

De voorzitter: Wethouder Meij.

De heer Meij: Ja, dank u wel voorzitter. Voorzitter, ik had de hoop om mevrouw Van Nes-de Man eindelijk 

eens een positief antwoord te kunnen geven, want u heeft gewoon gelijk met uw constatering. We rijden, ze 

rijden, de buschauffeurs rijden in mooie uitziende bussen, maar ze vallen ook met enige regelmaat uit en als ik 

zo door Ridderkerk loop en ik heb het een keer gezien nadat ze op zo een takelwagen gaan, dan gaat het ook 

aan mijn hart om zo een wagen zo scheef omhoog weggetakeld te zien worden. En ik spreek ook inwoners die 

dan ook uiteraard langer moeten wachten op de volgende bus. En ik moet bekennen, ik heb nu ook al twee 

keer toegezegd en ook twee keer de hoop gehad, want anders zeg je dat niet toe, dat het ging over de vorige 

busjes, dat er nieuwe bussen geleverd zouden worden, nou, uiteindelijk is die hele deal afgeketst. En laatste 

keer dat ik er met u over gesproken heb en met de raad, voorzitter, was de toezegging dat het in kwartaal vier, 

Q4, zou plaatsvinden. Tot twee dagen geleden was dat ook nog mijn stellige overtuiging, ook gezien wat ik van 

ambtenaren hoorde, dus toen ik gisteren en vandaag, er wordt natuurlijk weer opnieuw doorgevraagd, het 

antwoord hoorde dat het Q1 wordt van 2020 was ik ook gewoon teleurgesteld. Dus ook omdat je er eerst 

blijkbaar naar moet vragen en vervolgens pas dan hoort dat het weer, de bussen staan er, ze staan er al van 

november, maar blijkbaar is er zo een grote vraag, die bussen moeten omgebouwd worden tot door een 

carrosseriebedrijf tot minibus, dat het nu waarschijnlijk januari wordt, maar laat ik maar gewoon zeggen: Q1, 

want anders vraagt u in januari: waar blijven ze? En ik durf het eigenlijk niet zo precies meer heel hard te 

zeggen. Ik heb vanmiddag wel ook in mijn teleurstelling de algemeen directeur een mail gestuurd van: waarom 

moet het nou weer zo? Nou, dat overviel hem natuurlijk een beetje vanmiddag, dus hij duikt erin, ik hoop dat 

ik daar volgende week ook weer antwoord op krijg. Maar u vraagt dus, ze staan in Nederland, ik dacht in 

Utrecht, de planning is nu januari, maar laten we zeggen Q1, en daarna moeten ze natuurlijk na de RET nog 

rijklaar gemaakt worden voor de OV-incheckapparaat, dus ik ga er maar even gemakshalve vanuit en ook om 

niet weer mensen te snel verwachtingen te wekken dat het Q1 wordt. Maar ik vind het heel teleurstellend, 

vooral voor de chauffeurs uiteraard, want u zegt net: dat lijkt me niet prettig rijden, maar ook gewoon voor de 

inwoners. Dank u wel.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u, voorzitter. Q1 loopt tot maart denk ik. Oké. Ik zie u knikken. Dus we 

kunnen ook richting maart. Dan krijg je die wintermaanden. Dan heb je kans op sneeuw en gladheid, gladde 

banden en al dat soort dingen, is toch echt wel de veiligheid van die bussen aan alle kanten gegarandeerd? 

Want ook daar hoor ik bijzondere verhalen over.

De voorzitter: Anderen nog over dit onderwerp? Q1 is tot en met maart, de eerste drie maanden. Wethouder 

Meij.

De heer Meij: Dank u wel voorzitter. De veiligheid is echt wel gegarandeerd, want zo gauw als ze dus 

mankeren, worden ze natuurlijk van de weg afgehaald. Kijk, waar het gesprek straks met de heer Unk over 

moet gaan, inderdaad tot het moment, want hij kan waarschijnlijk ook dat andere proces niet versnellen dat 

er gewoon veilige bussen moeten komen, want als ze vervangen worden, dan komen die oude busjes weer 

terug waar we juist van zeiden van: dat werkt niet meer, dus het is gewoon een hele lastige situatie, maar het 

is wel veilig.
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3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen d.d.19 september en 17 oktober 2019

De voorzitter: Dat brengt ons bij agendapunt 3, vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 

19 september en 17 oktober. Iemand over die besluitenlijst? Vastgesteld. 

4. Lijst van ingekomen stuken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke 

beantwoording (art. 40 RvO)

De voorzitter: Lijst van ingekomen stukken, agendapunt 4. Iemand over de lijst van ingekomen stukken? Is ook 

dat vastgesteld.

5. Ontwerpbesluit tot oprichten van een Besloten Vennootschap ten behoeve van het beheer en de 

exploitatie sportaccommodaties

De voorzitter: Agendapunt 5, Ontwerpbesluit tot het oprichten van een Besloten Vennootschap ten behoeve 

van het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties. We hebben met elkaar afgesproken dat dit ter 

debat is met een eerste termijn van maximaal drie minuten en in totaal hebben we daar maximaal drie 

kwartier de tijd voor. Wie van u wil hierover het woord voeren? Mijnheer Los, mevrouw De Wolff, mijnheer 

Overheid, mevrouw Verdiesen, zeg ik goed, hè? Ja. Ik heb ook weleens ergens Verdissen zien staan. Toen 

dacht ik: dat is niet goed hè. Verdiesen, ja. Mijnheer Westbroek, mijnheer Van Nugteren, mevrouw Fräser en 

mijnheer Van der Duijn Schouten en mevrouw Ripmeester. Dat was hem. Maximaal drie minuten en de eerste 

drie minuten zijn voor mijnheer los van Echt voor Ridderkerk. Gaat uw gang.

De heer Los: Dank u wel voorzitter. Ik zal mijn best doen. Het gaat om wensen en bedenkingen, maar even een 

inleiding, het oprichten van een BV ziet er in onze optiek uit als beste optie om onze accommodaties in de 

toekomst te gaan besturen. De raad wordt in staat gesteld om wensen en bedenkingen in te brengen. Daar 

maakt onze fractie graag gebruik van. Al jaren is Sport en Welzijn verantwoordelijk geweest voor als beheerder 

voor onze accommodaties. Er is een cultuur ontstaan die niet naar behoren heeft gewerkt om het voorzichtig 

te zeggen. Het is een vergissing om te denken dat alleen het wegsturen van de directie alles oplost. Om 

daadwerkelijk in beter vaarwater te komen, moet het roer om. De nieuwe directie zal het niet gemakkelijk 

krijgen, evenals de medewerkers. Dat hoge eisen aan de nieuwe directeur moeten worden gesteld, mag 

duidelijk zijn. Een goede CV in besturen wil nog niet zeggen dat je goed bent in reorganiseren en dat is een 

onze optiek wel nodig. Als ik zie dat het mandaat van de directeur ook nog niet gebonden is aan een 

ondernemingsplan of begroting, dan slaat mij de schrik om het hart. Als het dan ook nog alleen maar aan de 

raad van commissarissen het antwoord is verschuldigd, die wanbeleid alleen maar sorry zeggen, dat is ook 

verontrustend. Dat de raad van commissarissen dan ook nog niet iemand zit die … wiens bestuurlijke kop rolt 

als het misgaat, is ook verontrustend. Wij zouden heel graag zien dat hij de Ridderkerkse wethouder een van 

die commissarissen zou zijn. Dan staat het ook niet zo op afstand en dan kunnen we ook mensen aanspreken. 

Even kort de wensen en bedenkingen, benoem een directeur die kan reorganiseren met bewezen kennis en 

ervaring. Hou het mandaat nog eens tegen het licht. Vrij spel nodigt uit tot narigheid. Benoem een raad van 

commissarissen die ook een Ridderkerkse wethouder bevat. Alleen maar naar zaken kijken en dan naar 

iemand wijzen als het niet goed is gegaan, is onvoldoende. Wij zouden graag iemand in ons midden hebben 

die we erop kunnen aanspreken. Tot zover voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw De Wolff, ChristenUnie.
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Mevrouw De Wolff-ter Beek: Geachte voorzitter, de gemeente stelt voor om de exploitatie en beheer van de 

Ridderkerkse sportaccommodaties voort te zetten middels een Besloten Vennootschap. Daar kan de 

ChristenUnie zich in vinden. Deze keuze geeft ruimte om snel orde op zaken te stellen, na een roerige periode 

is het nu tijd om de kwaliteit die er eerder wel was snel terug te brengen. Het is mooi dat de medewerkers in 

dienst kunnen blijven. We willen het college meegeven om goed te zorgen voor deze mensen. Ze hebben een 

moeilijke tijd doorgemaakt en heel hard gewerkt om ondanks alles Ridderkerkers te laten sporten en 

zwemmen. Daarnaast willen we ook aandacht vragen voor degenen die in de afgelopen tijd hun baan in de 

Ridderkerkse sportaccommodatie kwijt zijn geraakt. Het zou mooi zijn wanneer deze mensen een 

voorkeurspositie krijgen wanneer er vacatureruimte ontstaat. Voor nu wensen we ieder veel succes bij het 

vormgeven van de BV en we zien uit naar het uiteindelijke ontwerpbesluit. Dank u wel.

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

De heer Overheid: Dank u wel voorzitter. Als CDA zijn we blij dat er een oplossing is gevonden voor het 

beheren en exploiteren van de Ridderkerkse sportaccommodaties. Wij kunnen ons vinden in de gekozen 

rechtsvorm en de daarbij behorende argumentatie. Verder is het goed om te zien dat we als gemeente ook 

omzien naar de medewerkers die hierbij betrokken zijn en dat ze binnen het kader van overgang van 

onderneming overgaan naar een nieuw op te richten BV. In de gekozen vorm kan de gemeente als honderd 

procent aandeelhouder, sturing geven aan de nieuwe organisatie. Het is dan ook zaak om te zorgen dat de 

juiste mensen nu betrokken gaan worden bij deze nieuwe opzet. Wat dus hierbij opvalt, is dat voor het profiel 

van de directeur-bestuurder specifiek wordt aangegeven dat deze persoon bekend moet zijn met de eisen die 

verbonden zijn aan het exploiteren van een zwembad. Deze functie betreft alleen niet alleen het exploiteren 

van het zwembad, maar ook de overige sportaccommodaties en het lijkt het CDA dan ook wenselijk om in het 

profiel aan te geven dat deze persoon bekend moet zijn met de eisen en wensen die verbonden zijn aan het 

exploiteren van sportaccommodaties. In het voorstel wordt ook een rapportagemoment voorgesteld. Het 

voorstel is een eenmalige raadsinformatie na het eerste kwartaal. Het CDA vindt het goed om na het eerste 

kwartaal een evaluatie dan wel monitoring te ontvangen, maar ziet ook graag een vervolg hierop. Het eerste 

jaar is altijd spanning in zo een nieuwe setting en het zou mooi zijn als we na een half jaar en na een jaar ook 

een moment van evaluatie oftewel monitoring kunnen houden. Naast deze twee aanbevelingen is het CDA 

verheugt dat we deze concrete oplossingen nu gaan realiseren. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Verdiesen, VVD.

Mevrouw Verdiesen: Voorzitter, nu de Sint in het land is zouden wij vanuit de VVD Ridderkerk graag een 

wensenlijstje aan de wethouder willen meegeven. Maar we hebben op dit moment vooral bedenkingen tegen 

het ontwerpbesluit om een BV op te richten voor het beheer en exploitatie van de sportaccommodaties. Ten 

eerste plaatsen wij een kritische kanttekening bij de keuze van quasi inbesteding. De wethouder heeft 

aangegeven dat dit een beleidswijziging is op basis van voortschrijdend inzicht. Het heeft echter onze voorkeur 

om een nieuwe marktpartij te zoeken en niet na minder dan twee jaar het beleid voor honderdtachtig graden 

te draaien en dit als gemeente zelf te gaan doen. Het college heeft toen niet voor niets wel overwogen voor 

een incalculatie gekozen. Ten tweede zien wij de berekeningen van de exploitatieprognose, die nog worden 

gemaakt door de kwartiermaker niet zonnig in, er is tenslotte al aangegeven dat het beheer en exploitatie 

meer gaan kosten dan de geraamde 1,7 miljoen. Het was netjes geweest wanneer twee weken geleden bij de 

behandeling van de begroting 2020 of de tweede tussenrapportage daarover een opmerking zou zijn gemaakt. 

Het overschot op de gepresenteerde begroting 2020 van 24.200 euro lijkt als sneeuw voor de zon te 

verdwijnen en daar werd tijdens de Begrotingsraad al op gewezen. Kortom, de VVD Ridderkerk is niet 
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overtuigd dat quasi inbesteden de beste optie is voor het beheer en exploitatie van de sportaccommodaties 

en wij wachten met smart op de toegezegde raadsinformatiebrief om meer inzicht te krijgen in de kwalitatieve 

en financiële prestaties van de BV. Dank u wel.

De voorzitter: Mevrouw Verdiesen, van harte gefeliciteerd. Dit was uw maidenspeech. Heel fijn. We gaan naar 

mijnheer Westbroek, van de Partij 18PLUS.

De heer Westbroek: Dank u wel voorzitter. Vanaf januari gaan wij als gemeente weer zelf over het beheer en 

de exploitatie van onze sportaccommodaties. Partij 18PLUS vraagt de aandacht voor het benodigde 

onderhoud in het zwembad, waar loslatende tegels in de muur op dit moment in de muur worden 

vastgehouden met tape. Ook willen wij dat er snel een pasjessysteem wordt ingevoerd, zodat raddraaiers 

buiten kunnen worden gehouden. Dank u.

De voorzitter: Mijnheer Nugteren, Leefbaar Ridderkerk.

De heer Nugteren: Dank u voorzitter. Met name het zwembad heeft de gemoederen flink beziggehouden de 

afgelopen tijd. Tegen feiten aanlopen, de veiligheidskwesties niet goed aangepakt werden heeft Leefbaar 

Ridderkerk mateloos geïrriteerd. We zijn dan ook blij dat alle sportaccommodaties weer middels quasi 

inbesteding onder de verantwoording van de gemeente komen te vallen en daar het een overgang van 

ondernemingen betreft, kan ook het huidige personeel in dienst blijven, zodat kennis en kunde behouden 

blijft. Belangrijk voor Leefbaar Ridderkerk is dat er maximaal ingezet gaat worden op veiligheid, zowel voor de 

bezoeker alsmede voor het personeel. Met schoon, heel en veilig in ons vaandel zal het u niet verbazen dat wij  

verwachten dat onder de Besloten Vennootschap vallende accommodaties weer optimaal schoongehouden 

gaan worden. Tevens goed blijven communiceren met de gebruikers van de accommodatie is van wezenlijk 

belang. Als voorbeeld een onderhoud gaan plegen op het moment dat de sportvereniging weer binnen gaat 

sporten en de douches in onderhoud zijn en dus niet te gebruiken zijn, zou goed gecommuniceerd moeten 

worden. Daar schort het nu behoorlijk aan. De berekeningen van de exploitatieprognose worden momenteel 

opgesteld door de kwartiermaker van een nieuw op te richten BV en nader uitgewerkt. Gestegen prijzen van 

gas, water en elektra, een herijking van de benodigde salariskosten, voldoende toezicht binnen elke 

sportaccommodatie, et cetera, vormen de voornaamste grondslagen van de berekeningen. We hopen dat dat 

goed en gedegen gebeurt, zeker gezien de recente ontwikkelingen bij het zwembad in Barendrecht, die thans 

in financieel zwaar weer verkeert. Leefbaar Ridderkerk zal de ontwikkelingen op de voetcrisis blijven volgen. 

Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Fräser, D66.

Mevrouw Fräser: Dank u wel voorzitter. De geschiedenis met SenW is een lange en eigenlijk ook een heel 

moeizame. In het verleden was er onduidelijkheid met betrekking tot prestatieafspraken, ter verstrekken 

subsidies en terug te vorderen bedragen. Daarnaast kan het allemaal efficiënter en goedkoper, om hier een 

eind aan te maken moest de relatie tussen SenW en de gemeente verzakelijkt worden door middel van een 

aanbesteding. Ik kan me dit nog goed herinneren en ik kan me ook herinneren dat het min of meer, dat het de 

raad was die min of meer aandrong dat SenW, de openbare aanbesteding, gegund zou worden. Allemaal niet 

helemaal honderd percent zuiver lijkt mij. Nu, twee jaar later, ligt er een wensen- en bedenkingenprocedure 

voor om een BV op te richten ten behoeve van exploitatie en beheer van de sportaccommodaties Ridderkerk. 

D66 geeft hierbij de volgende wensen en bedenkingen, voornamelijk bedenkingen. Het eerste is principieel 

voorzitter, D66 is een voorstander van daar waar mogelijk de rol van de overheid of van de gemeente los te 

trekken van de uitvoering. Door voor deze oplossing te kiezen gaat de gemeente wat ons betreft te veel op de 
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uitvoerende stoel zitten. Ten tweede, voorzitter, is het directe financiële, maar misschien ook wel operationele 

risico dat een gemeente gaat lopen een belangrijke bedenking die wij hierbij hebben. Door het op deze manier 

te organiseren gaan wij veel directer en veel meer financiële risico's dragen en daar zijn wij geen voorstander 

van. Met de inkooprelatie hou je dat beperkter. Verder voorzitter, praktisch of tenminste of juridisch, ik weet 

niet hoe je dat precies noemt, er is ook sprake van een economische activiteit, de exploitatie van 

sportaccommodaties en ik vraag me daarom ook af of het niet valt onder de Wet Markt en Overheid en wat 

dit betekent voor de kostprijs van de diensten die wij gaan leveren aan bijvoorbeeld verenigingen, 

sportverenigingen, noem maar op, omdat je dan, ja, ja, eigenlijk kostprijs moet doorberekenen in de tarieven, 

dat kan betekenen dat ook de tarieven omhoog gaan. Dat is een zorg die mijn fractie heeft en ik ben heel erg 

benieuwd hoe dat zich gaat, ja, hoe dat gaat vormen en hoe zich dat gaat uitwijzen. Voorzitter, mijn fractie 

heeft grote bedenkingen bij de gekozen vorm quasi-aanbesteding. De punten heb ik net genoemd en ja, wij 

houden heel erg nauw een oogje het zeil.

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

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, hopelijk is dit het sluitstuk van een nu ruim 

vier jaar lopend dossier, zo u wilt: probleemdossier. In september 2015 kreeg de raad het rekenkamerrapport 

ʽStichting Sport en Welzijn aangestuurd?’. De bevindingen waren zoals de rekenkamer zelf omschreef, ernstig, 

bijna 7 miljoen subsidie en eigenlijk geen idee van het maatschappelijk nut, althans niet in relatie tot de 

subsidie die werd gegeven. De gemeente was op dit punt zeker niet in control en naar inmiddels blijkt SenW 

zelf ook niet. Welzijnsdiensten werden ondergebracht bij stichting Facet Ridderkerk en beheer en exploitatie 

werd onderhands gegund aan SenW, met als gevolg een substantiële onrechtmatigheden en een afkeurende 

verklaring van de accountant inzake rechtmatigheid. Vervolgens een aanbesteding waarbij de partij waaraan 

werd gegund voor de geboden prijs niet bleek te kunnen leveren en na ruim een jaar de opdracht weer moest 

teruggeven. En dan nu de oprichting van een BV waarin de gemeente de regie naar zich toehaalt en alle 

medewerkers van SenW hun baan behouden tegen exact dezelfde voorwaarden. Daarbij zullen alle eventuele 

verplichtingen richting de medewerkers overgaan naar de nieuwe werkgever, oftewel geen onzekerheid meer 

of vakantiegeld nu wel of niet betaald wordt. Per saldo, wat de SGP-fractie betreft een goede stap voor zowel 

medewerkers als gemeente Ridderkerk. De SGP-fractie van heeft met betrekking tot dit voorgenomen besluit 

dan ook geen bedenkingen, wel een wens. In het eerste kwartaal van 2020 zal de BV in gesprek gaan met de 

sportverenigingen en gebruikers van gebouwen, onder andere om nieuwe overeenkomsten voor het seizoen 

2020-2021 te bespreken. We gaan ervan uit of in dit kader wensen, dat die sportverenigingen en gebruikers 

geen negatieve effecten zullen ondervinden van deze wisseling van de wacht. Tenslotte nog een 

aandachtspunt. In het voorstel is sprake van mogelijk toekomstig dividend, mochten de financiële reserves van 

de BV te hoog worden. Dat klinkt leuk, maar in deze opzet is dat dan alleen omdat de gemeente te veel heeft 

betaald, waardoor de BV winst kan maken en reserves kunnen opbouwen. De vraag is of dat ook met het oog 

op de Vpb-plicht van een BV financieel gezien verstandig is. We vragen niet om de BV op een houtje te laten 

bijten, maar wel om hier financieel technisch op een verstandige manier mee om te gaan. En zelfstandig 

rechtspersoon, moet ook de nodige financiële reserves hebben of kunnen opbouwen, maar de opzet is dat 

beheer en onderhoud van de Ridderkerkse accommodaties goed wordt geregeld en niet dat er winst wordt 

gemaakt. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Ripmeester, Partij van de Arbeid.

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel voorzitter. Partij van de Arbeid Ridderkerk kan zich vinden in het besluit om 

als gemeente weer meer bij het reilen en zeilen van de sportaccommodaties, waaronder De Fakkel, betrokken 
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zijn. Opvallend is wel het pad wordt gevolgd dat twee jaar geleden als ongewenst werd benoemd. De 

gemeenteraad heeft gevraagd om betere dienstverlening, punten van aandacht zijn veiligheid, bemensing en 

schoonmaak. Van de zomer werd Ridderkerk, net als andere gemeenten, geconfronteerd met 

ongeregeldheden en andere onrust. En wij hopen dat de nieuwe positie en betrokkenheid van de gemeente 

het mogelijk maakt om sneller en integraler te handelen en dat we op tijd gesteld staan voor het nieuwe 

zwembadseizoen. Wij spreken de wens uit dat verenigingen alleen in het positieve iets van deze overgang 

gaan werken. Dus betere dienstverlening en gelijkblijvende kosten en geen hogere huren. Onze wens zou zijn 

dat de medewerkers in dienst komen van de gemeente, dat is wel duurder, doordat medewerkers nu in een 

goedkopere cao zitten, maar geeft aan de andere kant geen kosten voor een directeur, raad van toezicht of 

een accountant en opnemen in de gemeente geeft veel controle, geeft volledig inzage in de bedrijfsvoering 

aan de gemeenteaccountant. Een BV heeft immers een winstoogmerk en kan op termijn weer op afstand 

worden gezet met onzekerheid over de controle en werkgelegenheid tot mogelijk gevolg. Duidelijk is dat met 

het verbeteren van de dienstverlening en de veiligheid er meer budget naar de organisatie zou gaan. Er zullen 

meer medewerkers nodig zijn en wij verwachten dat de oud-medewerkers de voorkeur krijgen bij het 

vervullen van vacatures. Wij vragen de toezegging van de wethouder om in de P&C-cyclus transparant te 

verantwoorden hoeveel extra budget er is toegevoegd in vergelijking met de oorspronkelijke aanbesteding. 

Dank u wel voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Dit is een ietwat ander agendapunt dan normaal gesproken, wij nemen hier geen 

besluit, maar dit is een wensen- en bedenkingenprocedure waarbij het college al uw opmerkingen meeneemt, 

al uw wensen en bedenkingen om tot een definitief besluit te komen. Maar ik kijk toch even naar de 

wethouder of die behoefte heeft om te reageren op deze eerste termijn. Wethouder Van Os.

De heer Van Os: Dank u wel voorzitter. Ja, ik wilde eigenlijk reageren gelijk aan hetgeen wat u heeft 

aangegeven dat het college de geuite wensen en bedenkingen zal betrekken bij definitieve besluitvorming. 

Maar richting de heer Los van Echt voor Ridderkerk, mevrouw Ripmeester van de Partij van de Arbeid, ook met 

een BV is de gemeente honderd procent eigenaar. Dat betekent gewoon dat u het college daar 

verantwoordelijk voor kunt houden. Dank u wel.

De voorzitter: Ik kijk voor de zekerheid in de rondte, volgens mij was dit de wensen en bedenkingen, het 

college gaat die meenemen en u merkt vanzelf wat daar dan mee gebeurd is in een uiterste weging. En ik geef 

dus ook geen klap met de hamer, want hier valt geen besluit. Ietwat gek is dit. Maar we hebben hem wel eens 

meer aan de orde gehad. 

6. Subsidie Stichting Huys ten Donck voor herstel historische haven en grienden

De voorzitter: We gaan naar agendapunt 6. Subsidie Stichting Huys ten Donck voor herstel historische haven 

en grienden. Ook daar hebben we afgesproken een eerste termijn van maximaal drie minuten en we denken 

daar een uur voor nodig te hebben. Dus ik kijk maar weer eens in de rondte. Geen moties en amendementen 

ingediend. Mijnheer Rottier, mevrouw Kayadoe, mevrouw Ripmeester, mijnheer Los, mijnheer Kooijman, 

mevrouw Van Nes-de Man, mijnheer Breeman, mijnheer Piena. Zijn we er zo? De eerste drie minuten zijn voor 

u, mijnheer Rottier, SGP. 

De heer Rottier: Dank u wel voorzitter. We duiden onze gemeente vaak aan als het prachtige Ridderkerk. En 

dat komt onder meer door de karakteristiek en monument Huys ten Donck. Een van de eerste 

rijksmonumenten, een buitenplaats die al vroeg herkend is om te behouden. Voor instandhouding zijn 

structurele inkomsten nodig. Dat is een uitdaging. De inkomsten zijn momenteel nog niet op peil. De 
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buitenplaats en de gebouwen zijn eigendom van een particuliere eigenaar. Daarmee ligt ook de 

verantwoordelijkheid en instandhouding bij deze eigenaar en de stichting die haar begeleidt. De gemeente 

Ridderkerk en onze inwoners hebben ook belang bij het in stand houden. De SGP was dan ook al bij het vorige 

voorstel van plan om in te stemmen met het faciliteren van de stichting en de financiële bijdrage voor de 

Getijdehaven. Ik verwijs naar mijn bijdrage van november 2018 met de onderbouwing en randvoorwaarden 

van de SGP-fractie. De gemeente verstrekt netto 90.000 euro subsidie en kan als hefboom daarmee 750.000 

euro subsidie van andere instanties en daarmee kan 750.000 euro aan subsidie van andere instanties en een 

korting van baggerbedrijf Van Oord worden ontvangen. Daarmee wordt onze bijdrage meer dan 

verachtvoudigd. Dat is een hoog rendement en een zinvolle investering waarmee een historische 

waterverbinding hersteld wordt. Dit biedt nieuwe kansen voor toerisme vanuit Rotterdam en de mogelijkheid 

voor een koppeling voor een gecombineerd bezoek van de molens in Kinderdijk. De SGP-fractie is blij dat het 

voorterrein publiek toegankelijk zal zijn zodat onze inwoners ook van de natuur en het uitzicht op de prachtige 

grienden kunnen genieten. Dit hadden we in onze vorige bijdrage ook als voorwaarde gesteld. Onderdeel van 

de subsidie is 100.000 euro voorfinanciering, waarvan de SGP-fractie ervan uitgaat dat als aan het eind de 

landschapstafel Hof van Delfland met de laatste 100.000 euro subsidie over de brug komt, dit gewoon 

terugvloeit naar Ridderkerk. Ridderkerk overbrugt alleen het gat in de tijd. De SGP-fractie spreekt waardering 

uit voor Van Oord die het kortingsvoorstel heeft willen verlengen. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk.

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel voorzitter. In de raad van 28 november is het toen voorliggende stuk met 

betrekking tot Huys ten Donck teruggenomen omdat er vragen waren ontstaan die nog onvoldoende duidelijk 

beantwoord konden worden. Vanavond ligt er voor kennis te nemen van de memo van stichting Huys ten 

Donck over de instandhouding van de buitenplaats, opdracht voor de gemeente om te faciliteren volgens de 

notitie duurzame instandhouding, buitenplaats Huys ten Donck en een budget beschikbaar te stellen van 

190.000 € als incidentele subsidie voor voortuin en haventje, waarvan 100.000 € voorfinanciering betreft. Dit 

budget onttrekken aan de algemene reserve als we het aannemen. Gezien de solvabiliteit van de gemeente en 

de termijn dat deze gelden benodigd zijn, wordt gegoten in de subsidievorm. Zonder enige voorwaarde over 

het terugbetalen, geen uiterlijke terugbetaaldatum of eventuele rente die daarover betaald gaat worden. 

Geen zorgen, alle offertes zijn binnen en er is geen verwachting dat het niet terugkomt, aldus de 

verantwoordelijke portefeuillehouder in de commissie. Bijzonder, elke particulier en of bedrijf die op de deze 

wijze financiële aanvraag zou indienen, wordt stante pede teruggestuurd. Dan hebben we het nog maar niet 

over het faciliteren van de stichting door het inzetten van kennis uit dit huis, ook zonder dit in rekening te 

brengen. Mocht een inwoner een uitbouw willen, dan kan deze ook niet rekenen op ambtelijke inzet zonder 

daar rekening voor te krijgen. Dat het Huys ten Donck van cultuurhistorische waarde voor Ridderkerk is 

betwisten we absoluut niet. Daar het particulier bezit is, dient er op dezelfde wijze te worden omgegaan als bij 

elke particuliere woning hier in Ridderkerk. 90.000 subsidie om de financiën rond te krijgen, zodat het 

haventje en de voortuin weer in goede staat gemaakt kunnen worden. In de recreatie en toeristische branche 

wordt met name gekeken of de lusten en lasten in balans zijn, een attractie toegankelijk en bereikbaar is en 

het gastvrije uitstraling heeft. In het achterhoofd houdend dat Rotterdam en omgeving mikt op het aantrekken 

van de zogenaamde frontrunners, jong en hip publiek, juist op zoek naar de niet gebaande paden, dus vragen 

wij ons af of vraag, ontwikkeling en het juiste aanbod nu wel goed in beeld is. Is het dan aantrekkelijk als 

alleen de wandelpaden langs de voortuin straks opengesteld zijn met huisregels zoals gebruikelijk bij 

natuurgebieden en buitenplaatsen? Als we dan weten dat de buitenplaats bij Huys ten Donck ook niet 

openbaar toegankelijk is, men daar altijd nog een wandelkaart voor aan moet schaffen, gaat dit dan bezoekers 

aantrekken? En als er 90.000 euro gemeenschapsgeld uit de algemene reserve van alle Ridderkerker gehaald 
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moet worden, vindt Leefbaar Ridderkerk dat dat dan ook duidelijk moet zijn dat de tuin openbaar toegankelijk 

terrein wordt. In onze optiek zou het gratis openbaar toegankelijk moeten zijn en zeker voor Ridderkerkers. 

Wat leefbaar Ridderkerk kan dit onderwerp wederom terug en verwachten we dat er dan concrete afspraken 

met betrekking tot de financiën en een toekomstbestendige visie op tafel gelegd gaat worden. Zoals het er nu 

voorligt is het nog niet uit te leggen naar de inwoners Ridderkerk en daar hebben wij verantwoording voor af 

te leggen. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Ripmeester, Partij van de Arbeid.

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel voorzitter. In het proces voorafgaand aan het voorstel zijn gestelde vragen 

van de raad beantwoord. Het is goed om te zien dat er veel bedrijven en organisaties inmiddels betrokken zijn 

bij de kwaliteitsslag voor Huys ten Donck. De gemeenteraad van Ridderkerk heeft ooit kennisgenomen van een 

geschetst vergezicht. Er ligt echter geen totaalplan van dit gebied. Er zijn twee punten waarover een besluit 

wordt gevraagd. Een incidentele subsidie van 190.000 waarvan werd toegelicht dat de verwachting is dat er 

100.000 wordt teruggestort. De vraag is of daar voldoende harde afspraken over zijn gemaakt. De 90.000 is 

voor het rondmaken van de begroting voor het herstel aan het haventje en wij hopen dat het onderhoud goed 

geregeld is, zodat het ook duurzaam en begaanbaar blijft. De gemeente investeert gemeenschapsgeld in het 

gebied en het is billijk dat Ridderkerkers ruimhartig toegang krijgen tot het gebied en houden, ook bij de 

uitvoer van de plannen. Wij vragen ons wel af waar punt 3 in het raadsbesluit tot gaat leiden. In de notitie 

duurzame instandhouding Huys ten Donck wordt gesproken dat de gemeente Ridderkerk faciliteert waar 

mogelijk. Wij vermoeden dat er meer Ridderkerkers met plannen rondlopen en dromen van deze houding van 

de gemeente. Er wordt volgens de notitie door de gemeente meegewerkt aan een totaalplan. Worden er met 

deze notitie niet te veel verwachtingen gewekt bij stichting Huys ten Donck? Welke stappen kunnen worden 

gezet zonder medeweten van de raad? Worden er vanaf nu steeds kleine stappen gezet of gevraagd en kijken 

we over tien jaar in verbazing terug van wat er is ontwikkeld? Graag zien wij minimaal jaarlijks inzichtelijk 

gemaakt welke bijdrage de gemeente levert in geld, onderhoud en medewerkersuren aan de instandhouding 

van Huys ten Donck. Dank u wel voorzitter.

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

De heer Los: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, alles heeft zijn grenzen. Zeker ook waar het gaat om het in 

stand houden van een mooi monument. Daarbij worden de grenzen van de financiële haalbaarheid voor de 

eigenaar soms bereikt. Een beroep doen op fondsen die daarvoor in het leven zijn geroepen, liggen daarom 

best voor de hand. Wat ook voor de hand ligt, is dat de eigenaar met creativiteit en grote inzet streeft naar 

zelfredzaamheid. Waar we het huidige maatschappij elke keer op keer elkaar herinneren aan zelfredzaamheid. 

Wat minder voor de hand ligt is dat de gemeente keer op keer moet bijspringen. Er ligt nu een voorstel om 

juist dat nu toch te gaan doen. Het was geen gemakkelijke weg om tot dit voorstel te komen. Dat weten we 

allemaal. Op de achtergrond moet zeker meespelen dat tot een zelfstandige situatie van Huys ten Donck moet 

leiden. Wat ook nog moet meespelen is dat het voorschot van 100.000 ook daadwerkelijk een voorschot is. 

Het moet worden terugbetaald als het restant van de toegezegde subsidie is ontvangen. Wat ook moet 

meespelen is dat bij wijze van uitzondering deze financiële bijdrage wordt verstrekt. Het is toch een erezaak 

voor de eigenaar om op eigen vleugels te vliegen? Mocht onze filmheld James Bond ooit opereren onder de 

titel never say never again, onze fractie wil het voorstel nu steunen onder de titel never again. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Kooijman, ChristenUnie.
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De heer Kooijman: Voorzitter, het is bijna een jaar geleden dat ik hier in de raad vertelde over mijn dilemma 

toen Huys ten Donck ook op de raadsagenda stond. Het dilemma of ik straks al fietsend over de Ringdijk naar 

links of naar rechts zal moeten kijken om te genieten van het mooiste uitzicht. Door het terugnemen van dit 

agendapunt heb ik het afgelopen jaar noodgedwongen vaker naar Huys ten Donck gekeken. Dat was ook best 

mooi. Aan de andere kant was nog niet veel fraais te zien, maar er zit wel degelijk potentie in het gebied en we 

kunnen vanavond een belangrijke stap zetten om die potentie te verzilveren. Voorzitter, na het beantwoorden 

van enkele technische vragen in de commissie, zijn er voor wat betreft de ChristenUnie geen obstakels meer 

en stemmen we graag in met dit voorstel. Een parel aan de Maas, dat is en moet het Huys ten Donck en zijn 

omgeving blijven.

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

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u voorzitter. Huys ten Donck is een van de mooiste huizen in Nederland, 

gebouwd in 1746 en met een rijk interieur. Het landgoed is altijd in de familie gebleven en volgens 

deskundigen zoals Heemschut altijd uitstekend onderhouden, hetgeen aan groot compliment is. Wij krijgen nu 

de vraag om 90.000 euro subsidie te geven aan dit prachtige monument. Ook in het verleden heeft Ridderkerk 

haar steentje bijgedragen waar het ging om subsidies voor onderhoud. Een jaar geleden kregen we een 

vergelijkbaar voorstel, hierin zaten nog zo veel open eindjes dat dit terecht werd teruggehaald. Ook dit 

voorstel heeft veel open eindjes en vraagtekens. Fijn is in ieder geval dat de toekenning op de korting van het 

baggeren door het Van Oord nog een jaar is blijven staan, de subsidie van LIFE inmiddels van 80.000 euro naar 

92.000 is gestegen en de subsidie van de provincie, nu de landschapstafel van Delfland, nog steeds 510 euro 

bedraagt. Wat ons ook opvalt als we vergelijken, is dat in het voorstel van achttien gesproken is over het 

gebruikmaken van de btw-compensatie voor gemeenten. In hoeverre kan hier ook nu nog gebruik van 

gemaakt worden? Als ik de bedragen optel die door de gemeente in dit stadium zijn worden bijgedragen, 

onder andere voor onderzoek faciliteren, in de vorm van medewerkersuren, of en faciliteren in de vorm van 

medewerkersuren, kom ik uit op 224.000 euro . Daarbij wordt nu gevraagd om 90.000 euro subsidie en 

100.000 euro subsidie in de vorm van een voorfinanciering ten behoeve van het verkrijgen van die andere 

subsidies die dus terugbetaald gaat worden. Wat is de uitkomst van het waterbodemonderzoek dat inmiddels 

heeft plaatsgevonden? Dit met het oog op het afvoeren van het baggerslib dat uit de historische haven komt. 

Kan dit ook nog tot onverwachte hoge kosten leiden? En om de hoeveel jaar moet de Getijdehaven 

uitgebaggerd worden? Kan de wethouder hier iets over zeggen? Wij missen in dit voorstel elke vorm van een 

verdienmodel. Desgevraagd geeft het de wethouder het over wat rondleidingen aan bezoekers die met de 

Watertaxi of Salonboot de nieuwe haven aan doen, maar dat kan je geen verdienmodel noemen. Als je het 

optelt, schenken wij Huys ten Donck nu 314.000 euro en lenen wij hen een ton. Maar nogmaals, hoe kan dit 

voldoende inkomsten genereren zodat we niet over een aantal jaar opnieuw een dergelijk voorstel krijgen? De 

subsidie is immers incidenteel, zo staat het in de stukken. Dank u.

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

De heer Breeman: Dank u wel voorzitter. Het CDA is optimistisch over de stappen die de stichting Huys ten 

Donck heeft ingezet naar het vinden van nieuwe partners. Naast de verkregen subsidies wordt er nagedacht 

over een constructief verdienmodel. De voorgenomen aanleg van een Getijdehaven zal ongetwijfeld bijdragen 

naar het streven van een stabiele en permanente bron van inkomsten. Vanuit een perspectief van algemeen 

belang, vindt CDA het essentieel dat de gemeente waar nodig faciliteert bij de transitie van de buitenplaats. 

Wij beschouwen de door de gemeente gemaakte kosten schappelijk, bij rekeninghouden met de uiteindelijke 

instandhouding van de buitenplaats. De landschapstafel Hof van Delfland verstrekt een subsidie voor 510.000 
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euro aan de stichting Huys ten Donck, waarvan twintigduizend achteraf zal worden uitgekeerd na beëindiging 

van alle werkzaamheden. Om het proces zonder oponthoud te kunnen realiseren, vinden wij het aanvaardbaar 

om deze achtergestelde betaling van honderdduizend euro van de landschapstafel aan de stichting te zullen 

voorfinancieren. Wij gaan er ook vanuit dat dat het volledig verschuldigde bedrag door de stichting aan de 

gemeente zal worden terugbetaald. De komende twee jaar zal de gemeente een faciliterende rol blijven 

spelen voor de uitvoering van het totaalplan. Wij verwachten hier een redelijke kostenraming binnen een 

acceptabele grens van tienduizend euro per jaar, zoals eerder geïndiceerd. Ten aanzien van de lopende 

afspraken van dagelijks beheer onderhoud en kosten, rond de uitgifte van de kavels, verwachten wij en 

transparant kostenbeleid. Tot slot voorzitter, zijn wij verheugd met het nieuwe beleid van de stichting. Zoals 

eerder genoemd zijn wij trots op deze mooie parel langs de Maas. Wij hopen dan ook dat deze ingeslagen weg 

naar een nieuw toekomstperspectief zal leiden. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Piena, VVD.

De heer Piena: Dank u wel voorzitter. Een jaar geleden heeft de VVD Ridderkerk reeds aangegeven sympathiek 

tegenover Huys ten Donck te staan. Ondanks onze terughoudendheid bij het geven van subsidies in welke 

vorm dan ook, zijn we redelijk positief over het voorstel. Op basis van het raadsvoorstel lijkt het erop dat er in 

2019 voor negentigduizend euro subsidie buiten de honderdduizend euro overbruggingssubsidie aan stichting 

Huys ten Donck verstrekt wordt. Maar dat is niet juist. Zoals de wethouder in de commissievergadering heeft 

aangegeven, zijn ook de ingezette ambtelijke uren een vorm van subsidieverstrekking. De SGP bekijkt het iets 

anders, maar de VVD vindt het echt een vorm van subsidie. Dan spreken we over tienduizenden euro's extra 

gegeven subsidie. De wethouder heeft aangegeven dat hij verwacht dat er de komende jaren jaarlijks nog eens 

honderd euro aan ambtelijke ondersteuning gegeven gaat worden. Voordat wij een definitief besluit over dit 

raadsvoorstel nemen, willen wij voor de eventueel nog verder te geven subsidies in het kader van 

transparantie en de beheersbaarheid van subsidieverstrekking aan de stichting van de wethouder drie 

toezeggingen. De eerste is dat de wethouder bij een verwachte overschrijding van de jaarlijkse honderd uur 

ambtelijke ondersteuning naast de uren in dit raadsvoorstel vooraf bij de raad komt voor toestemming. De 

tweede toezegging die wij willen hebben is dat ook de gekapitaliseerde interne uren als subsidie bij de 

jaarstukken verantwoord worden. En de derde toezegging die wij vragen, is dat de honderd uur ambtelijke 

ondersteuning voor 2022 opnieuw wordt bekeken en dat er dus geen sprake is van een structurele 

subsidieverlening. Als VVD zijnde, horen we graag altijd alle meningen van deze partijen om ons besluit goed 

te kunnen nemen en bij deze verzoek ik dan ook aan Partij 18PLUS of zij kenbaar willen maken hoe zij in dit 

voorstel staan. Dank u wel voorzitter.

De voorzitter: We gaan naar de wethouder, wethouder Meij, gaat uw gang.

De heer Meij: Dank u wel voorzitter. Nou, ik wil beginnen met dat ik echt toch verheugd ben over de positieve 

reacties van, althans zo in mijn beleving, van de meeste fracties. Daar ben ik gewoon blij mee. Er blijven toch 

nog wel een aantal vragen over. En dan gaat het met name over de voorfinanciering van die honderdduizend 

euro. En dat snap ik ook wel, we schieten dat voor en na afloop van het hele project, dan wordt natuurlijk de 

balans opgemaakt en dan wordt natuurlijk gekeken naar, wat is er precies uit te geven en wat zijn de 

inkomsten? Er wordt gezegd, er zijn geen harde afspraken over gemaakt, ik kan alleen zeggen, aan de 

voorkant, kijk, de stichting is de opdrachtgever van de werkzaamheden, dus de stichting staat ook voor die 

verantwoordelijkheid. Zij zullen alle aannemers nadrukkelijk meegeven dat er gewoon geen ruimte is voor 

meewerken. Er komt ook een projectleider die vanuit de gemeente geleverd wordt en die zal hier natuurlijk 

ook gewoon goed opletten, die is ook direct betrokken. En het kan misschien betekenen, als er misschien toch 
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ergens iets wat duurder dreigt worden, dat betekent ook dat de uitvoering soberder wordt. Dus voorop staat 

gewoon: dit is het maximale bedrag. Er wordt ook wekelijks overlegd met de stichting, dus we zitten daar als 

gemeente ook bovenop om te weten, wat zijn de ontwikkelingen? En ook die financiële planning staat ook 

wekelijks op de agenda. Kijk, na afloop van dat hele project en dat zal misschien eind 2020 zijn, is er een fase 

waarin de opdrachtgever, dat is dus de stichting, duidelijk moet maken aan de subsidiegevers of aan alle 

voorwaarden is voldaan, of er precies gedaan is wat ze aan de voorkant werd toegezegd, hoe het met de 

inkomsten is en met de uitgaven. Nou, dan zal de accountant ook beoordelen en dan is duidelijk of het binnen 

de begroting is. Nou, wat ik net zei, we hebben aan de voorkant heel wat voorwaarden gecreëerd om heel 

duidelijk op die honderdduizend euro aan te sturen dat ze terugkomen. Dat is ook toegezegd door de 

stichting, dus ik denk dat dat voldoende waarborgen zijn om binnen ook nog eens sobere uitvoering, om die 

honderdduizend euro gewoon terug te verwachten. Nog vragen, eens even kijken. Openbaar terrein denk ik 

hebben we in de commissie uitgebreid over gehad. Het is openbaar terrein. Er was nog een vraag, ik dacht dat 

het de PvdA was, we faciliteren waar mogelijk. Dat betekent gewoon dus kennis en inzicht, meedenken, maar 

dat betekent juist niet de financiën. Er wordt ook nog wel twijfel, geuit over het feit, moet de gemeente nou 

wel meebetalen? Waarom is dat nodig bij een particuliere instelling? Alle subsidiegevers, met name de 

provincie, Hof van Delfland, die eisen gewoon cofinanciering. Dus daar gaan we zo ver mogelijk in om die 

cofinanciering te vinden. Het kan niet zo zijn dat je het totale bedrag bij één subsidiegever neerlegt, er moet 

altijd een bijdrage zijn, ook van andere partners, nou, het resterende bedrag, die negentigduizend euro komt 

dan, is het voorstel van de gemeente. Maar dat past ook helemaal inderdaad in de cofinancieringszaak. Nog 

een vraag over van mevrouw Van Nes over het slib, het slib wordt afgevoerd door Van Oord. Dus daar is Van 

Oord verantwoordelijk en die gaat dat naar de baggerdepot brengen. Uw vraag was: hoe vaak moet er 

gebaggerd worden? Nou, dat zal ik even het antwoord schuldig moet blijven. We hebben nu gezien dat als je 

natuurlijk gewoon tientallen jaren niks doet, dat het dan inderdaad verzandt, maar ik zou niet kunnen zeggen 

hoe vaak er gebaggerd moet worden, maar ook dat is een zaak van de stichting.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

De heer Meij: Ja, dank u voorzitter. Is dat na te vragen, omdat het een dure geschiedenis is om hem uit te 

baggeren? 

De heer Meij: Uiteraard is dat na te vragen, daar zal best een berekening op zijn. Ja, dat klopt. Ik kijk nog even 

naar mijn aantekeningen. Dan de drie toezeggingen die de VVD vraagt. U geeft aan, toezegging, als de 

ambtelijke uren overschreden worden, dat we daar de raad van in kennis stellen, nou, dat kan ik u toezeggen. 

Voorzitter, ik zou nog even een vraag willen stellen aan de VVD, want ik weet niet of ik dat goed opgeschreven 

hebt, het gaat over de kapitalisering van uren, maar die moesten worden vermeld, voorzitter, dat heb ik niet 

helemaal goed begrepen, in? Misschien wou ik dat vragen aan de VVD.

De voorzitter: Nou, daar gaat de VVD dan in zijn tweede termijn op in. Gaat u verder.

De heer Meij: Als dat een normale manier van doen is, maar dat moet ik nog even horen van de VVD, dat hoor 

ik straks wel wat hij dan precies vraagt en de derde toezegging was ik mee aan het schrijven en ook dat is me 

op dit moment even ontschoten. Misschien kan de VVD daar in tweede termijn nog even op terugkomen. 

Dank u wel voorzitter.

De voorzitter: Dan gaan we naar de tweede termijn. Zullen we dezelfde volgorde aanhouden? Is daar behoefte 

aan? Mijnheer Rottier.
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De heer Rottier: Dank u wel voorzitter. Ik wil nog maar eens benadrukken dat de SGP het Huys ten Donck ziet 

als een bijzonder pand. Wij zien dat dan ook niet als een particulier die je zeg maar met elke andere particulier 

kan vergelijken. Het is gewoon een uitdaging om zo een uniek pand in stand te houden. Dus vandaar ook dat 

wij daar een aparte positie voor zien om dit te ondersteunen met subsidie. En wat betreft de VVD, die een 

verschil ziet in benadering van die uren van de gemeente als subsidie, de SGP kijkt daar zo tegenaan dat, als je 

het als subsidie gaat vermelden, dan zou je dus eerst een bedrag uitkeren aan de stichting, vervolgens moet je 

een factuur sturen voor de uren die je hebt gedaan in het kader van de administratieve lastendrukbeperking, 

dat lijkt de SGP geen zinvolle actie. Dank u wel voorzitter

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. O, mijnheer Piena, gaat uw gang.

De heer Piena: Ja voorzitter. De SGP brengt hier iets wat volgens mij niet helemaal juist is. Je kan ook op 

andere manieren subsidie verlenen en dat kan door ambtelijke ondersteuning en dat kan je gewoon 

kapitaliseren en dan is het ook subsidie. Want wat u dus doet, is gewoon de kostprijs betalen en dan maar 

zeggen: ja, dat valt binnen de begroting van de gemeente en dan denk ik dat vele inwoners dat graag zouden 

willen.

De voorzitter: Mijnheer Rottier.

De heer Rottier: Voorzitter, de gemeente doet dat ook voor andere inwoners, want we hebben bijvoorbeeld 

gemeentelijke monumenten en daar wordt ook wel ambtelijke capaciteit ingezet om dat in beeld te brengen 

en dat gaan we ook niet als subsidie uitkeren, dus ik zie hier geen verschil.

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe.

Mevrouw Kayadoe: Nee hoor, dank u wel.

De voorzitter: Ik heb die fout al eens eerder gemaakt. Dan zei iemand dank u wel en toen ging ik verder en 

toen was het, hè, mijnheer Van Neuren? Toen was het: dank u wel dat ik het woord krijg. Dus nou, mevrouw 

Ripmeester.

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel voorzitter. En nu ga ik gewoon doorpraten, sorry. We hebben vragen 

gesteld over of er nu harde afspraken gemaakt zijn met stichting Huys ten Donck over het terugbetalen en dan 

begint, beantwoord de wethouder dat er natuurlijk met de aannemers gesproken wordt en dat ze geen meer 

werk mogen opvoeren, maar dat was mijn vraag niet. Mijn vraag is: heeft u met de stichting een harde 

afspraak gemaakt om dat geld terug te laten komen? Want zij sturen, zij zijn uiteindelijk, zij ontvangen en zij 

zijn verantwoordelijk, dus dat was eigenlijk de vraag. En dat is, gaat iets verder dan voorwaarden creëren en 

aansturen op terugbetaling. Dat, ja, zo, dat vond ik wat vagelijk geformuleerd. Ik ben het helemaal eens met 

de VVD dat we vooral inzichtelijk moeten maken hoeveel de gemeente bijgedragen heeft aan de 

instandhouding van Huys ten Donck en daar horen inderdaad ook de uren bij die we daarin hebben gestopt en 

ik wil dan wegblijven van het woordneuzelen, maar gewoon inzichtelijk maken van, hoeveel hebben wij 

bijgedragen op de verschillende manieren, dus zowel in kosten, in middelen, in onderhoud, in 

medewerkersuren? Mijn derde punt was, dat we nog geen totaalplan hebben en wel faciliteren waar mogelijk. 

En mijn vraag is dan nog steeds: natuurlijk kunnen we meedenken, dat is positief, dat doen we met andere 

pandeigenaren ook, niet zo enthousiast, want al die panden in de Sint Jorisstraat, daar willen mensen ook 

graag dat er meer mee wordt gedacht, maar goed, we denken op verschillende manieren mee, dat is goed. 
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Maar waar eindigt faciliteren waar mogelijk? Omdat we geen stip op de horizon hebben waar we naartoe 

werken, geen gezamenlijke stip op de horizon in ieder geval. Dank u wel voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Los.

De heer Los: Dank u wel voorzitter. Ja, voorzitter, het was duidelijk denk ik, wij stellen het erg op prijs als 

iemand zelfredzaam is. En ja, ik heb ook aangegeven dat alles zijn grenzen heeft, we beseffen heel goed dat 

het niet makkelijk is om zo een groot en duur en oud pand te onderhouden. We zijn heel terughoudend 

geweest in het toekennen, het opdrachtgeverschap ligt nu bij de stichting, dat is een heel erg goede zaak denk 

ik. Dan voelen ze zelf de pijn als het misgaat. Zelf creatief zijn met zo een mooi pand, stellen we ook prijs. Ik 

denk dat dat ook wel mogelijkheden biedt. Daarom, ik heb het al gezegd, moet je terughoudend zijn met het 

geven van hulp en als er hulp echt nodig is, als het niet anders kan, zelf zwemmen, maar als je dreigt te 

verdrinken, dan moeten we iets doen. Zo zitten wij erin. En nou, dat is denk ik een beetje de teneur van het 

verhaal wat ik net een beetje heb opgelicht met James Bond, never again, dat is in ieder geval een beetje 

gechargeerd als het echt nodig is, moeten we het doen, maar we moeten niet klaar staan met ook, hebben 

jullie nog wat nodig? Daar komen we weer, het moet niet een vanzelfsprekende zaak zijn om hulp te bieden, 

want dan haal je de creativiteit er ook uit zou ik zeggen. Tot zover voorzitter. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Kooijman.

De heer Kooijman: Dank u wel voorzitter. Ja, twee dingen wil ik nu wel even aan de orde stellen. Ik hoorde in 

de eerste termijn een aantal partijen ook refereren en de wethouder had het er net ook al even over, over het 

feit dat, nou, wel meer inwoners zo behandeld zouden willen worden als nu Huys ten Donck het geval is. Ik 

denk, ik kan me dat voorstellen dat inwoners dat kunnen denken, alleen ik kan me ook voorstellen dat die 

inwoners ook wel kunnen bedenken dat Huys ten Donck niet een gewoon huis is en dat we daar iets 

bijzonders voor organiseren. Ik ben er niet bang voor dat daar scheve gezichten van komen. Anderzijds, moet 

ik even kijken wat mijn tweede punt ook al ... O ja, bij de VVD, die heeft drie toezeggingen gevraagd, de eerste 

hebben ze binnen. Van harte gefeliciteerd. Ik was toch wel juist, op die eerste was ik nog wel benieuwd hoe de 

VVD dat nou precies zag dat het college vooraf naar de raad om toestemming moest komen, want ik hoop 

toch niet dat er als er zeg maar in oktober blijkt dat de honderd uur bijna voorbij zijn en dat er misschien nog 

twintig uur extra nodig zijn, dat we een compleet raadsvoorstel krijgen om te besluiten of er niet twintig uur 

extra uitgegeven mag worden.

De voorzitter: Mijnheer Piena. 

De heer Piena: Nou voorzitter, heeft u, de heer Kooijman, bijna bij het rechte eind. Waar het ons om gaat is 

dat er vooraf, want je kan aan zien komen wanneer je over die honderd uren heen gaat en hoeveel dat is. Kijk, 

als dat één uur is, dan begrijpen wij ook wel dat daar niet een heel raadsvoorstel voor komt. Maar we mogen 

toch wel verlangen dat bij zoveel uren inzet, als daaroverheen gegaan wordt, dat we vooraf geïnformeerd 

worden en dat we daar dan even over kunnen praten of we dat wel of niet wenselijk achten.

De voorzitter: Mijnheer Kooijman.

De heer Kooijman: Ja wethouder, of de wethouder die heeft de toezegging al gedaan, maar het klinkt in mijn 

ogen nu meer als een raadsinformatiebrief en daar kan ik prima mee leven. Dank u wel.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.
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Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u voorzitter. Wij kunnen wel ons vinden in de toezeggingen die de VVD 

heeft gevraagd. Ik sluit ook aan bij de toezegging van de Partij van de Arbeid als het gaat over die 

honderdduizend euro terug, de wethouder gaf aan terug te verwachten, dat is in mijn beleving redelijk zacht. 

Dus daar zouden we echt wel ook een hele harde uitspraak over willen en ik had nog iets gevraagd over de 

btw-compensatiefonds voor gemeenten, of daar gebruik van gemaakt kan worden, omdat het in het vorige 

voorstel van achttien ook opgenomen was en dat kan toch wel iets van 21 procent schelen op bepaalde zaken. 

Verder dragen wij het landgoed Huys ten Donck een warm hart toe. Wij stemmen in met het voorstel, als 

steun in de rug van de familie en de stichting die er al eeuwen alles aan heeft gedaan zodat het huis nu nog in 

deze staat verkeert en om de financiële medewerking van Van Oord bij het baggeren en de toegezegde 

subsidies veilig te stellen. Maar wij blijven het wel heel kritisch volgen, kijken uit naar de voorstellen waarin 

meer verdienmodel zit. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Breeman.

De heer Breeman: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, wij zien toch eigenlijk een beetje dat we nu het scheepje aan 

het vlot trekken zijn en daar hebben we een beetje de financiering voor nodig en ja, uiteindelijk gaan altijd 

toch een beetje de kosten voor de baten uit, wel, we denken ook wel dat hiermee de voor de toekomst toch 

wel een verdienmodel naar voren kan komen, vinden we wel dat ook voor de toekomst, mochten daar nog 

extra kosten bijkomen, dat we transparantie hebben dat we dat ook kunnen inzien, dat we dat ook 

bespreekbaar kunnen maken. Ja en verder voorzitter, vinden wij het echt een parel binnen onze gemeente, ja 

dan moeten we gewoon zo koesteren. Dank u.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Piena.

De heer Piena: Ja, dank u wel voorzitter. Ik moest wat verduidelijken van de wethouder heb ik begrepen. De 

tweede toezegging, dat ging erom om de interne uren, gekapitaliseerde interne uren, als subsidie te 

verantwoorden in de jaarrekening, maar nogmaals, als dat op grote problemen stuit bij andere partijen dan 

neemt de VVD ook genoegen mee dat er gewoon een staartje wordt gegeven welke kosten er zijn gemaakt 

voor Huys ten Donck. En de derde toezegging was en dat is meer een, ja, uit behoud voor de gemeente zeg ik 

altijd maar, u heeft zelf aangegeven dat de ambtelijke ondersteuning ook als een soort subsidie gezien kan 

worden en om niet een automatisch subsidie te creëren, zouden wij willen voorstellen om of vragen wij de 

toezegging dat u voor 2022, dan is het project al aardig op gang en misschien wel afgerond, laten we dat 

hopen, dat er opnieuw wordt bekeken of die honderd uur ambtelijke ondersteuning nodig is en dus niet 

automatisch doorgezet wordt. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk nog even rond. Nog anderen voor de tweede termijn? De wethouder, gaat uw 

gang.

De heer Meij: Dank u wel voorzitter. Er is een harde afspraak met de stichting dat die honderdduizend euro 

terugkomt. Ik heb net aangegeven dat we er ook alles aan zullen doen om het ook mogelijk maken. Maar die 

honderdduizend euro staat vast in de overeenkomst die wordt teruggevorderd.

De voorzitter: Mevrouw Fräser.

Mevrouw Fräser: Voorzitter, ik heb het debat zo een beetje beluisterd en dit punt vind ik toch wel cruciaal en 

ook wel redelijk zorgwekkend. Enerzijds hoor ik de wethouder zeggen dat er de honderdduizend euro zeker 

terugkomt. Aan de andere kant hoor ik hem ook zeggen dat dat afhankelijk is van omstandigheden. Het een 
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het sluit het ander wat mij betreft uit. Of het komt terug, zeker, punt. Of het is afhankelijk van 

omstandigheden of het terugkomt. Het is belangrijk om daar duidelijkheid over te krijgen, voorzitter.

De voorzitter: Wethouder.

De heer Meij: Ja, nee, dat snap ik. Wat er gevraagd werd is, als die honderdduizend euro over is, komt hij 

terug, wordt hij teruggevorderd en wat we moeten doen en dat is waar al die waarborgen voor zijn, is er ook 

voor te zorgen, dat dat bedrag ook overblijft, dus dat de kosten toch niet ondanks alle offertes stijgen. Dus die 

honderdduizend euro komt terug en we doen er dus alles aan om die honderdduizend euro die we 

voorschieten ook terug te krijgen, omdat alle kosten binnen de offertes blijven en dus binnen de begroting 

blijven. Dat is wat ik heb gezegd.

De voorzitter: Mevrouw Fräser.

Mevrouw Fräser: Voorzitter, dan is mijn afdronk hieruit dat het is afhankelijk is van omstandigheden of het 

terug krijgen, want anders hoeven wij de waarborgen niet zo in te bouwen.

De voorzitter: Wethouder.

De heer Meij: Tuurlijk. Het is een groot project van ruim een miljoen, dus vandaar al die waarborgen om 

binnen de begroting te blijven en want ik zei ook: dan gaan we ook soberder werken. Maar dat staat vast dat 

als het bedrag, gewoon, als het gaat zoals het moet gaan, dan komt het bedrag terug. Dus dan is er geen 

kwestie meer van: is dat subsidie, dan gaat het terug. Maar inderdaad, er moet alles aan gedaan worden om 

met zo een groot project gewoon binnen de begroting te blijven en dat is bij elk project zo. 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester.

Mevrouw Ripmeester: Ik begrijp dat het de bedoeling is om binnen begroting te blijven, dat is het altijd. Maar 

ik snap nog steeds niet waarom nou het risico van dat je buiten de begroting gaat, waarom dat risico bij de 

gemeente komt, waarom dat niet gewoon bij de stichting blijft, die honderdduizend gaat gewoon standaard 

terug en als het buiten de begroting niet gebeurt, dan is dat voor de organisatie, rekening en risico van de 

organisatie.

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe.

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel voorzitter. Je kan toch doodgewoon ook niet meer geld uitgeven dan dat je 

hebt?

De voorzitter: Wethouder.

De heer Meij: Voorzitter, zo is de afspraak gemaakt. We geven honderdduizend euro subsidie. Maar als 

voorfinanciering, die komt terug en we doen er alles aan om binnen de begroting te blijven. Dat is het verhaal. 

Er is inderdaad nog geen totaalplan, dat heeft de memo van de stichting, staat dat ook heel duidelijk. Er is wel 

zicht op een zonering, maar er is nog inderdaad geen totaalplan, dus wat dat betreft moet er ook nog veel 

gebeuren. Er is wel een stip op de horizon, maar het is nog niet helemaal duidelijk wat er precies gaat 

gebeuren. Ander punt is, dat is ook wel een gevoel, ook van de EVR, maar ik denk van bij alle partijen, dat we 

inderdaad terughoudend moeten zijn met subsidie. Het is nooit een vanzelfsprekende zaak, nou, dit is een 

redelijke unieke zaak, vandaar dat we hier het zo doen, maar het wordt uiteraard nooit automatisch. Het zal 
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altijd ook goed over nagedacht moet worden. Ik denk ook niet dat het scheve gezichten leidt bij de inwoners, 

ik denk iedereen die ik althans spreekt is daar altijd heel positief over. Ten aanzien van de toezeggingen, nou, 

één heb ik gedaan, twee is veranderd in dat we inzichtelijk maken welke kosten we maken. Dat kan ik ook 

toezeggen. En ik kan ook toezeggen dat we uiteraard, dat die honderd uur die nu voor het komende jaar 

gepland staat, dat dat geen automatisme is. Het is niet zo dat er elk jaar rekening kan worden gehouden met 

honderd uur ambtelijke ondersteuning. Dit heeft echt te maken met dit project. En als we verder gaan 

faciliteren, we zien bij andere zaken, niet in geld, maar in ambtelijke uren, dan zal ik de raad daarover 

informeren. Voorzitter, ik, wat ik net hoorde, van de heer Kooijman, dat vond ik ook wel een mooie, ik had 

weleens gesproken over icoon, maar een parel aan de Maas, nou, ik denk inderdaad dat we daar over een jaar 

zeker van kunnen gaan genieten. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Komen wij tot besluitvorming. Zijn er stemverklaringen? Die zijn er niet. Die zijn er 

wel. Mijnheer Stip, Partij 18PLUS. 

De heer Stip: Voorzitter, Partij 18PLUS stemt in met het voorstel, ondanks dat wij het vorige voorstel beter 

vonden, maar er belang aan hechten dat de historische haven en grienden hersteld wordt.

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Mevrouw Ripmeester.

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel voorzitter. Na de, wij stemmen in, na de toezeggingen van de wethouder 

dat de honderdduizend terugkomt en met de opmerking dat wij niet op voorhand instemmen met welke 

bebouwing of wat voor iets dan ook aan de weide aan de rivier. Dank u wel voorzitter.

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u voorzitter. Ik wil het simpel houden, ik kan me helemaal vinden in de 

stemverklaring van de Partij van de Arbeid. Daar sluit me bij aan.

De voorzitter: Dat schiet tenminste een beetje op. Nog meer stemverklaringen? Tegenstemmers? Ik zie de 

hand van Leefbaar als tegen, dan is dit voorstel vastgesteld. Yes. Ik schors vergadering voor enige minuten. 

Vijf? Vijf minuten. 

7. Startnotitie Rivieroevers

De voorzitter: Mag ik de leden van de raad verzoeken hun zetel weer in te nemen zodat we verder kunnen 

gaan met deze vergadering? Aan de orde is agendapunt 7, vaststellen van de Startnotitie visie Rivieroevers. 

Wederom een waterig onderwerp constateren we al. We hebben met elkaar afgesproken, een eerste termijn 

van maximaal twee minuten. Dat is niet zoveel. En in totaal zijn we hier een half uur aan kwijt, dertig minuten. 

Wie van u wenst het woord over de startnotitie? Mijnheer Slaa. Mijnheer Pascal, wou ik al bijna zeggen, maar 

mag natuurlijk niet. Mijnheer Rijsdijk, mijnheer Kooijman, mijnheer Breeman. Twee minuten. Mijnheer Slaa, 

de eerste twee zijn van u. Mijnheer Slaa, van Partij 18PLUS, gaat uw gang.

De heer Slaa: Dank u wel. Voorzitter, Partij 18PLUS wil graag nog een aantal punten meegeven aan het college 

voor deze startnotitie. Wij vinden het belangrijk dat er een goede lans wordt gevonden tussen wonen, 

bedrijvigheid en recreatie langs de rivier. De startnotitie laat ons zien dat de vraag naar woningen toe zal 

nemen, terwijl er juist leegstand is op verschillende bedrijfslocaties of worden deze locaties niet op een 

watergewonde manier gebruikt. Mochten er naar aanleiding van de startnotitie voorstellen komen waarin 
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bedrijven plaats moeten maken voor wonen, dan vraagt Partij 18PLUS aandacht voor de cultuurhistorische 

waarde van de panden en het gebied zelf. We hopen dit dan ook terug te zien in het voorstel. Ook kunnen we 

best de hoogte in, op voorwaarde dat Huys ten Donck en de buitenplaats hier niet door ontsierd worden of 

hun artistieke waarde verliezen. Voorzitter, om af te ronden, Partij 18PLUS kijkt uit naar de visie voor onze 

Rivieroevers en hoopt dat we een kwalitatieve impuls kunnen geven. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Rijsdijk, Partij van de Arbeid.

De heer Rijsdijk: Dank u wel voorzitter. De Partij van de Arbeid Ridderkerk onderschrijft het belang van een 

visie op de rivieroevers. Een visie kan helpen om richting te geven aan toekomstige ontwikkelingen. Bij die 

ontwikkelingen gaat het om het vinden van een juiste balans tussen recreëren, wonen en bedrijvigheid. De 

focus zou wat ons betreft moeten liggen op recreëren en wonen. Grote delen van de rivieroevers zijn 

privébezit. Wij vinden het belangrijk dat de rivieroevers ook toegankelijk blijven voor Ridderkerkers die 

wandelend, fietsend of zittend op een bankje willen genieten van de aantrekkingskracht van het water. Bij 

recreatief gebruik past ook dat we het aanwezige groen op de rivieroevers behouden en waar mogelijk 

versterken. Ter bevordering van de biodiversiteit vragen we aandacht voor de aanleg van natuurlijke 

rivieroevers. De waterkwaliteit in Ridderkerk ligt onder het landelijk gemiddelde en door meer natuurlijke 

rivieroevers kan dit worden verbeterd. De rivieroevers bieden ook kansen voor woningbouw, de laatste jaren 

is er veel en duur gebouwd langs het water. De Partij van de Arbeid Ridderkerk vindt het belangrijk dat ook 

mensen met een smallere portemonnee aan het water kunnen wonen. Niet alleen de happy view. Bij plannen 

voor woningbouw zal daar ook op ingezet moeten worden, zeker nu er de komende jaren mogelijk meer 

sociale huurwoningen bijgebouwd gaan worden. Dank u wel.

De voorzitter: Mijnheer Kooijman, ChristenUnie.

De heer Kooijman: Voorzitter, ook wij willen een aantal punten meegeven aan het college om mee te nemen 

in de visie. Goed overigens dat er een revisie wordt ontwikkeld. Op voorhand zal wel duidelijk zijn dat we niet 

op alles maximaal kunnen inzetten. Ook hier wordt het dus keuzes maken. Voor de ChristenUnie zijn de 

volgende punten van belang. Ook wij willen een balans in wonen, werken, recreëren en natuur. En ja, dat 

betekent op deze punten dus ook concessies doen. Alhoewel, wanneer we woningen mooi, natuur inclusief 

ontwikkelen, bijvoorbeeld wonen in het groen, groene daken, geveltuinen et cetera, zouden we wellicht toch 

op meerdere vlakken succesvol kunnen zijn. Twee, op de plekken waar gekozen wordt voor woningbouw, zorg 

er dan expliciet voordat de bestaande Ridderkerkse voorzieningen zo bereikbaar zijn dat ze op de fiets kunnen 

worden bezocht. En drie, kijk bij dat alles goed naar de verkeersboetes. We willen geen sluipverkeer, of een 

drukke, onveilige dijkroute. We zien uit naar de visie en wensen de organisatie veel succes toe bij het opstellen 

ervan.

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

De heer Breeman: Dank u wel voorzitter. Onze rivieroevers zijn van grote natuur en culturele historische 

waarde. Daarnaast wordt vaak gestreefd naar een optimale balans tussen bedrijvigheid, langs het water en 

wonen. Veelal wordt de nadruk gelegd op de economische belangen die een zekere impact kunnen hebben op 

de omgeving. Helaas wordt de natuur daardoor regelmatig op de tweede plaats gezet. Door het bouwen van 

bedrijventerreinen, woonwijken en windturbines, komt ons landschap hiermee toenemend onder druk te 

staan. Wij moeten er met elkaar voor zorgen dat in de toekomst de zo mooie landschappen en vergezichten 

niet langzaam uit ons beeld verdwijnen en toenemend worden versnipperd. CDA vindt het belangrijk dat met 

een onderzoek naar de functionaliteit van de rivieroevers de kwaliteit van deze groene omgeving zoveel 
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mogelijk in stand kan worden gehouden. De afgelopen decennia hebben we een trend gezien van het 

terugdringen van bedrijven langs de rivieren in het voordeel van woningbouw en recreatie. Het recreëren van, 

het creëren van nieuwe woningruimte en wijken, is tegenwoordig meer noodzaak dan een optie. Om de 

groeiende bevolking te kunnen huisvesten, zien we dit dan ook als een nieuwe uitdaging om deze rivieroevers 

te transformeren in aantrekkelijke woongebieden. Het zou ook mooi zijn om een voetprent te kunnen zetten 

tussen het historisch gebied van de scheepswerven naar de nieuwe duurzame woningbouw. Wel hecht het 

CDA aan mooie plekken voor wandelaars en ruimte voor fietsers met een uitgebreide groen- en 

natuuromgeving en daarmee de Ridderkerkse uitstraling van de landelijke beleving te kunnen behouden. Dit 

moet niet ondersneeuwen. Een goede balans is hier een belangrijk uitgangspunt voor het CDA. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Oosterwijk.

De heer Oosterwijk: Ja, dank u wel voorzitter. het is goed om te zien dat de startnotitie zoals die nu voorligt 

breed omarmd wordt in uw raad. En ik heb even een beetje meegeschreven bij de diverse inbrengen. Het 

woord balans is wel het sleutelwoord wat vanavond langskomt en dat is nou precies ook wat de startnotitie en 

uiteindelijk de visie ook zal beogen. Nieuwe balans vinden op het vlak van wonen, recreëren en werken. Dat 

wordt best nog wel een hele tourneur als je kijkt ook naar de startnotitie, veel partijen bij betrokken, veel 

belangen bij gemoeid, maar we gaan het ook op een hele zorgvuldige manier handen en voeten geven de 

komende periode en zoals ik het ook in de commissie zei, tussentijds gaan we daar ook wel met elkaar het 

gesprek nog over aan en daar kijk ik dan naar uit. Dank u wel.

De voorzitter: Is er behoefte aan een tweede termijn? Kijk ik even rond. Ik geloof het niet. Dan gaan we over 

tot vaststelling. Zijn er stemverklaringen? Dat is niet het geval. Zijn er tegenstemmen? Ook niet het geval. Dan 

is de startnotitie vastgesteld. 

8. Concept Prestatieafspraken tussen Wooncompas, gemeente Ridderkerk en bewonersraad Progressie 

2020 t/m 2023

De voorzitter: Brengt ons bij agendapunt 8, Concept Prestatieafspraken tussen Wooncompas, gemeente 

Ridderkerk en bewonersraad Progressie 2020 tot en met 2023. U heeft aangetroffen op uw desk, een motie 

die is ingediend door mijnheer Van Neuren van de Partij 18PLUS, zodat die ook als eerst het woord krijgt. We 

hebben met elkaar afgesproken, een eerste termijn van maximaal drie minuten en in totaal gaan we, kunnen 

we hieraan besteden een uur en een kwartier, oftewel 75 minuten. Als eerste schrijf ik op: mijnheer Van 

Neuren. Zijn er nog meer mensen die het woord willen? Want ik zie een heleboel handen. Mijnheer Ouwens, 

mijnheer Kardol, mijnheer Rijsdijk, mijnheer Los, mijnheer Kooijman, mijnheer Mijnders, mijnheer Piena en ik 

zie ook mevrouw Van Nes-de Man. Heb ik ze allemaal nu? Max drie minuten, mijnheer Van Neuren, Partij 

18PLUS, het woord is aan u.

De heer Van Neuren: Dank u wel. Voorzitter, Partij 18PLUS vindt het goed dat er prestatieafspraken worden 

gemaakt tussen Wooncompas als wooncoöperatie, stichting bewonersraad Progressie en de gemeente. Ook 

Partij 18PLUS onderschrijft het belang van een goed woon- en leefklimaat in Ridderkerk. Daar hoort een 

gevarieerde woningvoorraad met aantrekkelijke woningen bij. Partij 18PLUS vindt dat sociale huurwoningen 

zoveel mogelijk naar inwoners voor Ridderkerk moet gaan. Op eerdere schriftelijke vragen van Partij 18PLUS 

heeft het college geantwoord dat dit momenteel maximaal wordt ingezet. Toch vindt Partij 18PLUS een 

gemiddelde wachttijd van zestig maanden nog steeds lang. Afgelopen dinsdag was er een bijeenkomst in de 

raadzaal van Barendrecht, welke was georganiseerd door het samenwerkingsverband wonen regio Rijnmond, 

waar Ridderkerk deel van uitmaakt. Hier zijn vragen gesteld en antwoorden gegeven in het kader van 
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woonruimtebemiddeling. De gegeven antwoorden lijken niet overeen te komen met de eerder gegeven 

antwoorden van het college op schriftelijke vragen. Dat is geen waardeoordeel, maar vraagt wel om 

opheldering. Partij 18PLUS zal hier later schriftelijk met vragen op terugkomen om het een en ander helder te 

krijgen. Of hier kansen zitten om Ridderkerkers aan sociale huurwoningen te helpen moeten we even 

afwachten. Voorzitter, in het raadsvoorstel staat dat goed wonen het hoofdthema is en dat het belangrijk is 

dat de slaagkansen van de verschillende groepen woningzoekenden in evenwicht zijn, komt het woordje 

balans weer. Partij 18PLUS vindt dat dit niet het geval is aangezien statushouders gelijk worden gesteld aan de 

houders van een urgentieverklaring, terwijl dit al sinds 1 juli 2017 niet meer wettelijk verplicht is. Voorzitter, 

Partij 18PLUS had afgelopen dinsdag nog een motie welke het college verzocht om de werkwijze van voorrang 

voor statushouders te bespreken met de andere gemeentes in het samenwerkingsverband wonen regio 

Rijnmond. Dit naar aanleiding van de antwoorden van het college op eerder door Partij 18PLUS gestelde 

vragen. Tot onze verbazing werd afgelopen dinsdag door het samenwerkingsverband aangegeven dat het niet 

uitmaakt wat er in de regionale huisvestingsverordening komt te staan, aangezien gemeenten zelf bepalen 

hoe ze de statushouders vestigen. Het college gaf echter iets anders aan in haar beantwoording. Wederom 

geen waardeoordeel, maar tijd voor de verheldering is er niet. Partij 18PLUS weet dus niet van welk antwoord 

we uit moeten gaan. Om die reden is de motie aangevuld met een zienswijze voor de prestatieafspraken en 

het verzoek om het in de regio te bespreken. Tevens verzoekt Partij 18PLUS het college om naar alternatieve 

vormen van huisvesting te zoeken, zoals het tijdelijk transformeren van leegstaande kantoorpanden naar 

woningen. Niet alleen voor statushouders, maar ook voor andere doelgroepen. Partij 18PLUS ziet niets in de 

huisvesting van grote groepen statushouders op één locatie. De beladen raadsvergadering daarover op 30 juni 

2016 staat nog bij eenieder in het geheugen gegrift. Voorzitter ...

De voorzitter: Komt u tot een afronding?

De heer Van Neuren: Ik ga afronden. Wat Partij 18PLUS betreft, zetten we nog verder in op het optimaliseren 

van de slaagkansen van lokaal woningzoekenden. Dank u wel.

De voorzitter: Mijnheer Kardol.

De heer Kardol: Dank u wel voorzitter. De heer Van Neuren refereert aan de vergadering in 2016, omdat er 

veel verzet was vanuit de samenleving heeft 18PLUS toen geprobeerd met een motie het college te verzoeken 

de realisatie van tijdelijke huisvesting, vergunninghouders, Windmolen eveneens uit te stellen. Vandaag vraagt 

18PLUS middels een motie eigenlijk impliciet het college locatie als de Windmolen en Prunusplantsoen weer 

aan te merken als huisvestinglocaties. Als we nou zeg maar de overwegingen serieus nemen, dan is mijn vraag: 

waarom herhaalt de heer Van Neuren dan gewoon niet de oproep van de heer Van Os uit de vergadering van 

juni 2016 in een vernieuwde context en dan citeer ik: we doen een dringend verzoek aan de overige 

raadsleden om niet voor deze manier van opvang te kiezen, maar gewoon verder te gaan zoals Ridderkerk de 

afgelopen jaren heeft gedaan.

De voorzitter: Dat is uw vraag aan Partij 18PLUS. Mijnheer Van Neuren, wilt u daar op die vraag reageren?

De heer Van Neuren: Dat kan wel. Ja, waarom anders kiezen? Ja, het gaat hier dit moment op het verdelen, 

niet om het verdelen van woningen, maar het verdelen van schaarste. Wij als Partij 18PLUS zijn voor eerlijke 

kansen en evenwicht voor de slagingskans van verschillende doelgroepen. En nu het wettelijk niet meer 

verplicht is om het schrappen van de urgentieverklaring van statushouders en het verzorgen van alternatieve 

huisvesting, voor meerdere groepen is dan het doel om daar nu wat mee te doen. En het is, we zijn niet voor 
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het clusteren en het voorstel wat er toen lag, waren twee woonvormen en dat waren grote clusters en dat is 

het verschil met de vraag die we nu doen. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel voorzitter. De heer Van Neuren, nou ja, die pleit voor de motie omdat hij zegt 

van: dit gaat om een verdeling van schaarste. Welke redenen ziet hij nog meer zeg maar als het ontstaan, ja, 

van de schaarste en sociale huurwoningen in Ridderkerk? Is dat puur alleen de voorrang voor statushouders of 

zijn er in zijn beleving ook andere redenen en zo ja, wat zijn die redenen? Dank u wel.

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Ja, ik heb ook een vraag aan de heer Van Neuren. Het gaat hem ook over de grootte van 

alternatieve opvang. Nou was in de Windmolen, uit mijn hoofd, ging het om twaalf woningen. Nou, in mijn 

optiek zou dat te kleinschalig zijn, maar misschien heeft u daar een ander beeld bij, kunt u een aantal noemen 

van wat u dan zegt van, dit is kleinschalig en niet groot?

De voorzitter: Mijnheer Kar…, nee, u had toch al geïnterrumpeerd? Nou ...

De heer Kardol: Hij geeft antwoord op mijn vraag.

De voorzitter: En daar wilt u weer op reageren? Mijnheer Kardol.

De heer Kardol: Juist. Ja, dank u. Ik heb het antwoord van de heer Van Neuren gehoord, maar de taakstelling 

nu is niet te vergelijken met die uit 2016, ja, als het gaat om de aantallen, dan is dat fors afgenomen en in die 

zin is het juist bijzonder dat er dan nu naar alternatieve locaties gekeken wordt.

De voorzitter: Mijnheer Mijnders.

De heer Mijnders: Dank u voorzitter. Naast de aantallen die de CU vraagt, ben ik ook wel benieuwd, wat 

zouden dan ideeën zijn van de Partij 18PLUS, mijnheer Van Neuren of voor bepaalde huisvesting waar u dan 

op doelt? Doelt u dan bijvoorbeeld op het project Spring!, vanuit Barendrecht? Of hebben jullie andere 

voorbeelden, ideeën hierbij?

De voorzitter: We gaan terug naar mijnheer Van Neuren. Mijnheer Van Neuren.

De heer Van Neuren: Ik hoop dat ik alles mee heb kunnen schrijven. Schaarste is een algemeen gegeven in 

heel Nederland betreft de huisvesting, zowel huur als koop als, dus dat is niet iets wat nu in één keer op komt 

poppen. De vraag voor de, van de heer Kooijman betreft de Windmolen qua grootte, dat is hoe wij dat zien, 

we zien meer liever dat het gespreid en door heel Ridderkerk gedaan wordt, in plaats van te clusteren op één 

plek. Wij denken dat de integratie daardoor beter zal gaan. En wij vragen ook de alternatieve huisvesting 

daarvoor omdat te combineren met andere doelgroepen. Dus niet alleen statushouders, maar ook onder 

andere bijvoorbeeld jongeren of eventueel senioren of ouderen daarmee te kunnen combineren. De heer 

Kardol zei dat het niet in verhouding was tot en met de plannen zoals die in 2016 op tafel lagen begreep ik een 

beetje, de opgaven. Nou, dat betekent dus ook dat nu, dat de motie die zoals hij nu legt en de situatie die we 

nu hebben eigenlijk ook niet te vergelijken is met de situatie zoals hij in 2016 was, dus dat dit een andere 

insteek heeft, deze motie. En de heer Mijnders vroeg of we nog andere voorbeelden hadden. Nee.
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De voorzitter: Ze zijn nog niet helemaal tevreden gesteld zie ik wel. Mijnheer Piena.

De heer Piena: Dank u wel voorzitter. Ik zou graag van de heer Van Neuren willen weten, stel dat deze motie 

aangenomen wordt, hoeveel korter de wachtlijsten worden voor de urgentiemensen met een 

urgentieverklaring. Is daar enige zicht op?

De voorzitter: Mijnheer Mijnders.

De heer Mijnders: Dank u voorzitter. Ik begrijp er weinig meer van, maar ik ga het nog een keer vragen. Partij 

18PLUS wil dus dat statushouders gespreid worden verspreid door Ridderkerk, dus dat is op dit moment al het 

geval. Maar ze willen dus op een ander huisvesting, willen ze het dus gaan doen, maar welke vorm, daar 

hebben ze eigenlijk geen idee van, dus wat zou u dan willen? Zou u die vijftien kantoorpanden willen hebben 

en dan elk kantoorpand één statushouder? Of hoe zien, jullie hebben toch wel een bepaald idee daarbij achter 

deze motie, of niet?

De voorzitter: Mijnheer Van Neuren.

De heer Van Neuren: Wij vragen in de motie om te zoeken naar de mogelijkheden van alternatieve 

huisvesting. Dus die hoef ik zelf niet in te gaan vullen, want dat is de vraag die ik aan het college vraag om uit 

te zoeken. En daarnaast geven wij een aantal voorzetten waaronder bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden 

daarvoor gebruiken en die dus niet alleen maar te richten op statushouders maar daar dus de mix in maken 

zodat je daar geen cluster in krijgt zoals wij dat zien. Op de vraag van de heer Piena over hoeveel urgenties, 

daar heb ik geen zicht in.

De voorzitter: Tot slot een rondje in de tijd van de heer Van Neuren, want die is ver over zijn drie minuten 

heen, dat zal u niet verbazen, maar dat komt omdat u interrumpeert. Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u voorzitter. Is dit mijn eerste termijn of was het vanwege mijn interruptie?

De voorzitter: Nee, u steekt uw hand op omdat u wil interrumperen.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, ja, ja, ja, ja, prima, ja, ja, ja. Nee, ik wil richting de heer Van Neuren even 

aangeven dat het project Spring! in Barendrecht waar de heer Mijnders het over heeft, daar is ook over 

gesproken afgelopen dinsdag in de raadzaal van Barendrecht, dat zou een prima alternatief zijn dat zijn 

microwoningen waar statushouders en studenten en alles door elkaar heen loopt. Dus ik denk haast dat u 

daarop doelt.

De voorzitter: Mijnheer Piena.

De heer Piena: Dank u wel voorzitter. Ja, het is toch wel raar, als ik de motie lees dan wordt er met nadruk 

gelegd op de lange wachttijd voor de mensen voor een sociale woning en het lijkt me toch dat u hiermee de 

intentie heeft om die statushouders geen voorrang te verlenen dat die wachtlijsten kleiner worden. En ik vraag 

dus af, heeft u dat onderzocht hoeveel minder tijd het gaat kosten dat die mensen nu wel aan een woning 

komen of is het eigenlijk zo dat er niets veranderd omdat die statushouder nog steeds geplaatst moet 

worden?

De voorzitter: Mijnheer Mijnders.
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De heer Mijnders: Dank u voorzitter. Ja, als het gaat om het voorbeeld van Spring! in Barendrecht, ik zag 

18PLUS hard ja knikken, maar daar is dus een derde is voor statushouders, een derde is voor 

arbeidsmigranten, dus dat zou betekenen dat je dus nog steeds een urgentieverklaring zouden moeten 

hebben, zodat die statushouders voorrang hebben bij zo een project. Dus dan hou je toch die urgentie? Of 

niet?

De voorzitter: Wij gaat tot slot naar de heer Van Neuren en dan gaan we eens even die eerste termijn verder 

afmaken. Maar het was logisch dat dit even, dat debat moest naar aanleiding van de motie. Mijnheer Van 

Neuren.

De heer Van Neuren: Om even met het laatste te beginnen over het Spring!, dat is in ieder geval een goede, in 

ieder geval een verdeling dan alleen puur statushousers daarin. De heer Piena ...

De voorzitter: De heer Van Neuren maakt nu even zijn eerste termijn af.

De heer Van Neuren: De heer Piena vroeg, heeft de vraag over wat het nut is. Nou, op dit moment in 2019 

zouden er 32 statushouders geplaatst moeten worden. Deze gaan nu in het sociale systeem. Als we als 

gemeente ervoor kiezen om dat in alternatieve huisvesting te doen, komen die niet als voorrang in het 

systeem bij ons of van de gemeente en zorgt het voor meer gelijkheid en meer kansen voor de inwoners 

gelijke kansen voor de inwoners op de kans op een huis.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Ouwens, Leefbaar Ridderkerk. 

De heer Ouwens: Dank u voorzitter. Onze zienswijze op een aantal punten van de prestatieafspraken, met 

name het punt sociale woningvoorraad, het regioakkoord heeft met name zijn invloed op de passende omvang 

van sociale voorraad. Belangrijkste wijziging hierin is dat de sociale coöperatievoorraad minimaal gelijk moet 

blijven, Leefbaar kan zich hierin vinden. Het puntje doorstroming, met name de doorstroming die plaats moet 

vinden in de woningmarkt is voor Leefbaar een belangrijk punt. Leefbaar is ook erg benieuwd naar de 

uitkomsten van het onderzoek dat Wooncompas in 2020 gaat inzetten en dan specifiek naar de onderwerpen 

doorstroming en kansen jongeren. Want, met een goede doorstroming kunnen we het gedachtegoed van het 

kip en het ei op het gebied van starterswoningen waar vraag naar is ten opzichte van oudere woningen / 

vergrijzing, hopelijk beter gaan plaatsen. Het blijft immers een treintje waar we steeds een wagonnetje dienen 

op te schuiven met zijn allen. Wellicht dat dit nieuwe spoor beter gaat rijden. Goede woningvoorraad, verder 

adviseert Leefbaar om meer de nadruk te leggen op de hoogte van appartementengebouwen. Soms, dus niet 

altijd, is het best mogelijk om stedenbouwkundig gezien één laag hoger te bouwen en hierdoor meer 

diversiteit en aanbod en dus meer woningen te kunnen bieden slash toevoegen voor onze woningvoorraad en 

daar komt hij, om het een en ander in een juiste balans te krijgen. Ook de samenhang tussen verschillende 

projecten waarbij sprake is van sloop-nieuwbouw, zou wat Leefbaar Ridderkerk betreft beter kunnen worden 

beargumenteerd. De doorkijk, het duidelijk inzicht geven over de faseringen van de sloop-

nieuwbouwprojecten, zou in onze ogen duidelijker kunnen. Het is soms best een puzzel om het totale plaatje 

aan aantal terug te bouwen woningen ten opzichte van het aantal te slopen woningen goed in beeld te krijgen, 

zoals recentelijk ook bij het centrumplan. Het puntje duurzaamheid, de investering in verduurzaming van de 

woningen is wat Leefbaar betreft een logische gezien ook de landelijke doelstellingen die moeten worden 

behaald. Het advies en verzoek van Leefbaar Ridderkerk hierin is of Wooncompas hierin ook de samenwerking 

kan zoeken met particuliere VvE's, die voor dezelfde opgave staan en hier een aanjager zoals Wooncompas 

goed kunnen gebruiken. Kortom, kijk of een VvE kan meeliften met een projectmatige aanpak van 

Wooncompas. Want anders is onze vrees dat een groot deel van het particulier bezit niet meedoet. Leefbare 
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wijken, de eerste verantwoordelijkheid voor een fijne buurt ligt terecht bij de bewoners van de buurt zelf. 

Daarnaast werken ook gemeenten, Wooncompas en de politie samen aan schone, hele en veilige buurten. 

Wat Leefbaar betreft dient er zo min mogelijk overlast te zijn, we kennen helaas schrijnende gevallen van 

bewoners die op de vlucht gaan voor hun buren door ernstige overlast en dat is onacceptabel. Dat dit best 

gecompliceerd ligt, begrijpen we als we als Leefbaar Ridderkerk zeker ook. Daarom moet hier volop aandacht 

op blijven en de afspraken vanuit het regionaal convenant gezamenlijke aanpak van overlast moet hierbij aan 

bijdragen. Leefbaar zal dus onder het motto schoon, heel en veilig blijven verzoeken dat hier volop aandacht 

op blijft. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Kardol, SGP. 

De heer Kardol: Dank u, voorzitter. De SGP kan het kort houden. Wat de SGP betreft vormen de concept 

prestatieafspraken een goede basis om de lijn van resultaatgericht werken voort te kunnen zetten. Dat het 

minimaal gelijk houden van de sociale woningvoorraad noodzakelijk is, begrijpen we, al interpreteren wij de 

benoemde zinsnede zo, dat de sociale woningvoorraad voorlopig gelijk blijft en niet op voorhand dient te 

stijgen. In dit kader hecht de SGP er veel waarde aan dat als het gaat om een evenwichtige verdeling in de 

regio van een sociale woningvoorraad, goed de vinger aan de pols wordt gehouden. Kan de wethouder wat 

preciezer toelichten hoe het met de monitoring van de regioafspraak op dit moment is gesteld en wat er op 

dat vlak wordt ondernomen om de slecht presterende gemeenten in beweging te krijgen? Graag wil de SGP de 

toezegging van de wethouder dat wanneer informatie hierover beschikbaar is of komt, dit met de raad wordt 

gedeeld. En wat betreft de bijdrage van de heer Ouwens, wij hebben ook al eerder zeg maar aandacht 

gevraagd over die verouderde woningvoorraad en te kijken van: zijn er mogelijkheden om op wat voor manier 

via VvE daar verandering in te krijgen dat er sprake wordt van verduurzaming et cetera? Dus zijn oproep 

steunen we. Dank u.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Rijsdijk, Partij van de Arbeid.

De heer Rijsdijk: Dank u wel voorzitter. Sinds 2010 is het beleidsdoel in Ridderkerk dat er 1700 sociale 

huurwoningen minder komen. Een lokale keuze die verdedigd wordt met het argument dat dit nodig is voor 

een gezonde bevolkingsopbouw. Maar daarmee wordt eraan voorbijgegaan dat de Ridderkerkse 

woningvoorraad historisch zo gegroeid is en dat een grote groep Ridderkerkers van oudsher is aangewezen op 

een sociale huurwoning. Het gaat Ridderkerkers met een inkomen tot iets boven modaal zoals onderwijzers, 

verpleegkundigen en politieagenten. Gewone hardwerkende Ridderkerkers dus. De Partij van de Arbeid 

Ridderkerk heeft zich als enige partij in de raad van begin af aan verzet tegen het inkrimpen van de sociale 

woningvoorraad. Wij vinden het belangrijk dat ook Ridderkerkers met een smallere portemonnee passend 

kunnen wonen in Ridderkerk, zoals jongeren en ouderen met een klein pensioen. Deze prestatieafspraken zijn 

een duidelijke verbetering ten opzichte van de vorige. Afgesproken is dat de voorraad sociale huurwoningen 

van Wooncompas minimaal gelijk moet blijven omdat deze voorraad door verschillende redenen verder 

krimpt, zullen er woningen bijgebouwd moeten worden. Het is een begin van een koerswijziging waar wij al 

langer om vragen. Het is bovendien een koerswijziging die al enige tijd in de lucht hing. Niet voor niets is 

Ridderkerk er bij het recent gesloten regionale woonakkoord ook voor gewaarschuwd dat bij ongewijzigd 

beleid het tekort aan sociale huurwoningen de komende jaren verder oploopt tot een paar honderd stuks, ook 

als andere gemeenten sociale huurwoningen bijbouwen, een waarschuwing die Wooncompas eerder ook al 

heeft gegeven. Er kunnen veel redenen worden aangevoerd waarom de kansen voor gewone Ridderkerkers op 

een betaalbare woning zijn afgenomen. Het grootste probleem is dat er gewoon te weinig woningen zijn. Door 

de lokale keuze om de sociale woningvoorraad in te krimpen, zijn die kansen verder verkleind. De Partij van de 
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Arbeid Ridderkerk vindt het daarom een gemiste kans dat er in deze prestatieafspraken niet veel steviger is 

ingezet om de voorraad sociale huurwoningen op peil te brengen en te houden door voldoende woningen bij 

te bouwen. 

De voorzitter: Mijnheer Piena. Mijnheer Piena. 

De heer Piena: Dank u wel voorzitter. Is de PvdA het met de VVD eens dat die krapte niet alleen voor de 

sociale woningbouw geldt, maar dat dat in elk segment aan de orde is en dus eenzijdig alleen naar de sociale 

woningbouw kijken, dat je dan ook de doorstromingsmogelijkheden beperkt door, ja, alleen maar voor de 

sociale woningbouw te kiezen?

De heer Rijsdijk: Ik kom daar in de tweede termijn op terug voorzitter. Bijzondere aandacht dient er daarbij te 

zijn voor de huisvesting van doelgroepen, zoals jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Naast 

voldoende kwalitatief goede en betaalbare sociale huurwoningen, zien wij graag dat alle mogelijkheden 

worden benut om woningen met voorrang aan Ridderkerkers toe te wijzen.

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk, wilt u afronden?

De heer Rijsdijk: Ja, dat ouderen met een gelijkblijvende huur kunnen doorstromen naar een kleinere woning 

en dat er voldoende betaalbare koopwoningen aan het lokale woningbestand worden toegevoegd. Aan de 

wethouder vragen we de toezegging om volgend jaar serieus werk te maken van jongerenhuisvesting. Dank u 

wel.

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

De heer Los: Dank u wel voorzitter. De woningmarkt staat onder druk of het nu gaat om koopwoningen of 

huurwoningen. Vooral de schaarste in de woningen hebben zowel op de koop- als de huurmarkt hun sporen 

nagelaten. Wooncompas, de huurdersverening Progressie en de gemeente hebben concept afspraken 

gemaakt waarin zowel de beschikbaarheid als de betaalbaarheid van huurwoningen een plaats hebben 

gekregen. De krimp van de hoeveelheid sociale huur is een halt toegeroepen, waardoor de bereikbaarheid 

voor de lagere inkomens niet verder wordt aangetast. Er wordt gesproken over een redelijke termijn om na 

inschrijving een huis te kunnen huren. Maar vier jaar is toch best nog wel lang. Er wordt ook gesproken over 

verkoop van woningen, waardoor de voorraad toch nog zal krimpen. Er wordt gesproken over verduurzamen, 

wat ook om verdere investeringen zal vragen. Er is voor zover wij kunnen beoordelen met goede 

uitgangspunten gewerkt. Wellicht zou het toch nog goed zijn om over de volgende punten na te denken. De 

schaarste in de woningmarkt zou het toch rechtvaardigen om het aantal woningen fors uit te breiden? De 

prognose is een krimp van de woningvoorraad in 2030. Het betrekken van de visie Rivieroevers, het vorige 

agendapunt, in de gewenste groei van 517 woningen lijkt aan de orde of misschien zelfs wel kantoorpanden. 

De verkoop van woningen zou heel goed een probleem kunnen opleveren om de gewenste verduurzaming van 

woningen in de gemeente te kunnen halen. Verkochte woningen vallen immers niet meer onder het regime 

van Wooncompas. En verder voorzitter, de motie van 18PLUS, wij denken dat juist de schaarste het probleem 

is en niet hoe je het verdeeld met de statushouders. Ik denk dat het op dit moment heel aardig loopt, maar we 

moeten ons nog wel even beraden hoe we met die motie zullen omgaan, misschien wellicht door een 

schorsing. Tot zover voorzitter, dank u wel.

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

26



De heer Kooijman: Dank u wel. Namens de ChristenUnie wil ik graag onze zienswijze geven ten aanzien van de 

concept prestatieafspraken zoals deze nu door de drie partijen zijn voorgelegd. Allereerst willen we onze 

complimenten geven. De afspraken zijn zeer helder geformuleerd waarbij zaken als redelijke termijn, vooraan 

voor de lokale woningzoekenden, voldoende doorstroming, betaalbaarheid, leefbaarheid, toegankelijkheid en 

levensloopbestendigheid, duurzaamheid, et cetera allemaal een duidelijk plek krijgen. We beseffen ons daarbij 

wel degelijk dat het maken van afspraken nog geen garantie bieden over de realiseerbaarheid van dit alles. 

Ook hier is er sprake van enige schaarste, zowel in ruimtelijke zin als financiële zin. Als vanzelfsprekend 

kunnen we niet binnen een termijn van vier jaar alle huidige problematiek rond al deze onderwerpen 

verhelpen, al was het alleen maar omdat we ook te maken hebben met bijvoorbeeld landelijke regelgeving en 

diverse onbekende invloeden zoals bijvoorbeeld economische voor- of tegenspoed. Wel is het goed om de 

afspraken die wij daarmee ook zien als gewenste koers jaarlijks te monitoren, zodat er een vinger aan de pols 

kan worden gehouden of we niet juist de andere kant op aan het varen zijn of dat er wellicht een tandje bij 

moet om op onderdelen toch vooruitgang te boeken. Goed dat het komende jaar gezocht wordt naar 

alternatieve woonconcepten en slimme doorstromingsconcepten. Onderwerpen om de huurmarkt in 

beweging te houden. Terecht wordt in de afspraken de vinger gelegd op het feit dat betaalbaarheid niet gelijk 

staat aan de huurprijs. Ook energielasten, gemeentelijke heffingen en huurtoeslag spelen een belangrijke rol. 

Voorlichting op dit punt is van belang. We zijn benieuwd of dit ook in landelijke regelgeving onderdeel kan 

gaan uitmaken. Ten aanzien van de passende omvang van de sociale woningvoorraad zien we nu een 

aanpassing ten opzichte van de vorige afspraken. Als gevolg van de nieuwe woningmarktafspraken willen we 

nu de sociale corporatievoorraad minimaal gelijk houden. Wij als ChristenUnie kunnen deze koerswijziging 

begrijpen. Zeker ook in het besef dat we hiermee opnieuw bijdragen aan een nieuw regionaal evenwicht. De 

opgave in Ridderkerk valt daarbij overigens in het niet bij een omliggende gemeenten als Barendrecht. 

Opvallend vonden we trouwens de uitkomsten van de uitgevoerde marktverkenningen. Er is met name 

behoefte aan woningen die voor senioren geschikt zijn. Oké, dat vond onze fractie niet verrassend, maar 

aangezien een aantal partijen in deze raad het steeds hebben over een tekort aan jongerenwoningen, is het op 

zijn minst wel bijzonder dat dat niet uit deze verkenning naar voren kwam. Ook de vraag naar juist woningen 

in de vrije sector en middensegment is hierin opvallend. Tot slot voorzitter, de opbouw van het document en 

de ambitie die hieruit spreekt geeft ons vertrouwen voor de komende jaren. We wensen Wooncompas succes 

met het uitvoeren van deze afspraken. Ik zal in mijn tweede termijn ingaan op de motie van 18PLUS. 

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

De heer Mijnders: Dank u voorzitter. Namens het CDA wil ik een compliment geven aan alle betrokkenen voor 

de goede en duidelijke prestatieafspraken die voor ons liggen. Het CDA kan zich voor een groot deel vinden in 

de opgestelde prestatieafspraken. Het CDA is blij om te lezen dat er dit keer voor het eerst aandacht is voor 

jongeren, dit in vergelijking met de afspraken van 2016-2020, waarin niets beschreven en afgesproken is als 

het gaat om jongeren. Voor jongerenhuisvesting zijn deze prestatieafspraken een goede stap vooruit, al zien 

we als CDA graag meer ambitie op het onderwerp, maar we zijn blij met deze stap in de goede richting. Niet 

alleen voor jongeren maar ook voor de ouderen is er alle aandacht binnen de prestatieafspraken. Goed om te 

lezen dat binnen de prestatieafspraken de inzet blijft om woningen toegankelijker te maken. In de 

prestatieafspraken wordt gesproken om te investeren in duurzaamheid van de woningen om op deze manier 

lagere woonlasten te krijgen. Een goed initiatief, al moeten we er wel voor waken dat deze investeringen de 

huurprijzen niet zullen laten stijgen. Van duurzaamheid komen we al snel bij groen terecht. In tegenstelling tot 

de vorige prestatieafspraken wordt er nu wel aandacht gelegd bij de tuinen, waaronder actie Steenbreek. 

Goed dat er hiervoor nu ook aandacht is, al hadden we graag ook gezien dat er meer aandacht is voor de 

klachten over slecht onderhouden tuinen. Als laatste over de prestatieafspraken zijn we verheugd om te lezen 
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dat er in 2020 de mogelijkheid bestaat om met een huurverlaging door te kunnen stromen naar een meer 

passende woning. Dit is op experimentele basis, maar het CDA is hoopvol en we hopen dat wanneer er een 

succes is, dit wordt doorgezet binnen Ridderkerk. Als het gaat om de motie, zal ik daarop terugkomen in mijn 

tweede termijn. Dank u.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Piena, VVD.

De heer Piena: Dank u wel voorzitter. Het standpunt van de VVD Ridderkerk mag bekend zijn. Wij zijn tegen 

uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen in Ridderkerk, wij zien het aantal van deze woningen het liefst 

nog een beetje dalen. In regioverband zijn er echter afspraak gemaakt en daar zal Ridderkerk zich aan moet 

houden. De gemiddelde wachttijd van een sociale huurwoning is lang. Het is dan ook een Ridderkerkse 

inwoner met een urgentieverklaring lastig uit te leggen dat statushouders bij het toewijzen van woningen 

voorrang hebben. Landelijk is dit erkend en de wettelijke verplichting om voorrang te geven aan statushouders 

bij het toewijzen van sociale huurwoning is vervallen. De gemeente is echter nog steeds verplicht om jaarlijks 

een vastgesteld aantal statushouders te voorzien van woonruimte. Gezien hun inkomen, zouden deze mensen 

in veruit de meeste gevallen in een sociale huurwoning geplaatst moeten worden. Ook al zou dat niet zo zijn, 

dan worden de wachttijden door de door de Partij 18PLUS ingediende motie voor Ridderkerkers met een 

urgentieverklaring echt niet aanzienlijk verkort. De motie zorgt voor verkeerde verwachtingen en dat leidt 

alleen maar tot teleurstellingen. De VVD Ridderkerk zal de motie daarom ook niet steunen.

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

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u voorzitter. Sinds de inwerkingtreding regionale verordening 

woonruimtebemiddeling, hebben wijken te maken met een gedeeltelijke instroom van nieuwe huurders van 

buiten Ridderkerk. Het is prima dat ook deze mensen, waarschijnlijk ook na lang wachten een huis hebben 

gevonden, want zeg nu zelf, waar kan je nou beter wonen dan in Ridderkerk? In het coalitieakkoord van mei 

2018achttien, staat dat onder andere door de vestiging van nieuwe inwoners met een andere cultuur of 

leefstijl, de leefbaarheid van de woonomgeving op sommige plekken in Ridderkerk onder druk staat. 

Voorbeelden hiervan kennen we allemaal wel. Of het nu gaat over muziek, parkeren, gedrag of het inrichten of 

het niet inrichten van de tuin. Dit kan spanningen geven in de wijken. In diverse wijkoverleggen wordt dit 

probleem al geruime tijd aangekaart. Op grond van de uitspraak in het coalitieakkoord, mocht toch worden 

verwacht dat het college concrete stappen zou hebben gezet om deze bijverschijnselen van de verordening 

tegen te gaan. Nu ruim anderhalf jaar later is een passage opgenomen in dit conceptdocument wat inhoudelijk 

weinig concreet is. Zo is te lezen dat Wooncompas faciliteert en stimuleert. Ja, dat zal wel, maar dat zet weinig 

zoden aan de dijk, want dat doen ze al jaren. In het wijkoverleg krijgen bewoners die de leefkwaliteit in de wijk 

aankaarten, de mededeling dat er niet veel aan te doen is en dat de verordening die zorgt voor instroom, die 

niet te sturen is op kom af, nu eenmaal een feit is. Wen daar maar aan, wordt gezegd. En dat is nog steeds de 

praktijk. Wijkbeheerders die volgens de prestatieafspraken toezicht moeten houden en 

bewonersbetrokkenheid moeten stimuleren, zijn vaak met technische aspecten bezig. Het punt dat politie 

eraan te pas moet komen, moeten we ver van ons zien te houden, want ook bij hen speelt dat zij vaak andere 

prioriteiten hebben. Maar Wooncompas blijft hierop inzetten. Daar zien we dan maar naar uit en blijven dat 

kritisch volgen. Waar wij zelf invloed op kunnen hebben is het percentage woningen voor de Ridderkerkse 

burgers, starters en senioren, zodat de doorstroming beter op gang komt, maar de verordening, zo heeft de 

wethouder al laten weten, wil men niet openbreken. Zo heeft de verordening dus gevolgen voor de 

leefkwaliteit in de wijken, maar de verantwoording voor de fijne buurt, zo is te lezen, ligt toch echt bij de 

bouwers. Wij vinden het dan ook erg jammer dat we in dit document niets terug vinden van de toegezegde 
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evaluatie met bewoners. Verder zouden wij graag zien dat statushouders niet langer een urgentieverklaring 

krijgen. Een wachtlijst van vier jaar is al veel te lang voor woningzoekenden. Laat echte urgentiegevallen 

voorgaan en ga anders om met de urgentie van statushouders. Wij kunnen de motie van Partij 18PLUS dan 

ook steunen. Mooi is het dat er aandacht is voor de operatie Steenbreek, het CDA refereerde er ook al aan, 

om bij te dragen aan bewustwording over de klimaatverandering door onder andere in te zetten op 

vergroening van de tuinen. Ook waterschap Hollandse Delta werkt hier graag aan mee en heeft recent in deze 

brede samenwerking tot mooie resultaten geleid in de gemeente Zwijndrecht. Een goed voorbeeld kan goed 

doen volgen ...

De voorzitter: Wilt u afronden?

Mevrouw Van Nes-de Man: Bij deze.

De voorzitter: En u was meteen ook de laatste spreker. Dus we gaan naar wethouder Oosterwijk.

De heer Oosterwijk: Ja, dank u wel voorzitter. Wat vanavond voorligt is een, nou, best wel eigenlijk lijvig 

document met heel veel zo goed als mogelijk concrete afspraken over van zaken die belangrijk zijn om de, je 

zou kunnen zeggen de prestaties, die we met elkaar van plan zijn de komende jaren en de verhouding van 

Progressie, de huurdersvereniging, Wooncompas als woningcorporatie en gemeente andere voeten te geven. 

En ik zal even aantal zaken die vanavond van de revue zijn gepasseerd even aanstippen, soms wat 

verduidelijken of daar waar de toezegging is gevraagd in ieder geval ook een reactie op geven om dan 

vervolgens namens het college ook even in te gaan op de motie is aangekondigd, zodat u die ook in het 

tweede termijn kunt betrekken in uw beschouwing. Voorzitter, het is goed om te horen dat vanuit deze raad 

breed herkend is en voor een groot deel ook gewaardeerd is dat er eigenlijk veel gezichten in deze 

prestatieafspraken andere voeten hebben gekregen. Nou, waar het gaat over zorg, bijvoorbeeld in het kader 

van de Wet verplichte ggz die op ons afkomt, maar ook als het gaat om: hoe gaan we om met kwetsbare 

mensen en mindervalidenwoningen? Het is allemaal duidelijk geadresseerd in de prestatieafspraken die 

voorliggen, maar ook op het gebied van duurzaamheid, natuur, natuurinclusiviteit, natuurvriendelijkheid, het 

heeft een plekje gekregen en dat is ook wat dat betreft niet zomaar, want dat is ook de nadrukkelijke inzet 

geweest in de achterliggende periode en dat is niet alleen gemeente intern aan de orde geweest, maar ook in 

de verhouding met nou, ik heb het al gezegd, Progressie en Wooncompas. En ik wil ook vanaf deze plek echt 

mijn waardering uitspreken dat er ook bij Wooncompas vooral aandacht voor is en bereidwilligheid is om daar 

ook met elkaar beleid op te gaan maken en uitvoering aan te geven. Een aantal zaken die langs zijn gekomen 

voorzitter, benoem ik maar even puntsgewijs concreet. Er is een vraag gesteld over het regioakkoord en met 

name de monitoring daarop, oftewel het nakomen van de afspraken door alle gemeenten die daar een 

handtekening onder hebben gezet en ik heb het in de commissie ook al aangegeven en ik zal het hier ook nog 

maar even duidelijk benoemen, dat die urgentie ook echt gevoeld wordt bij alle gemeenten, zowel de 

gemeente die zeg maar die echt iets te leveren hebben, als de gemeente die dat misschien iets rustiger aan 

mogen doen als het gaat om het realiseren van sociale woningvoorraad, om die monitoring echt goed 

eenduidig, navolgbaar en transparant vorm te geven. Er wordt er gewerkt momenteel. Er is inmiddels ook 

opdracht gegeven namens het samenwerkingsverband, naar een organisatie, om die monitor te bouwen. 

Gerenommeerde partijen die weten waar ze het over hebben. En wij voorzien in de komende maanden de 

grens denk ik voor het eerste en tweede kwartaal, volgend jaar die monitor beschikbaar te hebben. Die 

bespreken we dan in de regio en dan zal moeten blijken of die transparantie en die navolgbaarheid er ook naar 

ieders wens voldoende inzit, maar ik heb er alle vertrouwen. En op het moment dat daar zeg maar de 

eensluidendheid of de besluitvorming heeft plaatsgevonden over die monitoring zal ik uw raad met alle plezier 
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daar ook inzicht in geven en mededeling van doen. Als het gaat om een aantal opmerkingen vanuit de zijde 

van de PvdA, loop ik die graag langs voorzitter. Ik wil nadrukkelijk noemen dat in deze prestatieafspraken die 

voorliggen, geen sprake is van een koerswijziging ten opzichte van het regioakkoord wat is afgesloten 

afgelopen januari, nadrukkelijk niet. Wat we wel hebben gezien is dat wij juist om aan die uitgangspunten van 

het regioakkoord, dat we voldoen daar wat het de Ridderkerkse opgaven betreft, ik wordt muzikaal begeleid, 

constateren dat er weleens omstandigheden kunnen zijn die gewoon tot andere cijfers leiden, heel concreet, 

er is een tijdje terug een scheidingsvoorstel geaccordeerd waarbij woningen die nu nog tot de sociale 

corporatievoorraad worden gerekend uiteindelijk voor een marktconforme huur bij vrijkomen in de markt 

moeten worden gezet. Dat betekent de facto dat je zeg maar minder huizen in je sociale corporatie-voorraad 

hebt en daarom hebben we met elkaar gezegd van: dat volgen we met elkaar de komende jaren en dat zal 

uiteindelijk moeten gaan leiden naar verwachting en het tempo waarin weten we nog niet, dat er zeg maar 

extra sociale voorraad zal worden moeten toegevoegd. Het is geen koerswijziging, wel een actualisatieslag die 

we van jaar tot jaar op die manier waken en vooruitlopend daarop heeft het Wooncompas gezegd dat ze de 

voorraad van haar woningcorporatie niet verder willen afbouwen dit moment. En ik denk dat heel verstandig 

is, sterker nog, dat we met elkaar ...

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk.

De heer Oosterwijk: een afspraak over gemaakt.

De heer Rijsdijk: Dank u wel voorzitter. Ik vind het juist heel positief en in mijn beleving is er wel sprake van 

een koerswijziging. Ik heb daar ook expliciet naar gevraagd voorafgaand aan de commissie en toen is in de 

antwoorden vanuit het college ook bevestigd dat als het huidige beleid niet was aangepast, dat de sociale 

woningvoorraad nog verder was afgenomen met 250 woningen. Op dit moment, ja, gebeurt dat niet meer, 

dus er is als degelijk sprake van een koerswijziging, waar we overigens heel positief over zijn. Dank u.

De heer Oosterwijk: Ja, dank u wel. Nou, dat is in ieder geval goed om met elkaar dan vast te stellen dat we 

het niet zozeer over een woord hoeven te hebben, maar over het gezamenlijke beeld dat we hiermee een hele 

verstandige manier van afspraken maken hebben gedaan. Voorzitter, een tweede opmerking graag richting de 

PvdA-fractie van mijn kant, is de oproep om met voorrang aan Ridderkerkers toe te wijzen, nou, dat is een 

uitspraak die we denk ik met elkaar allemaal delen, maar waarin de wetgever ook vanuit de Huisvestigingswet 

duidelijk over is geweest dat dat slechts tot 25 procent mag plaatsvinden en ik denk dat de PvdA-fractie en het 

college op dezelfde lijn zitten dat we die wettelijke norm ook met elkaar dienen te respecteren. En als het gaat 

om de vraag, heel concreet, in de vorm van een toezegging om het volgend jaar serieus werk te maken van de 

jongerenhuisvesting, ja, dan verwijs ik toch maar even naar zeg maar de prestatieafspraken die voorliggen 

waarin die ambitie in ieder geval ook gewoon concreet verwoord is. En dat is niet alleen een kwestie langs de 

lijn van en andere fracties leggen daar de vinger ook al bij, om het alleen maar over jongerenhuisvesting als 

zodanig te hebben, maar juist ook op het in te zetten met instrumentarium en maatregel om die doorstroming 

te bevorderen. Dat is ook juist in het belang van iedereen die een mooie start wilt maken op de woningmarkt, 

hoe complex en hoe ingewikkeld dat ook is. Dan denk ik dat ik daarmee in ieder geval de gevraagde 

toezeggingen met zoveel woorden ook beantwoord heb en kom ik toe in een afrondend aantal noties op de 

motie die is komen voor te leggen vanuit 18PLUS. Laat ik beginnen met deze opmerking, dat ik en het college 

ook heel goed begrijpt, dat de situatie van een voorrangspositie tot discussie kan leiden, zeker ook als er in de 

huidige situatie en krapte, schaarste op de woningmarkt is en zeker ook als dat gaat om de sociale corporatie 

voor het. Dus daar hebben we met elkaar denk ik allebei ook wel een gevoel bij. Maar het is wel heel 

belangrijk voorzitter, om vast te stellen dat gemeente Ridderkerk ook in de vigerende verordening 
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woonruimtebemiddeling en dat is afgelopen week ook duidelijk aan de orde geweest, gewoon ook ruimte 

heeft om eigen beleid te voeren en laten we met elkaar ook maar helder delen dat er geen wettelijke 

uitgangspunten liggen die het voeren van een eigen koers als gemeente in de weg zouden staan. Maar, en die 

maar is toch wel een hele belangrijke, want dat is denk ik de keerzijde van de medaille waar we het hier met 

elkaar over hebben, het is wel zo dat als je eigen beleid gaat formuleren, eigen keuzes maakt, nog steeds de 

opgave daar ligt om vergunninghouders met het quotum of het aantal wat je zeg maar per half jaar opgelegd 

krijgt, ook daadwerkelijk te huisvesten. En nou, we hebben met elkaar vanavond niet heel veel cijfers horen 

langsgaan, maar in het schriftelijke vragenbeantwoording van eerder dit jaar is het ook benoemd dat het voor 

2018, om 59 personen ging en in 2019 een aantal minder en de opgaven voor het eerste halfjaar in 2020 

betreft vijftien personen. Tegelijkertijd, als je alternatieve huisvestingsvormen of plaatsen als gemeente 

daadwerkelijk zelf ter hand wil nemen en het niet zeg maar via de band van de woningcorporaties wilt spelen, 

zoals het in achterliggende jaren is gegaan, betekent dat wel dat die maatregelen die je dan moet gaan 

nemen, kostbaar zijn, dat in die situaties je echt voor eigen rekening en risico als gemeente ook te handelen 

hebt en die, dat ja, het al of niet op geconcentreerde manier realiseren van die alternatieve huisvesting, echt 

grote inpassingsvraagstukken met zich meebrengt en we hebben ook vanavond horen langsgaan dat dat in het 

verleden ook heel duidelijk is geworden. En dan ook nog dit voorzitter, op het moment dat dat dan dus niet 

goed lukt en je achterstanden oploopt in die huisvestingsopgaven, dan ben je uiteindelijk ook in de positie dat 

je kunt meemaken dat de provincie je gaat handhaven op het naleven van het quotum. Dat zouden ze kunnen 

doen en ik bedoel dat niet als een soort schrikbeeld te formuleren, maar wel gewoon heel realistisch met 

elkaar gedachten daarover van gedachten te wisselen, dan kan het leiden tot, nou, dat de provincie voor 

rekening en risico van de gemeente daadwerkelijk zelf die huisvesting ter hand neemt of dat zij bijvoorbeeld 

bij bestemmingsplannen en woningbouwopgaven intervenieert en zaken op komt te leggen. Nou, dat willen 

we met elkaar niet en het zal dan ook niet verbazen voorzitter, dat wij als college vasthouden aan de strekking 

van het schrijven op de beantwoording van de schriftelijke vragen eerder dit jaar en daarmee de motie ook 

ontraden.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u voorzitter. Vraagje aan de wethouder, gaat dit ook op als de statushouders 

gewoon op de wachtlijsten zouden komen bij de woningencorporatie en ook twee, drie of vier jaar zouden 

moeten wachten dat de provincie in kan grijpen?

De voorzitter: Wethouder.

De heer Oosterwijk: Voorzitter, de provincie, voor zover daar ik dan zicht op heb, die zal niet zozeer zeggen 

van: ik hecht een waardeoordeel aan het instrument wat je kiest, om uiteindelijk die alternatieve huisvesting 

handen en voeten te geven. Maar de provincie rekent je uiteindelijk gewoon af op het wel of niet behalen van 

je quotum. Dus op het moment dat het zeg maar een wachttijdsystematiek gaat worden over een aantal jaren, 

dan is het rekensommetje denk ik snel gemaakt dat je gewoon achter gaat lopen en misschien niet zo een 

klein beetje ook.

De voorzitter: We gaan naar de tweede termijn, als daar behoefte aan is. Ik kijk even rond. Zelfde volgorde. 

Mijnheer Van Neuren, Partij 18PLUS.

De heer Van Neuren: Partij 18PLUS heeft in de eerste termijn wel wat fracties gehoord, er komen nog wat 

fracties terug op de motie. Wij hebben inhoudelijk geen tweede termijn staan.
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De voorzitter: Mijnheer Ouwens.

De heer Ouwens: Dank u voorzitter. Met betrekking tot de motie en de verhalen die we vandaag allemaal 

gehoord hebben, zijn wij van mening dat hetgeen de wethouder ook aangaf, het lastig is, we hoorden net ook 

de VVD zeggen dat, nou ja, wij hebben het idee als we hem zo lezen dat er weleens de verkeerde 

verwachtingen zouden kunnen gewekt en dat de verkorting van de wachttijd hiermee niet wordt behaald. Dus 

wij, ja, wij zullen niet instemmen.

De voorzitter: Met de motie bedoelt u dan?

De heer Ouwens: Precies.

De voorzitter: Mijnheer Kardol.

De heer Kardol: Dank u wel voorzitter. Ik wil de wethouder bedanken voor de toelichting en de toezegging. 

Wat betreft de motie is er al het een en ander gedeeld en geuit. Ik zou nog wel willen opmerken dat als het 

gaat om die beperkte ontwikkellocaties, dan streeft de SGP naar duurzame ontwikkelingen en geen tijdelijke 

ontwikkelingen met alle, nou ja, financiële risico's et cetera die daarbij horen. En dat is het wat ons betreft.

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel voorzitter. Laat ik dan ook gelijk, ja, met de motie beginnen. In de motie staan 

natuurlijk wel heel veel positieve dingen, dat wil ik dan ook wel aangeven. Het kijken naar alternatieve 

woonconcepten, het ombouwen van leegstaande kantoorpanden, tiny houses, dat zijn zaken die de Partij van 

de Arbeid, ja, ook zeer aanspreekt en waarvan we ook vinden dat er absoluut op ingezet moet worden in 

Ridderkerk. Maar net als andere partijen, ja, vragen we wel, ja, vragen we ons wel af, ja, welke problemen, ja, 

lossen we hier nu mee op door de, ja, door die voorrangsstatus voor statushouders te schrappen?

De voorzitter: Mijnheer Kooijman.

De heer Rijsdijk: Wat is het effect op de wachtlijsten?

De heer Kooijman: Een vraag aan de Partij van de Arbeid. In de prestatieafspraken zoals die nu voorliggen 

heeft ook Wooncompas aangegeven dat ze op zoek gaan naar alternatieve woonconcepten, de voorbeelden 

die u daar noemt, die worden daar ook in gedoemd. Bent u het met mij eens dat ze eigenlijk al door 

wooncomfort als zodanig gaan worden verkend en dat het dus niet nodig is om deze in deze motie op te 

nemen?

De voorzitter: De heer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Dank u wel voorzitter. Het is goed dat dat ook in de prestatieafspraken staat. Ten dele is dat 

waar. Aan de andere kant gaan deze prestatieafspraken er nog steeds vanuit dat het aantal sociale 

koopwoningen en koopwoningen tot 140.000 euro, dat die kunnen afnemen. Toch is er ook weleens uit de 

marktonderzoeken gebleken dat ook juist in dat deel van het koopsegment veel behoefte is aan woningen, 

ook voor jongeren en dan kunnen tiny houses en dat ombouwen van kantoorpanden een hele mooie 

aanvulling zijn. Dus dat onderdeel van de motie vind ik zeker wel van, ja, van toegevoegde waarde. Maar we 

zullen hem niet steunen, omdat we, nou ja, wat ik aangaf, ja, wat is het effect uiteindelijk voor Ridderkerkse 

woningzoekenden? Wij denken dat mensen hier uiteindelijk niets mee opschieten, meer woningen, het 
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bijbouwen van meer woningen, dat is uiteindelijk, ja, het devies. Dan had ik nog een vraag openstaan van de 

heer Piena. Uiteraard moet er, ja, breed gekeken worden naar de woningmarkt in al haar facetten. U heeft de 

Partij van de Arbeid vaak genoeg horen zeggen dat mensen in, ja, gemengde wijken het gelukkigst zijn. Aan de 

andere kant, we hebben als gemeente een toezichthoudende taak op woningcorporaties en 

woningcorporaties moeten zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en op het moment dat in de 

prestatieafspraken en eerder ook al in een onderzoek van de provincie het signaal wordt afgegeven dat er een 

tekort is, dat het tekort dreigt op te lopen, dan vinden wij dat daarop, ja, dat daarop moet worden bijgestuurd. 

Daarbij komt dat er de afgelopen jaren veel en duur gebouwd is in Ridderkerk en wij vinden dat de focus nu 

wel weer wat meer verlicht kan worden naar betaalbare huisvesting voor jongeren, voor ouderen en voor 

andere doelgroepen. Dank u wel.

De voorzitter: Mijnheer Piena.

De heer Piena: Ja, dank u wel voorzitter. De Partij van de Arbeid heeft het over een tekort aan sociale 

woningbouw. Dat is prima. Maar volgens mij hebben vooral de omliggende gemeentes een opgave om hier 

voldoende woningen voor te bouwen en laat die nou gewoon eens hun werk doen en dat wij een 

evenwichtige woningverdeling hebben hier in Ridderkerk. Ik denk dat we daar veel meer mee opschieten dan 

zelf alles binnen te halen wat onze draagkracht als gemeente ook verzwakt.

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk, ja, het was uw tweede termijn hoor. 

De heer Rijsdijk: Ja, dat klopt. Ik ben dat, ja, niet eens met de heer Piena, in de woningen die verdwenen zijn 

de afgelopen jaren, daar woonden al Ridderkerkers, mensen die hier geworteld waren, die hier, ja, een sociaal 

leven hadden, daarbij komt dat ook expliciet, ja, is aangegeven dat het tekort dat er nu in Ridderkerk is en wat, 

ja, verder dreigt op te lopen, dat dat ook losstaat van het bijbouwen in andere gemeenten. Dat is echt puur 

iets van deze gemeente, iets waar we, ja, onszelf moeten houden. Dus we kunnen ook niet altijd met de vinger 

naar anderen wijzen, we hebben daar ook zelf onze verantwoordelijkheid in.

De voorzitter: Mijnheer Piena.

De heer Piena: Voorzitter, die voorspellingen zijn voor de toekomst, naar richting 2030 en die gelden nog niet 

voor nu. Dat is al vooruitlopend op de gang van zaken.

De voorzitter: Mijnheer Kardol.

De heer Kardol: Ja, een vraag aan de heer Rijsdijk, steunt hij de VVD en SGP dan wel in het pleidooi dat die 

regiogemeentes aan de bak moeten?

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Ja, natuurlijk. Mijn vraag is alleen aan de VVD en aan de SGP dan ook: steunt u dan ook de 

oproep van de Partij van de Arbeid dat er voldoende sociale huurwoningen in Ridderkerk moeten zijn en als 

we nu een tekort hebben en dat het tekort dreigt op te lopen, dat we daar dan iets aan moeten doen? Dank u 

wel.

De heer Kardol: Ja, graag beweegt de SGP zich binnen de bandbreedte van de regioafspraken.

De voorzitter: Mijnheer Piena.

33



De heer Piena: Voorzitter, het zal u niet verbazen dat wij de mening van de SGP hierin delen.

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Voorzitter, om dan, ja, met uw woorden, dat is natuurlijk geen duidelijk antwoord op de 

vraag. U had ook gewoon met een duidelijk ja of nee kunnen antwoorden, zoals ik dat gedaan heb en richting 

de SGP om met de woorden van uw eigen wethouder te spreken, er is wel sprake van een zekere mate van 

voorzienigheid en aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Dank u wel.

De voorzitter: Mijnheer Los, Echt voor Ridderkerk.

De heer Los: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, in mijn bijdrage heb ik gezegd dat de uitgangspunten goede 

uitgangspunten waren. Ik heb overigens wel, daar heb ik ook nog geen antwoord op gehad van de wethouder, 

gezegd: misschien is het toch wel een goede zaak als je de 517 woningen die we in 2030 dreigen tekort te 

komen, of daar misschien wel ruimte voor gemaakt kan worden op onze rivieroevers, de Visie Rivieroevers 

heb ik geen bijdrage in gehad, heb ik bewaard voor deze bijdrage, maar misschien zouden daar de aantallen 

wel in gehaald kunnen worden. Ik begrijp wel dat het op een goed moment ook wel een kwestie is van centjes, 

het moet allemaal betaald worden, maar mogelijk zou daarnaar gekeken kunnen worden, want schaarste in 

het algemeen is toch wel iets waar we met zijn allen naar moet kijken.

De voorzitter: Mijnheer Mijnders. Mijnheer Mijnders.

De heer Mijnders: Dank u voorzitter. Is de heer Los het niet met me eens dat we in plaats van langs de 

rivieroevers meer kunnen bouwen, juist bijvoorbeeld lang rijkswegen een soort van geluidswal met woningen, 

dat dat niet een veel beter idee zou zijn? 

De voorzitter: Mijnheer Los.

De heer Los: Ja voorzitter. Voorzitter, mijnheer Mijnders is een kei in kopiëren, want ik wil, ik heb, ik heb dat 

ooit in mijn algemene beschouwingen gezegd. Ik wil dat niet nog eens herhalen, omdat ik ervan uitgegaan was 

dat iedereen het goed dat onthouden, maar voor de heer Mijnders geldt dat in ieder geval wel. Dus misschien 

dat de wethouder ook daar nog even een notitie van zou kunnen nemen, want daar kunnen honderden 

woningen gemaakt worden en ik heb daar ervaring mee. Ik heb daar wezen kijken, dat kunnen goede 

woningen zijn. En bedankt mijnheer Mijnders dat ik dit platform van u heb gekregen om het nog een keer 

onder de aandacht te brengen. Dank u wel.

De voorzitter: Mijnheer Kooijman.

De heer Kooijman: Dank u wel voorzitter. Ja, nou, nou, ik.

De voorzitter: Ja, mijnheer Kooijman, uw tweede termijn begint nu.

De heer Kooijman: Ik begon met nou nou, maar ik denk help. Ja, ik wil, ik kom zo terug op de motie, allereerst 

even Leefbaar, die had het in de eerste termijn over samenwerking tussen Wooncompas en particuliere VvE's 

in het kader van verduurzamen en levensloopbestendig houden of krijgen van die woningen. En dat is een 

oproep uit die wij zeer graag ondersteunen en onderschrijven. Dan de motie, ja, er is al veel over gezegd 

vanavond. Er is kennelijk een probleem. De wachttijd voor woningen is in Ridderkerk te hoog. En wat is te 

hoog? Het is natuurlijk allemaal relatief, maar we kunnen ons goed indenken dat wanneer je graag een 

34



huurwoning in Ridderkerk wilt, dat iedere maand wachten er één teveel is. En dat voorrang voor de een, voor 

de ander zuur kan voelen. Daar moeten we zeker oog voor hebben, maar het moet ook helder zijn, dat we 

nooit de situatie zullen bereiken dat we iedereen tegelijk tevreden kunnen hebben, houden en dat de 

wachttijd nihil is. Ik denk dat we dan immers in een zwart spookdorp zijn veranderd waar, nou ja, uiteindelijk 

ook niemand meer wil wonen. De vraag is: levert deze motie een bijdrage om dit probleem op te lossen? 

Onzes inziens nee. Partij 18PLUS heeft in de afgelopen jaren verschillende momenten al gepoogd om hier een 

vinger achter te krijgen. We merkten het aan de vraagstellingen wanneer het onderwerp wonen hier in de 

raad aan de orde was. We merkten het aan de ingediende schriftelijke vragen, aan hun algemene 

beschouwingen, o nee, die niet, de antwoorden vanuit het college waren naar onze mening steeds helder. En 

toch ligt de motie er nu. We begrijpen het werkelijk niet. Het resultaat is nu een slecht opgebouwde en 

onderbouwde motie. Want alle feitelijke cijfers wijzen namelijk een andere kant op. Het ging in 2018 

bijvoorbeeld om slechts veertien woningen die aan statushouders zijn verstrekt. De wethouder had het ook 

zojuist over 56 statushouders, maar dat waren dus vooral gezinnen, 25 man en vrouw, 31 kinderen. Veertien 

woningen dus. 18PLUS heeft geen rekensommetje voor gemaakt wat dat zou betekenen als we die urgentie 

eraf halen. Wij wel. Speciaal voor de VVD, let op, op een totaal van 600 woningen die van eigenaar zijn 

gewisseld in 2018, is dat tweeënhalf procent van de woningen. Daarmee zouden dus voor jongeren van dertig 

maanden inschrijfduur naar 29.4 maanden wachttijd kunnen gaan. We boeken daarmee dus nog geen twee 

weken tijd winst, of, zoals Partij 18PLUS liever in zestig maanden denkt, dan worden het 58 een halve maand 

wachttijd. Specifiek ook richting Burger op 1, die had het over ...

De voorzitter: Die vroeg nu het woord. Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u voorzitter. Vooruitziende blik, maar ik denk dat ik niet ga antwoorden op 

de vragen die de ChristenUnie mij wil gaan stellen, want dat weet ik niet. Ik heb wel de vraag van, er wordt 

alleen maar teruggerekend om te kijken van, wat is er in het verleden gebeurd? Maar dit heeft natuurlijk ook 

een werking met name naar de toekomst en we weten allemaal hoe de situatie denk ik ervoor staat, dat het 

goed kan dat er toch weer een hele nieuwe stroom asielzoekers die in een later stadium statushouders 

worden, onze kanten uit komen. Dus dan heb je toch gewoon voor de toekomst een en ander geregeld?

De voorzitter: Mijnheer Kooijman.

De heer Kooijman: Nou ja, voorzitter, ik weet niet welk nieuws mevrouw Van Nes-de Man volgt, maar die 

signalen zijn mij niet bekend, eerder het tegenoverstelde. Dus dat vind ik een bijzondere. Maar ik kan daar nog 

wel op ingaan. Wij hebben in 2016, hebben we als ChristenUnie een motie ingediend omdat we toen zagen 

dat de nood op dat moment erg hoog was, dat de druk op de sociale woningvoorraad ook enorm toenam en 

toen hebben we gezegd: specifiek voor die situatie, ga nu alvast kijken of er tijdelijk wat anders geregeld kan 

worden. Nou, we weten allemaal hoe die discussie is verlopen. Maar we, zeker op het moment dat er iets 

urgents aan de hand is, dan kan je daarop gaan sorteren. Maar dat is zeker nu niet het geval. Waar ik richting 

Burger op 1 nog op in wilde gaan, die gaf aan van: ja, die urgentie of die voorrang van statushouders, haal die 

eraf, want dan is ook eerder of en geef dat aan de andere urgentiegevallen. In 2018 gingen er 166 woningen 

naar urgentiegevallen. 166 tegenover veertien woningen voor statushouders. Dus hoe bedoelt u dan dat die 

verhouding scheef is? Het feit is ook dat de wachttijden afnemen. 18PLUS heeft het graag over zestig maanden 

wachttijd, maar dat is niet de reële gemiddelde wachttijd, want hierin zijn namelijk ook inwoners, vaak 

ouderen, opgenomen, die al jaren lid zijn van de corporatie, maar helemaal niet willen verhuizen en wel 

ingeschreven staan. Wanneer je die eraf haalt, is de eerlijke gemiddelde wachttijd 45 maanden en voor 

jongeren dertig maanden. En als je kijkt hoe die wachttijden zich over de afgelopen jaren verhouden, dan 
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neem die wachttijd alleen maar flink af. En ook de aantallen statushouders zijn in de afgelopen jaren alleen 

maar gedaald. Het probleem, als dat er al zou zijn, wordt dus alleen maar kleiner en kleiner. En stel, we gaan 

toch kijken naar een alternatieve opvang. Dan zullen we eerst een aantal jaren moeten uitbreiden voordat de 

eerste bewoners die we dus tijdelijk in een alternatieve opvang hebben gedaan, weer een woning via 

Woonvisie of via Wooncompas kunnen krijgen. We creëren dus eigenlijk alleen maar een buffer van een aantal 

jaren en vervolgens is die buffer vol en gaan diezelfde mensen, gaan opnieuw zich inschrijven voor een woning 

of tenminste die hebben zich ingeschreven en die gaan dan een woning krijgen. Dus het is maar een tijdelijke 

oplossing voor een paar jaar. En die buffer is ook nog eens goed zichtbaar, omdat we alle statushouders bij 

elkaar hebben gezet en wat doet dat voor die integratie en de leefbaarheid? Voorzitter, ik kan nog veel langer 

doorgaan, maar ik denk dat het standpunt helder is.

De voorzitter: Mijnheer, ja ja, ja, ik wou u net op de tijd wijzen. U bent bijna zes minuten aan het woord. 

De heer Kooijman: Kijk, ik sluit af. In 2016 kwam er naar aanleiding van de ChristenUnie motie, het toenmalige 

college, met een voorstel om op twee plaatsen in Ridderkerk kleinschalige opvang voor statushouders te 

realiseren om op die wijze een kleinere impact te realiseren op de druk van de sociale woningvoorraad. 

Partijleider Henk van Os van 18PLUS nam daar stelling tegen. De heer Kardol refereerde er al naar, maar 

omdat ik het niet helderder kan formuleren, wil ik zo ook afsluiten, ik citeer de heer Van Os graag. De plaatsing 

van groepen alleenstaanden in een accommodatie moet bij eenieder vraagtekens oproepen, of iemand nou 

voor of tegen de opvang van asielzoekers is. Als het doel van opvang is het laten integreren van de 

vergunninghouders in de Ridderkerk samenleving is, dan slaan we hier de plank volledig mis. De kans op een 

succesvol integreren lijkt mij mijns inziens nieuw. We doen een dringend verzoek aan de overige raadsleden 

om niet voor deze manier van opvang te kiezen, maar gewoon verder te gaan zoals de Ridderkerk de 

afgelopen jaren heeft gedaan. De raadsleden, laten we hierin de partijleider van 18PLUS dus volgen en 

gewoon doorgaan zoals Ridderkerk het de afgelopen jaren heeft gedaan. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. Dat was een veel te lange tweede termijn. Daar moeten we het eens even 

over nadenken. Ik hoop niet dat dat een alternatief is voor anderen. Mijnheer Mijnders, uw tweede termijn, 

pakweg een minuut of drie, max.

De heer Mijnders: Dank u voorzitter. Allereerst dank aan de heer Kooijman voor zijn uitstekende bijdrage. 

Bedankt voor alle informatie daarvoor. Ja, we willen toch wel aansluiten bij wat de Partij van de Arbeid heeft 

gezegd. We zijn het inderdaad wel eens dat op bepaalde punten in de motie wel goed is, zeker als het gaat om 

ideeën zoals kantoorpanden gereedmaken voor jongerenhuisvesting. Maar uiteindelijk ook met al dat gezegd 

is vanavond zullen wij niet instemmen met deze motie, omdat we begrijpen de intentie, maar de motie biedt 

meer problemen dan oplossingen en de motie schept een verkeerd beeld, alsof alleen de statushouders de 

schuld zijn, aan de schaarste en daarom volgen we graag de oproep van de heer Van Os. Dank u.

De voorzitter: Dank u wel. We gaan naar de heer Piena.

De heer Piena: Voorzitter, ik zal het korter houden dan de heer Kooijman. Wij hebben geen tweede termijn.

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u voorzitter. Ik wilde even heel kort reageren. Ik heb ik mijn beleving niets 

gezegd over scheve verhoudingen tussen statushouders die op een wachtlijst staan en anderen of die 

woningen krijgen en andere urgentiezoekenden. En het CDA zei net van: het lijkt wel of de statushouders de 
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schuld zijn van de wachtlijsten, dat is natuurlijk echt klinkklare onzin. Ik vind het gewoon een goed signaal om 

af te geven of meer dan een signaal om iets in te zetten richting de toekomst en gebruik je het niet, gebruik je 

het niet en gebruik je het wel, dan heb je het bij de hand. Dat was mijn tweede termijn, dank u.

De voorzitter: Wethouder Oosterwijk.

De heer Oosterwijk: Ja voorzitter. Deze wethouder zou vooral nog even heel kort op in willen gaan op de 

opmerking van de heer Los, daar waar hij pleit voor extra woningen dan wel andersom om niet in te gaan 

krimpen qua woningopbouwopgave. Het is denk ik wel goed om met elkaar even nog even heel duidelijk en 

scherp te hebben dat wij gewoon gaan bouwen in Ridderkerk de komende jaren tot 2030. Dat is ook een 

onderdeel van het regioakkoord, gemeenten hebben over twee lijnen geboden, aan de hele kant een totale 

opgave of een totale levering van bouwvolume, dus het aantal woningen wat je gaat bouwen en daar een 

onderscheid bij aangebracht tussen wat dan zeg maar de, tussen haakjes, een verplichting gaat zijn als het 

gaat om de sociale voorraad. Dus we gaan bouwen. Dat is één. De vraag is natuurlijk van: hoeveel sociale 

voorraad wordt sociale corporatievoorraad dat dan onderdeel daarvan uitmaakt? Daar heb ik het net over 

gehad in de eerste termijn. En daar hoef ik voor de rest dan ook niks meer aan toe te voegen. Waar te 

bouwen, hoe te bouwen, hoe hoog te bouwen, wat precies te bouwen, daar komen we volgend jaar met 

elkaar uitgebreid over te spreken als het gaat om de woonvisie die we met elkaar gaan opstellen. En 

voorzitter, om dan maar af te sluiten met de wijze woorden van de heer Los die ik ook een keer eerder 

gehoord heb, het zal ook qua woningbouw uiteindelijk een keer uit de lengte of de breedte moet komen.

De voorzitter: Ik zie zelfs de gebaren er nog bij. Dit was de tweede termijn. Er was net even sprake van een 

schorsing. Ik kijk naar de heer Los. 

De heer Los: Voorzitter, niet meer nodig. Zoals u weet met de heer Van der Linden ben ik erg close, met de 

heer Kloos wat minder close, maar wij hebben in ieder geval besloten dat de schorsing niet nodig is. Wij weten 

welke kant we op moeten.

De voorzitter: Nou, dat klinkt in ieder geval zeer close. Aan de orde is het besluit kennis te nemen van de 

prestatieafspraken en uw zienswijze heeft u ingediend. Zijn er staan verklaringen? Het is geen besluit. U heeft 

er kennis van genomen. Dan gaan we stemmen over de motie. Zijn er stemverklaringen? Ik zal even voor de 

geachte luisteraar de strekking van de motie naar voren brengen, zodat eenieder weet waar het over gaat. 

Onderwerp is de concept Prestatieafspraken tussen Wooncompas, de gemeente en Pogressie. De raad wordt 

verzocht als zienswijze uit te spreken dat het wenselijk is dat verwijzingen naar de verblijfsvergunning als 

urgentiegrond niet worden opgenomen in de definitieve versie. Daarnaast wordt het college onder andere 

verzocht plannen voor andere huisvesting van statushouders uit te werken en daarbij ook aandacht te geven 

aan andere bijzondere doelgroepen. Dat is de samenvatting. Ik kijk eens even in de rondte. Zijn er 

stemverklaringen? Zijn er fracties die geacht willen zijn tegen de motie willen zijn? Daar gaat hij griffier. VVD, 

CDA, Echt voor Ridderkerk, wat is dat voor een signaal? 

De heer Kloos: Dat de heer Los niet zo close is, dat begrijp ik omdat hij niet close wil zijn.

De voorzitter: Nee, nee, nee, nee. Wij hebben de stemverklaringen al gehad. 

De heer Kloos: Ik ben tegen.

De voorzitter: Goed zo. Dat wilde ik horen.
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De heer Kloos: Ik ben voor overigens voor de ...

De voorzitter: Nee, nee mijnheer Kloos, u bent te laat voor een stemverklaring. We zijn nu aan het stemmen 

en u bent tegen. 

De heer Kloos: Ik ben voor.

De voorzitter: U bent voor. Heb je hem griffier? Ik ben het pad kwijt. Wat was het met de ChristenUnie? Tegen. 

Leefbaar Ridderkerk, SGP, D66, Partij van de Arbeid. De motie is verworpen. 

9. Verlenging overeenkomst accountancydienstverlening

De voorzitter: We gaan naar agendapunt 9, verlenging overeenkomst accountancydienstverlening. Wat een 

mooi woord. Dat gaan we over galgje doen. Accountancydienstverlening. ter vaststelling. Stemverklaringen? 

Tegenstemmers? Vastgesteld. 

10. Sluiting

De voorzitter: Dat was het laatste agendapunt. Beneden wacht nog iets te drinken voor ons gezamenlijk. Als 

we mazzel hebben ook nog een stukje worst. Neemt u allemaal uw spullen mee, dames en heren, want de 

deur gaat op slot. Ik wens u wel thuis.
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