
TRANSCRIPT VAN DE RAADSVERGADERING VAN GEMEENTE RIDDERKERK

d.d. 31 mei 2018

1. Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter: Dat is het zo wel bekende geluid van de aanvang van de raadsvergadering. En daarmee is de 

raadsvergadering ook geopend. Van harte welkom, iedereen. Goed gevulde publieke tribune. En familie, 

vrienden, ambtelijke ondersteuning. Volgers op internet, ook van hart welkom. Bericht van verhindering van 

mijnheer Soffree van de Partij van de Arbeid. Voor de rest zijn we allemaal aanwezig op deze bijzondere avond. 

Ik zie mijnheer Breeman nog niet. File in de parkeergarage? Moet niet heel veel gekker worden. Nou, dat doet 

mij deugd. Maar dat komt, dames en heren u heeft dat wel gezien, maar voor de volgers thuis: vanavond is ook 

de binnenkomst van de Avondvierdaagse. Dus er is veel volk op de been. Als u goed kijkt, ziet u een bos 

bloemen staan in deze raadszaal. Die staan voor de neus van mevrouw Kayadoe. Dat krijgt ze niet iedere keer. 

Is een beetje jammer. Die staan daar omdat mevrouw Kayadoe jarig is vandaag. Van harte gefeliciteerd, 

mevrouw Kayadoe. Dat is een mooi begin van deze nieuwe raadsperiode. Aan de orde is de vaststelling van de 

agenda. Nou dat doen we altijd. Dat doen we nu ook. Het is de raad die zijn eigen agenda vaststelt. Ik zeg het 

er allemaal maar bij. We hebben een hoop nieuwe leden en het is voor ons zelf ook goed om het allemaal 

maar weer eens even op de frissen. Ik zeg er nu maar even bij: dit is een ietwat ingewikkelde raadsvergadering 

vanavond. Maar gelukkig heb ik naast mij zitten onze onvolprezen griffier, die alles tot in de puntjes heeft 

voorbereid. Dus er kan werkelijk waar niks misgaan. U heeft een schrijven gehad, waarin wij u ook door deze 

vergadering heen loodsen, dus ook voor de raadsleden kan er eigenlijk geen verrassing meer zijn en voor de 

mensen op de publieke tribune en voor de volgers thuis zal ik zo goed mogelijk proberen uit te leggen wat we 

nu weer aan het doen zijn. Nou, het zal zich allemaal vanzelf wijzen. Agenda akkoord zo? Dat is het geval. 

Vastgesteld. 

2. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst) en stemming over eventueel ingekomen verzoeken 

om een interpellatie

De voorzitter: Lijst van ingekomen stukken, agendapunt 2. Iemand iets over de lijst van ingekomen stukken? 

Dat is niet het geval, zodat die ook is vastgesteld. 

3. Coalitieakkoord en terugblik op de collegevorming

De voorzitter: Nou, dan eigenlijk komt het hoogtepunt van de avond waar we ons allemaal zo zeer op hebben 

verheugd. Dan gaat het over het coalitieakkoord en terugblik op de collegevorming. U heeft aangetroffen op 

uw desk een gedrukt exemplaar van het coalitieakkoord. Veel kleuren, een palet. We gaan er nu over praten 

met elkaar, maar goed gebruik is dat iemand, een afgevaardigde van de onderhandelende partijen, toelichting 

geeft. Daar krijgt ‘ie nu de gelegenheid voor en men heeft mij verteld dat dat mijnheer Van Os is van de Partij 

18PLUS. Het spreekgestoelte. Het spreekgestoelte is voor u. Ga uw gang. 

De heer Van Os: Dank u wel voorzitter. Mocht ik tijdens mijn bijdrage een enorme hoestbui krijgen, mijn 

excuses op voorhand. Sinds twee dagen heb ik acute bronchitis, maar een stoombad verder en wat dropjes 

veder moet het hoesten uitblijven. Voorzitter, regelmatig denk ik terug aan die woensdagavond, 21 maart. Wat 

ging er toch door al die hoofden heen, toen de eerste voorlopige uitslag bekend werd gemaakt? Partij 18Plus is 

de grootste partij van Ridderkerk. Veel partijen hadden ongetwijfeld geen rekening gehouden met die 

uitkomst. Sommige partijen zagen kansen, andere partijen zagen belemmeringen. Het is een unieke ervaring, 
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om als grootste partij het proces van het vormen van een meerderheid in de raad te mogen doen. Na die 

bewuste 21 maart hadden we bij Partij 18PLUS uiteraard voorkeuren voor een combinatie van partijen. We 

gingen vooruitstrevend te werk, en nodigden alle ander partijen uit voor een oriënterend gesprek. Leefbaar 

Ridderkerk was bij het gesprek helder. Zij wilden niet deelnemen aan een coalitie met Partij 18PLUS. Dat was 

een kort gesprek van enkele minuten. Bij de andere partijen kwamen toch wel opmerkelijke antwoorden op 

onze vragen. Samenwerken met Partij 18PLUS was geen probleem. Maar er zat veel oud zeer tussen andere 

partijen onderling. De enen na de andere blokkade werd opgeworpen. De ene partij had een blokkade op een 

andere partij. En er waren ook blokkades op personen. Voorzitter, u zult begrijpen dat het puzzelen er niet 

makkelijker op werd. Onze eerste voorkeur was na die gesprekken ineens niet meer haalbaar. Naar de kiezer 

toe waren we verplicht om als grootste partij een meerderheid te vinden om een college te vormen. Opgeven 

was geen optie. De eerste inhoudelijke gesprekken vonden plaats met SGP, Echt voor Ridderkerk en 

ChristenUnie. Een samenwerking van vier partijen met een nipte minder…meerderheid van 15 zetels was wel 

erg kwetsbaar. Er hoeft maar één acute bronchitis te krijgen, en dan kan je zomaar ineens met een probleem 

zitten. Gelukkig vonden we in het CDA een geschikte vijfde partij om deze coalitie mede vorm te geven en een 

stabiel en betrouwbaar bestuur neer te zetten. In de krant heeft u het al kunnen lezen, voorzitter. De sfeer 

tijdens de onderhandelingen was zeer prettig. Ook al was dit na de verkiezingsuitslag niet de meest voor de 

hand liggende samenstelling, ben ik blij dat deze partijen elkaar gevonden hebben. Het is geven en nemen in 

een coalitie. Dat zal iedereen begrijpen. Dat mede door de sfeer en de bereidheid van de onderhandelaars om 

tot een mooi akkoord te komen, het geven en nemen makkelijker heeft gemaakt, moge duidelijk zijn. Een 

woord van dank is dan op zijn plaats. Allereerst aan de onderhandelaars van SGP, Echt voor Ridderkerk, CDA en 

ChristenUnie. Aan de fractiesecretaris van Partij 18PLUS en mijn steun en toeverlaat tijdens de 

onderhandelingen, Fleur Stip, aan Joé Bos en Jos Wesdijk vanuit de ambtelijke ondersteuning. Een speciaal 

woord van dank gaat uit naar de vrouw die gisteren tijdens haar afscheidsreceptie heel veel lovende woorden 

heeft mogen ontvangen. Voorzitter, in de twee maanden waar ik samen met haar heb mogen werken, kan ik 

alleen maar beamen dat al die woorden herkenbaar waren voor mij. Als iedereen maar de helft van de inzet, 

betrokkenheid en eerlijkheid had van haar, dan hadden we de mooiste organisatie van het land. Ria, bedankt. 

Zonder jou was dit akkoord er niet geweest. Zoals gezegd, was het een zeer interessant proces om te mogen 

doen. Hetgeen wat mij het meest is bijgebleven, is toch wel de uitspraak van een van de vertegenwoordigers 

van de politieke partijen: het gaat je niet lukken. Voorzitter, met trots presenteer ik het coalitieakkoord! Veel 

kleuren, één palet. Het akkoord is als een canvas, waar de contouren zichtbaar zijn, maar waar we de komende 

vier jaar met deze raad, onze inwoners en ondernemers, en maatschappelijke partners, het schilderij vorm 

gaan geven. Welke kwasten, welke verfsoorten en andere benodigdheden we daarvoor gaan gebruiken en wat 

die gaan kosten, is na twee maanden onderhandelen nog iet duidelijk. Het streven is om een 

collegeprogramma aan te bieden bij de begrotingsraad, waar die zaken helder en smart zijn gedefinieerd. Of 

we een ezel nodig zullen hebben, of dat er rare kwasten tussen zitten, moet er nog blijken. Ook helder is dat 

sommige gedeelten al ingekleurd zijn. En dat we daar niet gaan retoucheren. Voorzitter, ik denk dat het een 

schitterend schilderij gaat worden. Laat ik afsluiten met het danken van alle politieke partijen en onze 

maatschappelijke partners voor hun inbreng. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Os. Kijk aan. Nogmaals. Dank u. 

De heer Van Os: Dank u wel. 

De voorzitter: Veel kleuren, een palet. U heeft hem zelf ook allemaal. Zodat we het daar ook inhoudelijk over 

kunnen hebben vanavond. Dat is ook de bedoeling. Dus het coalitieakkoord ter discussie. GroenLinks heeft een 

motie ingediend. Die treft u ook allemaal aan. Ik moet even zoeken. Waar zit GroenLinks? Mijnheer Ros, 
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gebruikelijk is dat u dan ook als eerste het woord wilt? Stelt u daar prijs op, of wilt u vasthouden aan de 

volgorde zoals die is afgesproken? Dan krijgt u als eerste het woord. Ik hou van tradities. Wij hebben 

afgesproken een volgorde van sprekers. Raadsleden weten dat allemaal. Eerst de partijen die het 

coalitieakkoord níet hebben ondertekend, van groot naar klein. En dan de partijen die het coalitieakkoord wél 

hebben ondertekend. U heeft denk ik goed opgemerkt dat ik niet kies voor oppositie en coalitie, maar voor 

deze benaming. Hoe dat verderop in deze vier jaar gaat worden, dat is nog een boeiende affaire. Zo hebben we 

afgesproken. Zo gaan we het doen. Er mag geïnterrumpeerd worden. We hebben geen tijden afgesproken, 

maar u snapt ook wel in deze warmte en de publieke tribune, dat het geen circus moet worden wat tot 

middernacht gaat duren. Beperk uzelf enigszins. Als eerste is het woord aan de Partij van de Arbeid. Wat, doe 

ik iets fout? Oh, ik hield van tradities. Ja. Mijnheer Ros, GroenLinks, ga uw gang. 

De heer Ros: Dank u wel voorzitter. Het motorblok van het vorige college, de christelijke partijen, hebben 

verloren bij de verkiezingen, maar komen hier, met dit akkoord, als winnaar uit de bus. De ene lokale partij 

wordt ingeruild voor twee andere. Maar het hart van de coalitie blijft intact. Het proces om te komen tot een 

coalitie heeft zich compleet in de achterkamertjes afgespeeld. Geen mededelingen. GroenLinks heeft twee 

keer met 18PLUS gesproken na de verkiezingen en daarna, net als de rest van Ridderkerk, nooit meer iets 

gehoord. Nieuwe politiek? Mwah. We hebben een paar weken geleden input mogen leveren. Wat daarmee 

gedaan is? Geen idee. Het coalitieakkoord is een prachtig voorbeeld hoe het huidige college vier jaar lang mag 

doorgaan. Wanneer je het goed leest, staan er bijna geen plannen en ambities in. Onderzoekje hier, analysetje 

daar. Maar welke kant gaat het op met Ridderkerk? Gaan we ambitieus vooruit? Gaan we vooral door op 

dezelfde weg? Openheid, voorzitter. Inmiddels zijn de wethouderskandidaten bekend. Zouden de coalitie, of de 

partijen die het coalitieakkoord ondertekend hebben, kunnen aangeven welke wethouder voor welke 

portefeuille gaat? Dat zou deze vergadering in ieder geval een stuk transparanter maken. Ik ga een paar 

belangrijke verkiezingsthema’s langs. Die nauwelijks terug zijn gekomen in het akkoord. Bijvoorbeeld een BAR-

samenwerking. Daar gaan we een analyse van krijgen. Nieuw Reijerwaard? Geen letter daarover. Referenda? 

Dichter bij de burgers? Niets erover. Nou ja, niets. Er staat letterlijk in: ‘we gaan de communicatie verbeteren’. 

Wauw. Qua openbaar vervoer hadden wij ook graag ambities gezien. Maar er staat alleen in dat dit college 

geen tram wil. Maar wat ze dan wel willen? Wel een compliment aan 18PLUS wil ik geven over de 

zondagsopeningstelling voor winkels. In uw coalitieakkoord geeft u duidelijk aan dat u geen voorstellen zult 

doen, maar we lezen tussen de regels door dat daar dus ruimte in zit. Hier zien we de nieuwe politiek terug. 

Dus raad en fracties beslissen. Deze handschoen pakken we graag op en daarom dienen we een motie in om 

zondagsopeningstelling voor winkels mogelijk te maken. Ridderkerk staat voor een enorme 

duurzaamheidsopgave. Er komt een gigantische energietransitie op ons af. We zullen overgaan op wind- en 

zonne-energie. De hele woningvoorraad gaat op de schop. Maar wat staat er in het akkoord letterlijk? Om de 

toekomst, om in de toekomst droge voeten te houden, moeten we landelijke regelgeving op het terrein van 

klimaatverandering op de voet volgen. Ik heb me rotgezocht naar een duurzaamheidsparagraaf, maar dit was 

het echt. Volgens mij heeft de ChristenUnie daar wel een kans gemist. Op sommige plekken staat de 

leefbaarheid in - een zinsnede wil ik nog, die heeft mij wel geraakt - op sommige plekken staat de leefbaarheid 

in Ridderkerk onder druk en dat zou volgens de coalitiepartners komen door vestiging van nieuwe inwoners, 

met een andere cultuur. Een boude uitspraak, volgens GroenLinks. Die je meer verwacht bij de PVV en, zover ik 

weet, nergens op gebaseerd is. Samenvattend voorzitter: Ridderkerk heeft gekozen voor verandering. Maar 

krijgt meer van hetzelfde. GroenLinks hoopt dat het akkoord slechts een valse start is. Want we kijken wel uit 

naar de samenwerking met alle partijen in deze raad. En hopen samen met, en hopen samen Ridderkerk 

vooruit te laten kijken. Duurzaam, ambitieus en transparant. Maar dit coalitieakkoord: helaas in één woord: 

kleurloos. 
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De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan mijnheer Rijsdijk, Partij van de Arbeid. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel voorzitter. De verkiezingsuitslag in Ridderkerk leverde twee winnaars op. De Partij 

van de Arbeid Ridderkerk en Partij 18PLUS, dat knap veranderde van de kleinste in de grootste partij. Drie 

partijen behaalden voor het eerst op eigen kracht een zetel. De prestatie van GroenLinks sprong daarbij het 

meest in het oog. De vorige coalitie van SGP, CDA, ChristenUnie en Leefbaar Ridderkerk verloor ruim 2500 

stemmen. Deze partijen leverden daarmee niet alleen vijf zetels in, maar ook hun meerderheid in de raad. Niet 

voor niets kopte het Ridderkerks Dagblad een dag na de verkiezingen: ‘Aardverschuiving in de Ridderkerkse 

politiek’. Ridderkerk stemde voor een nieuwe koers. Voor de bestaanszekerheid van de Partij van de Arbeid 

Ridderkerk en de levendigheid van Partij 18PLUS. En Ridderkerk deed dat massaal. Het opkomstpercentage lag, 

in tegenstelling tot in veel andere gemeenten, hoger dan bij de vorige verkiezingen. Twee maanden later, en 

een zeer gesloten formatieproces verder, is duidelijk dat de samenstelling van het college grotendeels 

hetzelfde blijft. SGP, CDA en ChristenUnie besturen door. Zij hebben Leefbaar ingewisseld voor Partij 18PLUS en 

Echt voor Ridderkerk. Daarmee behouden de christelijke partijen hun meerderheid in het college. Over het 

ontbreken van de Partij van de Arbeid Ridderkerk in het nieuwe college hebben wij vele teleurgestelde en soms 

ook verontwaardigde reacties van inwoners ontvangen. De rode draad: hebben ze eigenlijk wel naar ons 

geluisterd? De titel van het coalitieakkoord is: Veel kleuren, één palet. Maar het had net zo goed kunnen zijn: 

Een vaste koers. Complimenten voor de wijze waarop de SGP haar stempel op het akkoord heeft weten te 

drukken. Het is logisch dat Partij 18PLUS en Echt voor Ridderkerk niet al hun punten hebben binnengehaald. 

Maar wij hadden wel iets meer kleur verwacht. Of bij het drukken van het akkoord moeten een aantal 

bladzijdes zijn weggevallen. Toevallig die bladzijdes waar bijvoorbeeld iets stond over een woonwijk of een 

zonneweide in Nieuw Reijerwaard. Behoud van de Beverbol. Gratis zwemmen. Geen verder bezuinigingen op 

de huishoudelijke hulp. Een geluidsscherm bij het Oosterpark. Of een jaarlijkse korting op de gemeentelijke 

belastingen. Wij zijn blij dat een aantal van de door ons aangeleverde punten zijn overgenomen in het 

coalitieakkoord. Zoals gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Al hadden we dat ook graag voor de minima 

gezien. Meer aandacht voor mensen met dementie en het experimenteren met nieuwe woonvormen voor 

jongeren en alleenstaanden. Laat die tiny houses maar komen. Ronduit zorgelijk vinden wij het, dat het nieuwe 

college doorgaat met het schrappen van 1700 goedkope huurwoningen. Dat in het coalitieakkoord niet 

duidelijk wordt uitgesproken dat zorggeld voortaan naar de zorg gaat en armoedegeld naar mensen in 

armoede. Dat kwetsbare huishoudens geen half uur extra huishoudelijke hulp krijgen en dat er geen extra inzet 

wordt gepleegd om 50-plussers en jongeren aan het werk te helpen. Op de website van Partij 18PLUS staat 

sinds kort: Ridderkerk is van ons allemaal. Dat onderschrijft de Partij van de Arbeid Ridderkerk van harte. In dat 

licht zijn we wel verbaasd dat in het coalitieakkoord staat: op sommige plekken in Ridderkerk staat de 

leefbaarheid onder druk. Dat komt onder andere door de vestiging van nieuwe inwoners met een andere 

cultuur of leefstijl. Mijnheer Ros zei het zojuist ook al. Als Ridderkerk van iedereen is, is het ook van deze 

inwoners. Velen zijn hier zelfs geboren. Zij bepalen mede de kleur van ons dorp. Niet genoeg kan worden 

benadrukt dat het nieuwe college er moet zijn voor alle inwoners en niet alleen voor de eigen achterban. Sinds 

enkele dagen twijfelen wij serieus of de beoogd wethouder voor de ChristenUnie dat wel kan. Die vond het op 

Twitter nodig om de progressieve kiezer te schofferen en daarmee een kwart van Ridderkerk. Mevrouw de 

voorzitter, ik ga afronden. De Partij van de Arbeid Ridderkerk blijft zich ook de komende periode inzetten voor 

goed wonen, goed werk en goede zorg. En voor een dienstbaar gemeentebestuur. Een gemeentebestuur dat er 

niet is voor zichzelf, maar voor alle inwoners. Tegen de coalitiepartijen zou ik willen zeggen: sta ook open voor 

de ideeën van de oppositie. Dan kunnen we met elkaar de kleur toevoegen aan dit akkoord. Het schilderij, 

waarover de heer Van Os sprak, zodat onze inwoners over vier jaar niet over u zeggen: ze dronken een glas, 

deden een plas en hebben alles gelaten zoals het was. Dank u wel. 
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De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel voorzitter. De verkiezingsuitslag heeft veel stof doen opwaaien en heeft veel 

kleuren opgeleverd. Voor velen kwam onverwachts 18PLUS flink bovendrijven. Hierdoor werden partijen 

wakker geschud en uit de comfortzone gehaald. De schrik zat er bij veel partijen in. Het andere geluid, wat 

18PLUS liet horen, vond gehoor bij veel kiezers. Populistische uitspraken vonden gretig aftrek bij de kiezer. 

Respect is afgedwongen door 18PLUS hiervoor. Leefbaar Ridderkerk is van mening dat je te allen tijde bij jezelf 

te rade moet gaan. En dat hebben we ook gedaan. Blijkbaar hebben we ons te weinig laten horen de afgelopen 

vier jaar. De kiezer heeft altijd gelijk en duidelijk voor 18PLUS gekozen. Tijd dus voor verandering. Leefbaar 

Ridderkerk heeft daarom besloten de keuze van de kiezer te respecteren en heeft bewust niet deelgenomen 

aan de onderhandelingen met 18PLUS. Als enige partij, overigens. Dan is de klap dubbel zo groot, als het 

moment komt dat onderhandelende partijen het programma presenteren. Hierin is werkelijk niets over van de 

beloften die 18PLUS heeft gedaan. Dus in plaats van stof opwaaien en de boel wakker schudden, kiest 18PLUS 

voor pluche. En steekt zijn hoofd in het zand. Sommige mensen noemen dit kiezersbedrog. Het zijn bij 18PLUS 

blijkbaar heel veel woorden en oneliners. Wat een teleurstelling moet dit zijn geweest voor al die kiezers. Ons 

voorstel naar de leider van deze partij zou dan ook zijn om de naam te wijzigen in 18PLUCHE, in plaats van 

18PLUS. Dat is wel zo transparant naar de kiezers voor over vier jaar. Die weten dan wat de daadwerkelijke 

doelstelling is van 18PLUCHE. We zullen hier geen motie voor indienen, maar wellicht doet men wat met onze 

suggestie. Dus van harte gefeliciteerd SGP, CU en CDA met jullie coalitieakkoord. Dit is ongetwijfeld hét 

resultaat wat de kiezer voor ogen had, toen hij in maart dit jaar naar de stembus ging. De grootste winnaar 

heeft het zogenaamde pluche veiliggesteld. Om dit te vieren, staat er in het akkoord dat Ridderkerk opgezadeld 

wordt met een ja-ja-sticker. Wat een prachtig gebaar. Straks mag op menige voordeur deze sticker de 

brievenbus sieren om echt aan te geven dat Ridderkerk van ons is. We hopen alleen dat onze inwoners nog wel 

op de hoogte blijven van het gemeentejournaal in de huis-aan-huisbladen. Daar wordt dan gemakshalve niets 

over gezegd. De grootste grossier in worsten gaat nu waarschijnlijk een daling in de verkoop van dit product 

zien. Die worsten zijn namelijk alleen tijdens de verkiezingen voorgehouden en inmiddels wellicht al in de gft-

bak gedumpt. Want laten we wel wezen: ook de voorgehouden worst met betrekking tot het terugdraaien van 

het afvalplan, wordt niet in de nascheiding verwerkt. We blijven gewoon de ingeslagen weg volgen, met alle 

ruimte om nog wijzigingen door te voeren. Dit was onder het oude college ook al zo. Met andere woorden, er 

is niks nieuws onder de zon. En dat met een in de vorige periode al wankelende wethouder. Maar zou er dan 

nu toch geluisterd worden naar de kiezer, die het beu is, al het zwerfafval? Met onvoldoende handhaven erop? 

Of krijgen we net als in de televisiereclame het zoethoudertje voorgeschoteld: het komt goed, schatje. De 

grootste twee lokale partijen zijn de barricaden opgegaan met nog een spreekwoordelijke worst: we stappen 

uit de BAR-samenwerking. Dat is de verkiezingsbelofte die door 18PLUS en EvR is gedaan. We gaan echt voor 

ons Ridderkerk. Ook daar vinden we niks van terug. We hebben het excuus alvast voor u gevonden. Als je per 

se in het college wil zitten, dan moet je concessies doen. Vindt de kiezer vast niet erg. Sterker nog, gewoon 

roepen dat je mandaat van je achterban hebt. Maar we gaan nog een stap verder. De roep naar een 

zelfgekozen burgemeester is verdwenen. Sterker nog: er wordt een knieval gemaakt naar de huidige 

burgemeester. Bijzonder. Het is de eerste keer dat wij dit lezen in een collegeakkoord. Laten wij hierover 

duidelijk zijn: onze burgemeester verdient alle lof. Echt voor Ridderkerk doet het en Ridderkerk is van ons. Het 

is gelukt om Nieuw Reijerwaard niet in het coalitieakkoord te vermelden. Chapeau. Let op: ook hier is de 

verklaring er al. Voortschrijdend inzicht leert dat woningbouw en een zonnepanelenweide niet haalbaar is. 

18PLUS en EvR zijn wakker geworden. Dat wakker worden is wel laat. Of nadat de zetels binnengekomen zijn. 

Beide partijen hebben het licht gezien. Dat andere politieke partijen dit reeds in hun verkiezingsprogramma 

opgenomen hadden, wordt gemakshalve maar vergeten. Koers houden. Dat is duidelijke taal van de SGP. Zou 

geen misverstand over kunnen bestaan. Van het tegenhouden van gratis openbaar vervoer voor AOW-
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gerechtigden in de vorige periode tot het nu in gaan voeren. Koersvast. Gelukkig is de toegezegde 100 euro, 

retour van 18PLUS, aan iedere inwoner niet benoemd. Waarschijnlijk nog in onderzoek. De door elke 

Ridderkerker klaargelegde zwembroek, al dan niet met het logo van 18PLUS erop, kan weer de kast in. Daar 

kan die zwembroek gewoon blijven liggen, want na de propaganda van 18PLUS werd het beeld gecreëerd dat 

het zwembad zó onveilig was, dat geen Ridderkerker zijn middag daar wil doorbrengen. En dat verklaart gelijk 

de lange rijen bij de kassa, met name bij mooi weer. Blijkbaar is de koers nú: we gaan alles onderzoeken of 

heroverwegen. Een nieuwe koers wordt met dit lege document niet ingezet. We zijn dan ook razend benieuwd 

hoe Ridderkerk in 2022 na al die onderzoeken en heroverwegingen eruit gaat zien met deze coalitie. In de 

wetenschap dat de wereld sneller verandert dan die op of om het Koningsplein. De slotzin met betrekking tot 

de financiën in dit akkoord beschouwt Leefbaar Ridderkerk als een groot compliment. De gemeentebegroting 

is goed op orde en de financiële positie is goed. Met dit lege document en alle voorgenomen onderzoeken, 

houden wij ons hart vast of dit na vier jaar nog steeds het geval is. Ik heb nog even elf vragen, die wij toch nog 

heel graag zouden willen stellen. Dus als u nog heel even geduld wil hebben. Vraag 1: in het coalitieprogramma 

staat niet expliciet vermeld dat er niet nogmaals een onderzoek plaats gaat vinden naar het functioneren van 

de BAR-organisatie. Betekent dit dat volgens een uitspraak van de heer Los in het Algemeen Dagblad dit 

college zijn eigen vlees gaat keuren? De tweede vraag is: bij besturen en samenwerking staat bij 

bedrijfsvoering: Ridderkerks karakter. Voorwaarden daarbij zijn de versterking van de nabijheid en de 

herkenbaarheid van onze ambtenaren. Is de Partij 18PLUS van mening dat het dragen van een hoofddoek hier 

ook onder valt? De heer Van Os heeft in een krantenartikel het functioneren van onze burgemeester zwaar 

betwijfeld. Sterker nog: hij ging op zoek naar een nieuwe burgemeester. Hoe denkt u deze burgemeester te 

gaan steunen de komende vier jaar, gezien deze uitspraken? Er worden maatregelen genomen om het 

zwembad veiliger te maken. Het zwembad zou vanwege onveiligheid niet gebruikt worden door onze inwoners 

en kinderen. Wie bedoelt 18PLUS? Wie zijn degenen die het zwembad volgens u onveilig maken? 18PLUS, een 

heel nobel streven om meer blauw op straat te willen. Hoe stelt u zich dat voor? Wat zijn concrete plannen 

hiervoor? Gaat u ook al over het beleid van de nationale politie? Over economische zaken: in dit hoofdstuk 

staat Nieuw Reijerwaard niet met naam en toenaam vermeld. Dit terwijl wederom in het Algemeen Dagblad 

staat vermeld: EvR had liever huizen gezien in Nieuw Reijerwaard. Betekent dit dat EvR inderdaad, zoals in onze 

bijdrage aangehaald, wakker geworden is en tot inkeer is gekomen? De heer Van der Duijn Schouten haalt aan 

dat het begint te lopen. Is het niet zo dat dit voor de verkiezingsstrijd al bekend was? En gezien de inpassing 

van de drie windmolens woningbouw überhaupt niet meer mogelijk was? Of speelt EvR nu de moderne versie 

van Don Quichotte? De Huishoudschool is leeggeroofd. Alle koperen leidingen zijn gestript. Nu moet de school 

alsnog behouden worden. Dan laten we nog maar buiten beschouwing dat met een recentelijke hoosbui men 

er binnen kon zwemmen. Wat zijn hiervoor de kosten, CDA? Door onze inwoners aangedragen onderdelen van 

het afvalplan: betaling per klepbeweging, loopafstanden onder de grondse containers worden opnieuw 

bekeken. Misschien dat de ChristenUnie hier een toelichting op kan geven. De aanbesteding voor de 

ondergrondse containers voor het restafval is al in gang gezet. Gaat deze aanbesteding teruggedraaid worden, 

CU? Inmiddels, immers, volgens uw akkoord wordt inzamelen opnieuw bekeken. Betekent dit, dat er naast 

niets doen, dit plan meer gaat kosten? In tegenstelling tot eerder genomen besluiten de afvalstoffenheffing 

niet te verhogen? Inwoners die wel of niet scheiden, geconfronteerd worden met hogere lasten, of gaat u een 

greep doen uit de algemene reserve, zodat de zetel voor de wethouder gewaarborgd is? Ruimtelijke 

ontwikkelingen en wonen. Dan nog een vraag aan Echt voor Ridderkerk. In het akkoord staat dat naast 

ruimteontwikkeling in de woonomgeving er ook veel te doen valt aan ruimtelijke inpassing op 

bedrijventerreinen en de ontsluiting daarvan. Doelt u hier met name op de ontwikkeling van bedrijven in 

Nieuw Reijerwaard en met de ontsluiting, een tweede ontsluiting, van dit terrein door de boomgaard? Laat u 

dus tevens woningbouw op Nieuw Reijerwaard dus los? En als laatste: wij streven naar kleinere regio’s, 

waarbinnen woningen passend kunnen worden toegewezen aan woningzoekenden. Partij 18PLUS: valt dit niet 
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onder volksverlakkerij? Hebben we hier niet te maken met de Woningwet, waar dit soort voortrekpraktijken 

gewoonweg niet meer mogelijk is? Hoe denkt u dit te gaan doen? Dit was het wat Leefbaar betreft. Dank u 

wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Spoel, VVD. 

De heer Van der Spoel: Dank u, voorzitter. Veel kleuren, één palet. Voorzitter, dat klinkt mooi, maar het 

akkoord lezend ziet de VVD Ridderkerk eigenlijk eenzelfde palet uit de periode 2014-2018, met wat waterverf 

daaraan toegevoegd. Het uiteindelijke schilderij dat geschilderd is, is een matige reproductie. Zoals de familie 

Knots in een tv-serie al zei: een kloddertje roze hier en een kloddertje roze daar. Partij 18PLUS en EvR hadden 

zeer stellig frisse en andere kleuren beloofd. Juist omdat zij geconstateerd hebben, dat sommige kleuren wel 

erg vervaagd waren en vervangen moesten worden. De conclusie moet echter zijn, dat het uiteindelijke 

schilderij wat men voor ogen heeft, nauwelijks van kleur veranderd is. Waar is het nieuwe plaatje dat door 

Partij 18PLUS en EvR beloofd is? De conclusie kan dus niet anders zijn dan dat het confessionele blok haar 

beleid uit de vorige periode voortzet en dat Leefbaar ingeruild is voor twee andere zogenaamde lokale 

partijen. Het is echter duidelijk welke partij de coalitie wederom aanvoert. De partij die zijn duim houdt in het 

gat van het palet. Dus waar heeft 18PLUS nu echt het verschil gemaakt? Wel voorzitter, ze hebben de ja-ja-

sticker binnengehaald. Leve de nieuwe politiek! Voorzitter, gaat de heer Van Os de door hem zo gewenste 

trendbreuk realiseren? Of gaat hij net als EvR voor het pluche, die de hoofdpunten van haar 

verkiezingsprogramma, zoals het afschaffen van de BAR-organisatie en de inrichting van Nieuw Reijerwaard 

helemaal loslaat, met als excuus dat de ontwikkelingen toch al verder gevorderd waren dan men dacht. Wat 

natuurlijk volstrekte onzin is, omdat men jaarlijks geïnformeerd is over de werkelijke stand van zaken. Het 

coalitieakkoord blinkt uit in landelijke algemeenheden. Vanuit de coalitiepartijen goed te begrijpen, omdat je 

dan ergens afgerekend op kan worden. Veel Ridderkerkse inwoners en ondernemers hadden zo gehoopt op 

een ander en dus nieuwe politiek, waarop in de vorige raadsperiode door Henk van Os en Ad Los zo op 

gehamerd is. Omdat concrete afspraken of een visie op veel terreinen totaal ontbreekt, heeft de VVD zorg of 

deze coalitie wel de creativiteit heeft om specifiek, lokaal Ridderkerks beleid vorm te kunnen geven. Wat vindt 

de VVD Ridderkerk goed aan dit akkoord? De coalitiepartijen hebben uit de diverse verkiezingsprogramma’s 

van de partijen, niet behorende tot de coalitie, tekstpassages overgenomen. Zo wordt tot tevredenheid van de 

VVD, de veiligheid op het water uitgebreid met veiligheid op het Waaltje, en blijft u de aanrijdtijden van de 

hulpdiensten nauwlettend in de gaten houden. Echter, hoe moeten we dit wegen? De VVD Ridderkerk heeft op 

verzoek van de coalitiepartijen input geleverd voor het coalitieakkoord, maar juist daarvan zien wij niet al te 

veel terug. Wat ons betreft, een gemiste kans. Hoe serieus neemt u ons dan? Veiligheid is voor de VVD 

topprioriteit. Gelukkig wordt in dit coalitieakkoord wel de nodige aandacht aan veiligheid gegeven. Nu wordt 

gemald dat men samen met de burgemeester de veiligheid gaat verhogen. Hoe verhoudt zich dat tot de 

eerdere opmerking van de heer Van Os, dat de burgemeester op het gebied van veiligheid behoorlijk tekort 

geschoten is? En hij daarom op zoek is naar een andere burgemeester, die wél een bijdrage zou leveren aan die 

veiligheid? Mooi dat men insteekt op dat er meer gerichte inzet van bijzondere opsporingsambtenaren, BOA’s. 

Maar waarom zo’n algemene passage over de inzet van BOA’s, terwijl 18PLUS in verkiezingstijd nog de slogan 

van de VVD overnam, dat er een grotere en meer inzet van BOA’s moest komen, om hufterig gedrag te 

voorkomen? Het verheugt de VVD dat de coalitie nu inziet dat ingezet moet worden op het terugdringen van 

betaald parkeren. Juist in het belang van ondernemers. Daarnaast verheugt het ons dat de inzet op geen 

verdere lastenverhogingen. Daar houden we u aan. Nóg liever hadden we gezien dat de belofte van 18PLUS, 

namelijk jaarlijks 100 euro korting op de gemeentelijke aanslag, in het akkoord was opgenomen. Wij zijn 

benieuwd hoe de nieuwe wensen, zoals het verhogen van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte, 

gefinancierd gaan worden. Zonder weer een greep in de algemene reserve te doen. Het kan toch niet zo zijn, 
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dat men net als het vorige college potjes gaat maken, door deze uit de algemene reserve te onttrekken, en 

men dus eigenlijk structurele zaken incidenteel dekt. U was toch van de nieuwe politiek? Dus gewoon kort en 

krachtig: hoe gaat u uw programma realiseren, zonder de lasten te verhogen, en zonder een greep te doen uit 

de reserves? En één tip: als u het onderhoudsniveau van de openbare ruimte wilt verbeteren, zet dan het 

vastgestelde afvalbeleidsplan onmiddellijk stop, zoals ook door 18PLUS en EvR beloofd is. Ook wij zijn voor een 

realistisch, duurzaam afvalscheidingsbeleid, maar dagelijks wordt duidelijk dat het huidige plan volledig 

achterhaald is door diverse ontwikkelingen. Maak uw belofte waar door dit plan onmiddellijk on hold te zetten, 

omdat – en voorzitter, ik citeer het verkiezingsprogramma van 18PLUS – ‘het afvalplan duurzaam oogt, maar 

het allerminst is’. Einde citaat. Wat vinden we als VVD Ridderkerk minder positief? Veel zaken waar u tegen 

was, en dus per direct stop wilde zetten, zoals het afvalplan en het integraal accommodatieplan, daarbij komt u 

niet verder dan: we gaan heroverwegen, evalueren, onderzoeken, opnieuw bezien, analyseren en zo kan ik nog 

wel even doorgaan. Kortom: loze verkiezingsspierballentaal van 18PLUS en EvR. Voorzitter, de heer Van Os 

heeft op de Facebookpagina van 18PLUS gezet, dat 80% van haar verkiezingspunten benoemd zijn. Ja, 

benóemd wel, maar niet binnengehaald. Juist van hem valt dit ons extra tegen. Hij was toch die zei, niet van 

woordspelletjes te houden, maar van openheid en transparantie? En wat te denken over de passage dat men 

tegen de tram is, terwijl gisterenavond Provinciale Staten besloten hebben de reservering voor de 

Ridderkerklijn in stand te houden? En als de tram dan zo’n bedreiging voor u is, waarom zet u dan bijvoorbeeld 

samen met Dordrecht niet in op een lightrail? De passage in het akkoord, dat u het nieuwe Verkeers- en 

vervoersplan van Ridderkerk met onder andere buurgemeenten en Drechtsteden gaat afstemmen, doet ons 

vermoeden dat deze coalitie toch echt voor een railverbinding gaat. Die realiteitszin bevalt ons wel. Voorzitter, 

de passage in het akkoord dat de leefbaarheid in de woonomgeving onder druk staat, onder andere door de 

vestiging van nieuwe inwoners met een andere cultuur of leefstijl, heeft ons hoogst verbaasd. Een dergelijke 

stigmatiserende, discriminerende tekst hadden we juist van de confessionele partijen niet verwacht. Of 

hebben deze partijen dezelfde mening als de heer Van Os, dat minder asielzoekers in Ridderkerk gevestigd 

moeten worden? U bent toch juist van de vele kleuren, zoals uw coalitieakkoord doet vermoeden? Voorzitter, 

Veel kleuren, een palet, klinkt mooi. Wij hopen dat met dat ene palet alle inwoners van Ridderkerk bedoeld 

worden en niet alleen de achterban van de coalitiefracties. Dus dat u daadwerkelijk respect heeft voor de 

standpunten van iedereen en die zwaar laat meewegen in de voorstellen die u de raad doet. Tot zover de 

positief-kritische opmerkingen op hoofdlijnen van de VVD zoals u van ons gewend bent. Zoals bekend, denkt 

de VVD net als de burgemeester niet in termen van oppositie en coalitie, maar denkt de VVD in het belang van 

de Ridderkerkse inwoners en bedrijven. Vanuit die invalshoek en dus vanuit ons liberaal 

verkiezingsprogramma, zullen we alle voorstellen beoordelen en onze bijdrage leveren aan het politieke debat. 

Daarbij nadrukkelijk de opmerking dat we hopen dat het debat nu ook werkelijk in de raad tussen de 

raadsleden onderling gevoerd gaat worden. Wij zijn zeer benieuwd of de fracties van 18PLUS en EvR hun duale 

rol durven te pakken, en niet kritiekloos het standpunt van het college gaan volgen. Durven die partijen die 

uitdaging aan? Hebben die partijen het lef om het ook écht anders te gaan doen, zoals ze hun kiezers beloofd 

hebben? Wij hopen van harte van wel. De kiezers en inwoners van Ridderkerk hebben daar recht op. Dank u 

wel, voorzitter. 

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

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u voorzitter. Veel kleuren, één palet. Maar iedereen die iets van kleuren 

weet, weet ook dat als je alle kleuren op je palet mengt, er altijd een grijs uitkomt. Kwasten en verfsoorten 

maakt daarbij niet uit. Zo ziet Burger op 1 het coalitieakkoord ook. Grijs en nauwelijks vernieuwend. Allereerst 

wil ik Partij18PLUS van harte feliciteren met hun grote verkiezingsoverwinning. Van een naar vijf zetels, en 

gelijk de grootste partij van Ridderkerk. Ook de PvdA proficiat met één zetel erbij, en wij, Burger op 1, met één 
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zetel nieuw in de raad. De derde winnaar, mijnheer Van Rijsdijk. CDA, VVD, GroenLinks en D66 bleven gelijk. En 

Leefbaar Ridderkerk, de SGP, EvR en de ChristenUnie moesten zetels inleveren. De coalitieonderhandelingen 

zijn opgestart door de grootste partij, dat is ook gebruikelijk. De eerste vraag, die zij aan alle partijen stelde, 

was: weten jullie wie jullie wethouderskandidaat is? Het gaat dus van begin af aan al om de poppetjes en niet 

om de inhoud. En daar zijn Partij 18PLUS en EvR gestrand. Hoe het coalitieakkoord eruit ging zien, hoorde de 

raad een paar uur voordat de kranten hiermee kwamen. De definitieve keuze van wethouders hoorden we 

gisterenavond pas, na lang aandringen, en hun portefeuille is ons nog steeds niet bekend. Voor ons kwam ook 

toen pas als uit de hoge hoed, dat we nu naar 4,6 fte fulltime wethouderbanen gaan. Dat waren er vier en 

zouden er vier blijven, verdeeld over vijf of meer personen. Zo is ons toegezegd tijdens de coalitiegesprekken. 

Juist deze partijen, EvR en 18PLUS, hebben steeds aangegeven dat de politiek open en eerlijk moet worden. 

Dan is dit wel een hele foute start. Vier jaar geleden gingen we van drie naar vier wethouders. Een grote stap 

en vooral een grote financiële, structurele last voor de gemeente. De salarissen zijn niet mis. Daarbij hoort bij 

afscheid de wachtgeldregeling, waar je als gemeente ook nog jaren aan vastzit. Burger op 1 heeft bij de eerste 

gesprekken aangegeven, dat onze speerpunten veel overeenkomsten hebben, of ik moet zeggen: hádden, met 

beide andere lokale partijen en dat wij mee zouden willen doen. Onder voorwaarde dat er voor kwalitatief 

goede wethouders gekozen zou worden. Daaraan kon niet geheel voldaan worden naar onze mening, en 

daarom is ons gezegd dat er in deze coalitie geen plek is voor Burger op 1. Burger op 1 neemt het raadswerk 

serieus, staat voor haar punten en wil van daaruit de Ridderkerkse politiek proberen te sturen. Kan dat niet op 

een constructieve wijze in de coalitie, dan doen we dat met evenveel energie op een constructieve wijze in de 

oppositie. De kiezers hebben voor verandering van beleid gekozen door Partij 18PLUS, PvdA en Burger op 1 

meer zetels te gunnen. En toch wordt de coalitie nu weer gevormd door de oude garde, de christelijke partijen 

met, aangevuld met lokalen. SGP, proficiat. U heeft dit slim gespeeld. U heeft de regie gewoon overgenomen. 

We krijgen dus wederom een college en coalitie zoals we dat de afgelopen vier jaar hebben gehad. Hun 

wethouders hebben immers de meerderheid…

De voorzitter: Mijnheer, mevrouw Van Nes, mijnheer Los wil even interrumperen. Mijnheer Los.

Mevrouw Van Nes-de Man: Mag dat in de eerste termijn? Oh? Sorry.

De heer Los: Nee, mevrouw Van Nes. U heeft het ook slim gespeeld. U heeft namelijk het 

verkiezingsprogramma van EvR gewoon gekopieerd. Dus gefeliciteerd met dat kopiëren. Dat is gelukt. En nu 

een grote mond over de SGP, ik snap er niks van.

De voorzitter: Via de voorzitter, mijnheer Los. Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u voorzitter. Gezien het feit, ik vier jaar drieënhalf jaar lang zo ongeveer 

alleen de hele kar van EvR getrokken heeft, zal het niet zo verwonderlijk zijn, dat de standpunten elkaar niet 

veel ontlopen. 

De voorzitter: Mijnheer Los, Echt voor Ridderkerk. 

De heer Los: Voorzitter, alweer een onwaarheid. De hele kar van EvR getrokken. Mevrouw Van Nes mocht het 

gezicht zijn, maar de kar werd door de leden getrokken. Wat een leugens. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.
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Mevrouw Van Nes-de Man: Het verbaast mij dat ik mijnheer Los weet te emotioneren, maar dat is zijn punt. Ik 

ga verder met mijn verhaal, met mijn betoog. Vier jaar. Acht jaar lang heeft de SGP…

De voorzitter: Mijnheer Los.

De heer Los: Voorzitter, emotioneren. Ja… het is aardig opgemerkt mevrouw Van Nes. Maar…

De voorzitter: Via de voorzitter, mijnheer Los.

De heer Los: Oh ja. Voorzitter, het is aardig opgemerkt van mevrouw Van Nes, maar als je onwaarheden hoort, 

waar zij zich altijd zo tegen tracht te verzetten, dan doe ik datzelfde. 

De voorzitter: Ik stel voor dat mevrouw Van Nes-de Man verder gaat met haar betoog. Ga uw gang. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ik ga me niet verlagen over een discussie over waarheid en onwaarheid, daar kan 

ik een heel boek over open doen. Ik ga inderdaad graag door met mijn betoog. Vier jaar. Acht jaar lang heeft de 

SGP zo ongeveer het beleid bepaald in Ridderkerk. Dit gaat dus de komende vier jaar weer gebeuren. Dit zie je 

heel duidelijk terug in het coalitieakkoord. De punten waarin Partij 18PLUS en EvR zich onderscheidden voor de 

verkiezingen, waren: Ridderkerk krijgt weer een eigen ambtelijke organisatie; de BAR-organisatie zal 

opgeheven worden. Stoppen met de ontwikkelingen van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard, maar 

geschikt maken voor een zonneweide, riep 18PLUS. En EvR riep: niet lijdzaam toezien, er wordt serieus werk 

gemaakt van een mooie woonwijk in Nieuw Reijerwaard, zonder molens. Nieuw Reijerwaard wordt een 

woonwijk. Na het laatste bericht…

De voorzitter: Mijnheer Los, mijnheer Los. Uw lampje. Mevrouw Van Nes, uw lampje. 

De heer Los: Nu brandt het lampje wel. Voorzitter, mevrouw Van Nes zegt dat EvR heel veel werk gestoken 

heeft in een wijk in Nieuw Reijerwaard. Ja, maar daar heeft mevrouw Van Nes niks aan gedaan. En dat wij op 

dit moment, dat wij op dit moment de concessie hebben gedaan dat niet in het coalitieakkoord op te nemen, 

is helemaal niet zo makkelijk, maar het is geven en nemen. Zo werkt het. Maar mevrouw Van Nes, met een 

grote mond, heeft er nooit één ding voor gedaan. Niks. 

De voorzitter: Ik stel nu voor dat mevrouw Van Nes haar betoog afmaakt, en dat u uw verdere opmerkingen in 

uw eigen termijn plaatst. Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u voorzitter. Ik wil daar toch wel even op reageren. Het was mijnheer Los 

die geen tijd had om de lobby in Den Haag te trekken. Daar ben ik geweest. Het is, ik snap het, ik snap uw 

gezicht. Ik ga nu verder met mijn betoog. Maar er wordt mij aardig wat voor de voeten geworpen, wat 

complete onwaarheden zijn. Het laatste bericht, te lezen op de site van EvR, luidt als volgt: Nieuw Reijerwaard, 

dit is een veer die we hebben moeten laten. Omdat we graag meer willen bereiken, wilden we aan de coalitie 

meedoen. En vervolgens komen de bovengenoemde punten helemaal niet meer voor in het coalitieakkoord. 

Burger op 1 heeft bewondering voor de cartoons die EvR in campagnetijd heeft gepubliceerd. Eén heeft ons 

geïnspireerd. Die met de BAR-tanic, die tegen het ijsblok van slechte service en hoge kosten vaart en daarop 

ten onder gaat. Een variant voor over vier jaar, zou kunnen zijn: een vergelijkbaar plaatje met aangepaste tekst. 

De EvR-tanic zou dan de naam van het schip zijn, en de ijsberg zou van pluche zijn, in de vorm van een 

wethouders- of raadszetel, waartegen het schip aanvaart en ten onder gaat. Ingaande op het voorliggende 

coalitieakkoord, dat staat vol met beloften en voorbehoud en veel is dus boterzacht. Ik heb dat al meer 
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gehoord van collega’s. Het gratis OV voor alle AOW’ers, heeft Burger op 1 ingebracht in het coalitieakkoord, en 

we zijn dan ook zeer verheugd dat dit als toezegging is opgenomen en dus wordt uitgevoerd. Dat geldt ook 

voor de toezegging dat het onderhoudsniveau in de openbare ruimten verhoogd wordt. Dit zijn zo ongeveer de 

enige punten die concreet zijn en verder staat het vol met beloften en voorbehoud. Maar met die 0,6 fte extra 

wethouder, kan je je afvragen of er dan nog budget over is voor deze punten. De aandacht voor de 

klimaatverandering om onder andere droge voeten te houden, spreekt mij als bestuurder bij waterschapspartij 

Hollandse Delta, aan. Hoewel aandacht wel heel minimaal is, is het, wordt het wel benoemd en zien wij hier 

een kans in om daadwerkelijk acties hieraan te koppelen. We hebben ook de nodige vragen over dit akkoord, 

maar die hou ik voor mijn tweede termijn. Dank u 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Fräser. D66. Ga uw gang. 

Mevrouw Fräser: Dank u voorzitter. D66 wil eerst beginnen met het feliciteren van alle politieke partijen die op 

dit moment vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad. Het is een bijzondere prestatie en een bijzondere eer 

om er hier weer te mogen zitten met zijn allen, denk ik, voor de komende vier jaar. En daarmee de belangen 

voor alle Ridderkerkers te behartigen. Daarnaast wil ik in het bijzonder namens D66, de Partij van de Arbeid 

feliciteren met de verkiezingswinst, tegen de landelijke trend in. Heel knap. We willen Burger op 1 en 

GroenLinks, die nu beide voor het eerst geheel op eigen kracht in de gemeenteraad zitten, vertegenwoordigd 

zijn, feliciteren. En natuurlijk willen wij Partij 18PLUS, die een bijzonder knappe prestatie heeft geleverd, 

feliciteren met het verkiezingsresultaat. Voorzitter, na de verkiezingen begonnen de eerste verkennende 

gesprekken, waar D66, net als andere partijen, werd uitgenodigd door Partij 18PLUS. We hebben in totaal twee 

verkennende gesprekken gehad. Die overigens in goede sfeer zijn verlopen. Daarna hebben wij weken lang niks 

meer gehoord van Partij 18PLUS. Kennelijk hebben er op de achtergrond en in de achterkamers vele 

gesprekken plaatsgevonden. In dat opzicht is van de transparantie, waar zowel 18PLUS als Echt voor Ridderkerk 

in hun vorige periode nog zó vaak over spraken, tot op heden weinig te merken. Veel woorden, geen daden. 

Voorzitter, net als in de vorige periode is D66 gevraagd input te leveren voor het coalitieakkoord. In mijn brief 

aan de onderhandelende partijen heb ik namens D66 onder andere de volgende punten meegegeven: Versnel 

de totstandkoming van een evenwichtige samenstelling van de woningvoorraad in Ridderkerk. Creëer een 

online werk, jongerenwerkplatform. Ontwikkel specifiek beleid om werkloze 50-plussers, een heel kwetsbare 

groep, aan het werk te helpen. En stel de raad voor de programmabegroting zo in te richten dat het in lijn is 

met de taakveldenstructuur zoals verplicht is gesteld door de BBV. Daarnaast: maak meer werk van een 

realistische begroting. De onderhandelende partijen hebben ervoor gekozen deze punten in ieder geval niet op 

te nemen in hun coalitieakkoord. En ondanks het verzoek van D66 om voor de aanvang van deze vergadering 

vanavond schriftelijk een terugkoppeling te geven op onze brief en op de door ons aangedragen punten, 

hebben wij geen reactie gehad. D66 vindt dit niet getuigen van een respectvolle samenwerking en het doet 

ook geen recht aan de uitspraak van de lijsttrekker van de grootste beoogde coalitiepartij: ik denk niet in 

oppositie en coalitie. Ook hier voorzitter, veel woorden, geen daden. De afgelopen verkiezingen hebben wij, 

Ridderkerkers, veelvuldig te horen gekregen dat Ridderkerk weer van ons zou gaan worden. Het leek erop, 

alsof we honderden jaren terug in de tijd gingen en dat ook Ridderkerk was ingenomen door Spanjaarden. Met 

grote, met een groot aantal belangrijke en grote verkiezingsbeloften, zoals gratis zwemmen, een referendum, 

de zondagsopenstelling voor ondernemers, uit de BAR-samenwerking stappen, en het stoppen met de 

bedrijfsontwikkelingen van Nieuw Reijerwaard, ging 18PLUS de verkiezingen in. Als dit alles bereikt zou 

worden, dan zou Ridderkerk weer van ons zijn. Echter, voorzitter, van al deze punten is niks terug te vinden in 

het akkoord. Opnieuw: veel woorden, geen daden. Wij snappen, voorzitter, dat een coalitie, dat 

coalitievorming een onderhandelingsproces is. Het is geven, het is nemen. Maar als de grootste partij maar 

één punt van zijn, van het gehele programma maar voor 100% binnenhaalt, kunnen wij dan nog spreken van 
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een echte verkiezingsoverwinning? Voorzitter, als laatste. Ik begon mijn bijdrage met het feliciteren van de 

winnaars van de verkiezingen. En ik wil mijn bijdrage eindigen met het richten van mijn felicitaties tot die 

partijen die deze verkiezingen daadwerkelijk, écht gewonnen hebben. SGP, CDA, ChristenUnie: van harte 

gefeliciteerd met een fantastisch resultaat. Jullie hebben gezamenlijk een magere verkiezingsuitslag 

binnengehaald, en hebben toch de gehele politieke situatie in Ridderkerk volledig naar jullie hand weten te 

zetten. En dit getuigt van echt politiek vakmanschap. Mijn felicitaties. Dank u voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Partij 18PLUS. Mijnheer Van Os. 

De heer Van Os: Ja, dank u voorzitter. Gisteren zat ik dit een beetje in mijn hoofd uit te beelden, hoe dat 

vanavond zou gaan. En toen dacht ik echt: nou ja, de partijen die dit coalitieakkoord niet hebben ondertekend, 

die staan op en die beginnen allemaal te klappen. Vinden het een schitterend akkoord. Maar nee. Realistisch 

gezien voorzitter, er is veel kritiek op het akkoord. Wordt gezegd dat er weinig smart is gedefinieerd. Ik kan me 

nog herinneren, vier jaar geleden, toen ik nieuw was, politieke maagd, dat er een coalitieakkoord lag met 

Leefbaar Ridderkerk als grootste partij. Mijn maidenspeech duurde volgens mij nog geen 30 seconden. Ik was 

echt politiek onervaren en het enige wat ik zei was: ik zie totaal geen standpunten terug in dit akkoord. En dat 

zien we vanavond weer niet terug. Het gaat er gewoon om, in het proces van twee maanden tijd is het gewoon 

niet haalbaar om zoveel standpunten uit te werken, financieel te onderbouwen en in een coalitieakkoord te 

zetten. Daar komt straks een collegeprogramma voor, dat hopen we te presenteren bij de begrotingsraad. En 

dan hoop ik dat jullie de 80% die op onze Facebookpagina staan, terug zullen zien in dat collegeprogramma. 

Even teruggaande op de partijen. GroenLinks met een motie. Het had er zomaar eentje uit de stal van Partij 

18PLUS kunnen zijn. Heel goed. Maar zoals gezegd, het is geven en nemen in een…

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Het verheugt me dit te horen, hoewel de zondagsopening geen standpunt van 

Burger op 1 is, maar houd het in dat uw partij hem ook gaat steunen? 

De heer Van Os: Dank u voorzitter. Ik denk als Burger op 1 heel even had gewacht, dan had ze gehoord dat het 

geven en nemen is, bij de onderhandelingen en het coalitieakkoord. Dat betekent dat je ook dingen moet 

geven en de zondagsopenstelling staan wij nog steeds achter. Alleen dat laten wij los. Dat gaan wij als fractie 

van Partij 18PLUS dus niet ondersteunen deze periode. En wij zullen daarom de motie niet ondersteunen van 

GroenLinks. Maar die transparantie waar veel partijen om vroegen, ja die juich ik toch wel toe. Dus ik zou graag 

ook aan u willen vragen, voorzitter, als die straks in behandeling komt: laten we dan maar ook gelijk voor 

hoofdelijke stemming gaan. Kan de griffier gelijk de nieuwe namen oefenen en zien we hoe transparant 

iedereen op dit standpunt is. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-De Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Als, voorzitter, als bij mijnheer Van Os transparantie en eerlijkheid zo hoog in het 

vaandel staan, kan u dan ook nu vanavond vertellen wat de posten zijn voor de wethouders. Dat kan bij ons 

best het verschil maken in de stemming over de wethouders. 

De voorzitter: Nou, mevrouw Van Nes, ik vraag toch wel aan u om mijnheer Van Os even zijn betoog af te laten 

maken, voordat u al een spervuur van vragen heeft. Even alle ruimte voor mijnheer Van Os. 
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De heer Van Os: Dank u wel voorzitter. Maar toch maar om op het verzoek van mevrouw Van Nes-de Man 

terug te komen. Ik denk dat dat bij het volgende agendapunt aan de orde komt, en dat er wellicht een 

schorsing gevraagd kan worden aan de voorzitter, dat we die portefeuilleverdeling in concept en zoals die als 

voorkeur door de partijen is uitgesproken, wellicht gedeeld kan worden met deze raad. Maar daar komen we 

straks bij een ander agendapunt op terug en wellicht doet dat nog wat met uw stem voor een beoogd 

wethouder. Voorzitter, het, ja, motorblok is christelijk, wordt aangegeven. Ik zie op social media heel veel - hoe 

noemen ze het – de bible belt en de Bijbel op Partij 18PLUS en de EvR. Nee, al die onderhandelingen zijn 

gewoon in een prettige sfeer verlopen. We zien gewoon dat de partijen willen geven en willen nemen en dat 

we gewoon aan een mooi schilderij gaan werken de komende vier jaar voor Ridderkerk. Nogmaals: de visie die 

is wat abstract. Er komt een collegeprogramma, waar duidelijk in verwoord staat wat de Partij 18PLUS-

standpunten zijn, Echt voor Ridderkerk-, SGP-, ChristenUnie- en CDA-standpunten. 

De voorzitter: Mijnheer Ros. GroenLinks. Oei, dit is oefenen. Mijnheer Ros, GroenLinks.

De heer Ros: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Zou de woordvoerder van 18PLUS kunnen aangeven wat 

precies het geven en nemen is, wat het nemen is. Want ik hoor vooral wat er gegeven wordt. Ik hoor BAR-

samenwerking is, wordt doorgaan, zondagsopenstelling hebben we ingeleverd. Wat had u nog meer voor 

standpunten? Referenda. Burgemeester. Nou ja, zo’n rijtje standpunten. Maar wat heeft u dan binnengehaald? 

De heer Van Os: Voorzitter, laten we dat dan bewaren voor het collegeprogramma. Dan zien we exact wat we 

hebben binnengehaald en wat er onderbouwd is en financieel onderbouwd is en wat de tijdspanne is voor die 

punten van alle partijen. Er wordt heel veel gesproken over achterkamertjespolitiek.

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. Partij van de Arbeid. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. Een vraag aan de heer Van Os. Heeft u eigenlijk wel iets 

binnengehaald? Of heeft u die tijd nog nodig om alsnog een verkiezingspunt binnen te halen? Tot aan de 

begrotingsraad? Dank u wel. 

De heer Van Os: Dank u wel voorzitter. Partij 18PLUS richt zich op social media alleen maar tot feiten. We 

hebben 80% van ons verkiezingsprogramma binnengehaald, dus de heer Rijsdijk zal versteld staan straks. Terug 

naar die achterkamertjes…

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel, VVD.

De heer Van der Spoel: Voorzitter, volgens mij heeft u geschreven dat u ze benoemd heeft, maar als u ze nou 

binnengehaald heeft. Het afvalplan zou u on hold zetten. Dat doet u niet. BAR-samenwerking, dat zou u ook 

heel anders doen. Dat doet u niet. Zo heb ik tal van voorbeelden aangegeven. En wat zegt u nu: ja, dat ligt aan 

het proces en bij het collegeakkoord, dan is dat helemaal duidelijk. Nee, u kunt niet rekenen als u zegt: tot 80% 

binnengehaald is. Moet u zeggen: 80% is misschien benoemd, met heel veel water in de wijn. 

De heer Van Os: Dank u wel voorzitter. Zo zie ik dat persoonlijk niet. En wij zullen bij het collegeprogramma 

zien wat exact is binnengehaald en ik snap dat dat voor de partijen die niet tussen de regels door kunnen 

lezen, heel lastig is om die 80% eruit te halen. Maar Partij 18PLUS haalt hem er toch wel echt uit. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. Daarna mijnheer Van der Spoel en daarna mijnheer Rijsdijk. 

Mevrouw Van Nes-de Man.
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Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u voorzitter. Het is wel de bedoeling, mijnheer Van Os, dat het 

collegeakkoord…

De voorzitter: Mevrouw Van Nes, ook u via de voorzitter. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Sorry. Voorzitter, het is wel de bedoeling dat het collegeakkoord een vervolg is op 

het coalitieakkoord en niet een geheel nieuw programma wordt. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Ja, voorzitter, nou val ik weer in de volgende verbazing. Want nu moet ik van mijnheer 

Van Os tussen de regels door iets wel of niet gelezen hebben, terwijl hij het nu was, juist in de vorige periode, 

juist in het verkiezingsprogramma, openheid, transparantie, geen woordspelletjes, boter bij de vis. En nu 

verschuilt u zich achter proces enzovoort. Kom op! Openheid en transparantie voorzitter. Dat heeft de heer Van 

Os beloofd en u maakt hij dat wederom niet waar. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel voorzitter. Ik laat me natuurlijk graag overtuigen door de heer Van Os, als ik het 

coalitieakkoord niet goed begrepen heb. Maar dan heb ik wel wat hulp nodig. Zou hij bijvoorbeeld dan aan mij 

kunnen aangeven waar ik tussen de regels door kan lezen – trouwens niet echt Jip-en-Janneketaal – waar het 

gratis zwemmen staat, de 100 euro korting op de gemeentelijke belastingen? Of bijvoorbeeld het behoud van 

de Beverbol? Dank u wel. 

De heer Van Os: Ja, voorzitter, ik denk dat ik in herhaling ga vallen, als ik ga zeggen dat er een 

collegeprogramma is waar die standpunten wel of niet in zullen staan, dus een beetje geduld vraag ik dan van 

de andere partijen. Achterkamertjespolitiek, en ik hoor hier weer transparantie van de heer Van der Spoel van 

de VVD. Ik heb tijdens mijn eerste bijdrage ook aangegeven dat er heel veel belemmeringen en obstakels 

opgeworpen werden door andere partijen, maar ik hoor die andere partijen hier niet in de openbaarheid en in 

transparantie zeggen, dat zij die obstakels hebben opgeworpen, waardoor de openheid en transparantie niet 

inzichtelijk wordt.

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Voorzitter, dit lijkt op een vraag met een vraag beantwoorden. U vermeldt op úw 

Facebookpagina dat 80% benoemd is. Hier zegt u nee, 80% zelfs binnengehaald is. Dan willen we open en 

transparantie wat dat is en dan hoop ik één ding: dat u beter gaat rekenen. Want als u met deze regel, op deze 

rekensom uitkomt en u dadelijk de wethouder van financiën wordt, dan heb ik toch ernstige zorgen hoe dat af 

gaat lopen. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Waarbij ik wel even aan wil tekenen, dat ik in mijn bijdrage wel degelijk onze 

belemmering heb benoemd. 

De heer Van Os: Voorzitter, ik denk dat we straks…

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. SGP.
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De heer Van der Duin Schouten: Dank u wel voorzitter. Ik zou van mevrouw Van Nes willen weten: klopt het 

dan dat ik gehoord heb dat haar belemmering was: de wethouderskandidaten die genoemd werden? En dat ze 

vervolgens klaagt dat ze niet weet wie de wethouderskandidaten zijn? 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dat klopt inderdaad. Er is natuurlijk al lang in de krant geschreven wie de 

wethouderskandidaten waren. Wij hebben niet gezegd: de belemmering is wie de wethouderskandidaten 

zullen worden. We hebben aangegeven wat niet en als dat vervolgens, als je dan vervolgens te horen krijgt van 

nou ja, dan kan je niet meedoen in de onderhandelingen, dan houdt het denk ik op. Maar wat heerlijk dat de 

SGP weer als hoeder van de coalitie het opneemt voor mijnheer Van Os. Ouwe politiek, we zijn weer terug. 

Dank u. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel voorzitter. Ja, voorzitter, het wordt bijna een beetje een karikatuur 

en ik begrijp dat sommige partijen daar blijkbaar behagen in scheppen om een bepaald beeld te zetten. Ik heb 

vanavond nu één keer wat gezegd en mevrouw Van Nes die werpt ons gelijk weer voor dat we de hoeder van 

de coalitie zijn, dat we dat al acht jaar zijn. Nou ja, dat is in ieder geval die stabiele koers die we voor wilden 

staan met elkaar. Het enigste stabiele wat ik bij mevrouw Van Nes zie, is dat ze in drie collegeperiodes in vijf 

verschillende partijen in deze raad vertegenwoordigd zit. Nou, het stabiele daarvan zal nu wel doorbroken 

worden, want de kans dat ze nóg een keer afsplitst is wel heel klein, deze keer. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel voorzitter. Blijkbaar denken sommige partijen nog wel in termen van coalitie en 

oppositie. Dank u wel. 

De voorzitter: We gaan naar mijnheer Van Os, die verder gaat met zijn… mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Kan mijnheer Rijsdijk duiden op welke partijen het dan doelt?

De heer Rijsdijk: Nou ja, u heeft het net heel duidelijk laten blijken. Op u. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Dan wil ik de heer Rijsdijk er even op wijzen, dat ik alleen maar heb 

gereageerd op wat mevrouw Van Nes aangaf, dat ik de hoeder van de coalitie zou zijn. Dus het enigste wat ik 

heb gedaan, is haar woorden herhaald. 

De voorzitter: Nu gaan we echt naar mijnheer Van Os, die voortgaat met zijn betoog. Ga uw gang, mijnheer Van 

Os.

De heer Van Os: Dank u voorzitter. Ja, het was mijn termijn. Nee, het gaat nog even toch om het benoemen van 

die poppetjes en de blokkades die opgeworpen zijn. Ik heb expliciet alleen Leefbaar Ridderkerk genoemd, 

omdat die in de openbaarheid hebben aangegeven niet met Partij 18PLUS in een college deel te willen nemen. 

Andere partijen, en dat waren er aardig wat, hebben aardig wat blokkades opgeworpen. Geen van die partijen 
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hebben voorafgaand aan die verkiezingen die blokkades aan hun kiezers kenbaar gemaakt. En nu achteraf over 

transparantie en klagen, dat vind ik dan een beetje een gemiste kans. 

De voorzitter: Mijnheer Ros, GroenLinks.

De heer Ros: Voorzitter, GroenLinks heeft geen enkele, maar dan ook geen enkele belemmering opgeworpen. 

We hebben een tweetal keren gesproken met u en daarna he-le-maal niks meer gehoord. Uiteindelijk hebben 

we het uit de krant gezien wie er aan het onderhandelen waren, dus ja. In Barendrecht bijvoorbeeld, is er…

De voorzitter: Waar?

De heer Ros: In Barendrecht, is er een tweetal keer in openbaarheid gesproken over de 

coalitieonderhandelingen. Ik denk dat dat een vorm is van nieuwere politiek .

De heer Van Os: Dank u voorzitter. Ja, we zullen het meenemen voor over vier jaar, als Partij 18PLUS wellicht 

weer de grootste partij is. Wellicht dat we het dan anders gaan doen, richting de heer Ros. Nee, maar het is 

gewoon jammer, en ik hoor de klachten vanuit deze zaal over die transparantie, maar als partijen dan ook 

richting de volgende verkiezingen transparant willen zijn op de blokkades op andere partijen, mensen, dan zou 

het dat een stuk makkelijker maken in de onderhandelingen. Even kijken. Nou ja, er wordt heel veel gesproken 

inderdaad over de felicitatie aan de SGP, ChristenUnie, CDA. Dus ja, bij dezen ook mijn felicitaties aan die 

partijen. Dat ze de nieuwe coalitie gaan trekken en dat Partij 18PLUS, Echt voor Ridderkerk een beetje op de 

zijlijn staan. Ja, Burger op 1 geeft aan dat ik waarschijnlijk heb gezegd in de onderhandelingen dat het 

maximaal vier wethouders blijven. Nou, het enige wat ik mij boven het weet te drijven is dat maximaal vijf 

wethouders zijn en maximaal 5 fte. Wat Partij 18PLUS betreft. Dus vier fte, nee ik weet niet waar ze dat 

vandaan haalt. Dus dat is niet waar. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ik weet dat er van die gesprekken geen verslagen zijn gemaakt. Er is altijd over vier 

fte wethouders gesproken, en wellicht over vijf of zes personen die die vier fte in zou vullen. Er is nooit eerder 

aangegeven dat er een ruim een halve week werk voor een wethouder bij zou komen. 

De heer Van Os: Voorzitter, we hebben het ook niet over de indeling van de week van de wethouders gehad, 

maar we hebben gewoon aangegeven als Partij 18PLUS dat we maximaal met vijf wethouders een nieuw 

college deel willen nemen, en we hebben gezegd dat er maximaal 5 fte zullen zijn. We hebben ook aangegeven 

dat we niet met zes wethouders en zes partijen samen te willen werken. Laat ik daar ook maar transparant in 

zijn. Dat zien we nu in Barendrecht, ik geloof niet dat dat goed is voor Ridderkerk. Maar maximala vier fte, nee 

dat hebben wij niet gezegd op die manier. Even kijken. Ja complimenten voor de ja-ja-sticker. Mooi dat die is 

opgenomen inderdaad. Een punt hebben we binnen van de tig die in ons verkiezingsprogramma staan. Nee, 

dat is natuurlijk onzin. Partij 18PLUS heeft goed onderhandeld en daar zijn we trots op. We hebben dat ook op 

Facebook gezet. Heel veel mensen zijn ook trots op het coalitieakkoord. Er zijn altijd wat negatieve geluiden, 

dat hou je altijd. Maar we zullen het in de komende vier jaar zien, waar het naartoe gaat en hoeveel Partij 

18PLUS echt binnen heeft gehaald. Er waren nogal wat vragen vanuit Leefbaar Ridderkerk. 18PLUCHE. Leuke 

naam. Nou, die naam gaan we niet wijzigen. In de landelijke media werd zelfs geopperd dat 50PLUS maar 

18PLUS moet gaan heten, omdat dat zo’n goeie naam is. Dus ik denk dat we die naam maar gewoon houden. 

Even kijken. Ja, stappen uit de BAR. Concrete maatregelen noemen ze allemaal. Dat missen ze daar. Nogmaals, 

dat komt allemaal met het collegeprogramma straks bij de begrotingsraad. We willen juist dat andere partijen 
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ook mee kunnen kleuren. Ik weet zeker, als we nou in deze periode hadden aangegeven we gaan dit en dit en 

dit doen, en het gaat dat en dat en dat kosten en dan en dan vindt het plaats, dan krijgen we de opmerking van 

alles is in beton gegoten en er wordt niet naar ons geluisterd. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel voorzitter. In het Algemeen Dagblad staat een uitspraak van de heer Los, dat er 

geen apart onderzoek gaat plaatsvinden naar het functioneren van de BAR-organisatie. Daar sloeg de vraag op. 

Gaat dat wel of niet alsnog plaatsvinden? Of gaat dit college zijn eigen vlees keuren? 

De voorzitter: Mijnheer Los.

De heer Los: Ja, voorzitter, het gaat over mij, maar niet alles wat in de krant staat is waar. Maar als alles wat in 

– mag ik nog even afmaken voorzitter – maar alles wat in het coalitieakkoord staat, is waar. En wat staat daar? 

Dat we een analyse gaan maken. En die analyse is bitter hard nodig. En u bent nooit verder gekomen dan 

bureaus inschakelen. We hebben zelf gezond verstand. Want u heeft ook gezien dat er in de BAR 

miljoenenverliezen aan zitten te komen. En dat er geen goedkeurende verklaring van de accountant aan zit te 

komen. Er zijn een heleboel problemen, en daar zijn wij nou eens echt een keer niet blind voor. We kijken 

ernaar. Maar we blijven er niet alleen maar naar kijken, we doen er ook wat aan. 

De voorzitter: Mijnheer Van Os.

De heer Van Os: Ja, dank u voorzitter. Ja, Leefbaar Ridderkerk geeft aan: een zwembad onveilig. Nou wij 

hebben een post tijdens de verkiezingen geplaatst over de onveiligheid in het zwembad De Fakkel. En dat daar 

dus echt honderden reacties geweest van mensen, ouders met kinderen, die aangeven nooit meer naar De 

Fakkel te willen omdat ze zich daar onveilig voelen. We hoorden ook geluiden uit de maatschappij. Partij 

18PLUS staat met beide benen in de maatschappij. Dus wij horen die geluiden. Dus die onveiligheid en dat 

onveiligheidsgevoel is zeker aanwezig daar. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe.

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel voorzitter, aanvullend was dat ook: wie zijn degenen die het zwembad volgens 

u onveilig maken? 

De heer Van Os: Ja, voorzitter, dat zegt mevrouw Kayadoe zelf al. Dat zijn degenen die het zwembad onveilig 

maken. En die moet je aanpakken. Ja. Ik weet niet waar mevrouw Kayadoe op zoek is. Is ze op zoek naar ras, is 

ze op zoek naar leeftijd, is ze op zoek naar huidskleur, is ze op zoek naar woonplaats? Ik heb geen idee. Maar 

gewoon mensen die het zwembad onveilig maken, die moeten hard aangepakt worden. Dit zwembad moet 

veilig zijn voor alle bezoekers van het zwembad. Voorzitter, dan even terug naar dragen hoofddoek. Ja, ik weet 

niet waar Leefbaar Ridderkerk daar dat vandaan haalt. Maar ik wil toch wel even terugkomen op…

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk, Partij van de Arbeid. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel, voorzitter. Is het zwembad dan nú niet veilig? En als dat niet zo is, waarom heeft 

het vorige college het dan niet aangepakt? En heeft de heer Van Os daar bijvoorbeeld ook nooit vragen tijdens 

het vragenuurtje over gesteld? 

De heer Van Os: Voorzitter, met u bedoelt de heer Rijsdijk waarschijnlijk mij. 
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De voorzitter: Of mij.

De heer Van Os: Ja. Dat zou ook zo maar eens kunnen, maar u weet wellicht nog steeds dat ik ooit eens in het 

vragenuur juist vragen heb gesteld over het zwembad. En dat er cijfers uitgekomen zijn. Dus hetgeen wat de 

heer Rijsdijk hier stelt, is niet waar. Er zijn vragen over gesteld door Partij 18PLUS. Dat hebben we ook buiten 

deze politieke arena om, meermaals in de openbaarheid gebracht, zodat er ook geluid voor is. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Maar voorzitter, dan wil ik toch aan de heer Van Os vragen: is het dan nu niet veilig in De 

Fakkel? Is het onveilig? En ja, om dan ook de woorden van mevrouw Kayadoe te gebruiken: waaorm dan toch 

die rijen voor het zwembad? 

De heer Van Os: Ja, voorzitter, heel veel inwoners vinden het zwembad onveilig. Onlangs kreeg ik een mail van 

een nieuwe inwoner van Ridderkerk, die daar met zijn of haar kinderen is gaan zwemmen en die dar een 

vechtpartij mee heeft gemaakt. Overdag, met kleine kinderen erbij. Waarbij bewakers en het 

zwembadpersoneel flink mishandeld werden door bezoekers. Dus het is daar onveilig. En dat blijkt ook uit alle 

reacties die wij op social horen media en gewoon van de gesprekken met inwoners zelf. 

De voorzitter: Mijnheer van der Spoel. 

De heer Van de Spoel: Voorzitter, hoe denkt de heer Van Os dan invloed uit te gaan oefenen in De Fakkel? Want 

volgens mij bent u, gaat u als college, bent u niet de exploitant van De Fakkel. Dus het klinkt mooi, maar u 

heeft daar eigenlijk niets te vertellen.

De heer Van Os: Nou, ja voorzitter. Ik denk niet dat we zo in de wedstrijd zijn. Wij denken gaag samen met onze 

maatschappelijke partners en ook die maatschappelijke partners die hebben erkend dat er problemen zijn, dat 

die opgelost moeten worden. In een land zijn er voldoende voorbeelden hoe het opgelost kan worden met 

raddraaiers, maar dan gaan we het weer over uitwerking hebben, en ik hoop echt dat die uitwerking bij de 

begrotingsraad gepresenteerd kan worden en dat die veiligheid toe gaat nemen in ons openbare zwembad. 

Voorzitter, u bent ook al een keer aangehaald. Een verkiezingsitem van de Partij 28PLUS was een gekozen 

burgemeester. Daar blijven we achter staan. We zijn voor een direct gekomen burgemeester. Maar wij gaan 

gewoon prima samenwerken met de burgemeester die Ridderkerk heeft. We kijken uit naar de samenwerking 

en we gaan er een mooie periode van maken met zijn allen. 

De voorzitter: Mijnheer Ros. 

De heer Ros: Ik was wel benieuwd hoe mijnheer Van Os dacht dat hij in zijn eentje een Grondwetswijziging 

gaat regelen. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes- De Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u. Ik citeer: Partij 18PLUS gaat op zoek naar een burgemeester die 

daadkrachtiger optreedt voor een veilig Ridderkerk. 

De heer Van Os: Dat klopt. Dat heeft u goed geciteerd. Partij 18PLUS gaat de Grondwet hiervandaan niet 

wijzigen, maar er zijn meerdere wegen die naar Den Haag leiden, dus wie weet. Provinciale Staten is ook wat 

te behalen. Want daar zijn ook nog mensen die blijkbaar denken dat de aarde plat is, met een tramclaim. Nee, 

18



mevrouw Van Nes-de Man, u heeft het goed gelezen, Wij willen een daadkrachtiger burgemeester op het punt 

van veiligheid. En we denken dar het in het coalitieakkoord prima verwoord is dat samen met onze huidige 

burgemeester daar daadkrachtig opgetreden gaat worden op het punt van veiligheid en we hopen dat 

Ridderkerk als veiliger ervaren gaat worden, de komend periode. Even kijken burgemeester, voorzitter moet ik 

zeggen, of ik niemand vergeet. Partij van de Arbeid, heeft het over een aardverschuiving. Nou, die heeft 

plaatsgevonden. Er ligt een mooi akkoord waar 18PLUS, Echt voor Ridderkerk, SGP, ChristenUnie en het CDA 

aan hebben gewerkt. Ik denk toch wel dat de uitkomsten van de verkiezingen daarin verwoord is, dat mensen 

op sommige fronten toch wel een andere richting op willen met Ridderkerk, en dat gaat ook gebeuren. Ze 

hadden meer kleur verwacht. Ik hoop echt dat de Partij van de Arbeid ook nog mee wil kleuren de komend 

periode…

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel voorzitter. Ik begrijp dat de heer Van Os van 18PLUS aan het afronden is. Ik ben 

toch nog wel heel erg benieuwd of 18PLUS ook gaat over het beleid van de nationale politie om meer blauw op 

straat te krijgen. 

De heer Van Os: Voorzitter, Partij 18PLUS gaat niet over de nationale politie. Partij 18PLUS, SGP, Echt voor 

Ridderkerk, CDA en ChristenUnie hebben wel opgenomen dat we ook wel meer in willen zetten op de 

vrijwillige politie. Daar gaan we hier wel over. Dus die inzet: meer vrijwillige politie op straat, meer inzet van de 

BOA’s, betere inzet van de BOA’s, de buurtpreventie goed ondersteunen. Ik denk dat dat de veiligheid voor 

Ridderkerk ten goede komt. Maar mevrouw Kayadoe van Leefbaar Ridderkerk heeft gelijk: we gaan niet over 

de nationale politie. Zeker niet. Maar we gaan wel ons best doen om zeker een minimaal aantal wijkagenten in 

Ridderkerk te krijgen en ja, daar gaan we de komende hard voor maken. Ik hoop dat ik niet nog meer vragen 

van Leefbaar Ridderkerk ben vergeten, maar ik weet zeker dat mevrouw Kayadoe mij daaraan zal herinneren. 

Even kijken…

De voorzitter: Ik zag de hand van mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Ik ben graag een beetje ondersteunend bezig, ook al zijn we gelijk al eerste, terecht, 

weggegaan. We hadden nog een vraag gesteld over toewijzen van woningzoekenden. Woningwet, 

voortrekpraktijken. Gewoonweg niet mogelijk, of gaat behalve de wet met betrekking tot het zoeken van ene 

burgemeester ook de Woningwet wijzigen?

De heer Van Os: Voorzitter, de Woningwet stelt dat je minimaal 100.000 inwoners moet hebben voor je sociale 

woningvoorraad. Momenteel zitten wij in een gebied met volgens mij 1,1 miljoen inwoners. Dus er zal naar 

gekeken kunnen worden. Aan de andere kant gaat het alleen maar om nieuwbouw. Als het herstructurering is, 

hebben de Ridderkerkse inwoners altijd voorrang. Dus wat dat betreft zit je op 100% Ridderkerkse inwoners. 

Dus ik denk dat daar best wel met de nodige middelen, Ridderkerkers voorrang krijgen en kunnen houden. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe.

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel voorzitter. Dus het was al zo dat in herstructureringsgebieden Ridderkerkers 

voorrang hadden, dit dus alleen voor nieuwbouw geldt, dus uiteindelijk, alle mensen die nu klagen dat ze gaan 

woning krijgen in Ridderkerk, krijgen hem straks ook niet. 
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De voorzitter: Mevrouw Fräser, ik wil straks geen verwijten krijgen dat u het woord niet krijgt, maar u steekt 

soms uw hand op en dan weer niet… 

Mevrouw Fräser: Nee, dat…

De voorzitter: …en wel en de griffier en ik weten nu allebei niet wat u wilt. 

Mevrouw Fräser: Nee, dat begrijp ik, maar ik, het hangt een beetje vanaf. Ik heb het idee dat mijnheer Van Os 

aan het afronden is, maar ook niet, dus…

De voorzitter: Mijnheer Van Os, bent u aan het afronden. 

Mevrouw Fräser: Maar of komt D66 nog aan de beurt? Dan wacht ik keurig. Dat is een beetje mijn 

beurtspanning. 

De voorzitter: Nee u heeft uw beurt gehad, u krijgt wel een tweede… 

Mevrouw Fräser: Ik kom nog aan de beurt, oké. 

De voorzitter: Mevrouw Fräser, u heeft uw beurt gehad. U krijgt wel een tweede termijn. 

Mevrouw Fräser: Nee, klopt, maar het gaat natuurlijk om zijn eerste termijn nu en of hij de partijen door 

afloopt.

De voorzitter: En heeft u nu antwoord op uw vraag? 

Mevrouw Fräser: Ja, het is nu duidelijk. 

De voorzitter: Hij is aan het afronden.

Mevrouw Fräser: Nee, hij is niet aan het afronden, ik kom nog aan de beurt begrijp ik. 

De voorzitter: Oh, hij is niet aan het afronden, oh. Oké. Mijnheer Van Os, aan u het woord.

De heer Van Os: Dank u voorzitter. Ja, want ik heb nog twee blaadjes voor me. Partij van de Arbeid en dan D66 

om mee af te ronden, dus. Nee, nogmaals: Partij van de Arbeid sta open voor de ideeën van nou ja, ik ga ook 

de termen oppositie/coalitie niet gebruiken, laten we dan maar voor de partijen die niet het coalitieakkoord 

hebben ondertekend, ik denk dat deze partijen daar zeker voor openstaan. Maar samenwerking komt van twee 

kanten, dus dan verwachten we van de partijen die niet het coalitieakkoord hebben ondertekend, dat zij ook 

voor die samenwerking willen zijn. Dan gaan wij…

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel voorzitter. Ik heb aan het eind van mijn bijdrage de hand al uitgestoken. Toen had 

ik het over het schilderij wat de heer Van Os met iedereen wilde inkleuren. 

De heer Van Os: Heel goed, voorzitter, en het zal een heel mooi schilderij gaan worden. Hij zal veel geld 

opleveren over vier jaar, denk ik. Nee, D66 geeft aan dat het in goede sfeer is verlopen, de onderhandelingen. 

20



En dat klopt ook. Met alle partijen is in goede sfeer gepraat. Ze hebben een tijdje niets gehoord, maar dat is 

echt de belemmering die opgeworpen is door een aantal partijen. Het was heel cruciaal voor Partij 18PLUS om 

die coalitie te laten slagen en als wij in de openbaarheid alles hadden gezegd wat wij te horen hadden 

gekregen van andere partijen, dan heb ik zo het idee dat Partij 18PLUS niet dit coalitieakkoord had kunnen 

ondertekenen. Dus we hebben daarvoor gekozen en dat heeft goed uitgepakt. Transparantie: nou ik hoop dat 

we toch wel transparant zijn geweest. Er zijn een aantal vragen geweest van de partijen die niet het 

coalitieakkoord hebben ondertekend over onder andere integriteitstoets en de opzet daarvan en de uitkomst 

daarvan. Dat is allemaal overhandigd. De fte wethouders. Nu willen ze ook nog de portefeuilleverdeling. Dat is 

iets wat aan het nieuwe college is en wat bij het constitutioneel beraad als ik het zo goed zeg, hoort, wat 

morgen plaats zal vinden. Maar ik denk dat er wel een overzicht te verkrijgen is voor alle partijen. Dat ze in 

ieder geval het concept van de portefeuilleverdeling kunnen krijgen. Dus transparanter dan dat kunnen we het 

op dit moment niet maken. Ja, ik zie, D66 wederom felicitaties aan SGP. Laten we daar maar mee afsluiten, 

voorzitter. Dank u wel. 

De voorzitter: Mevrouw Fräser.

Mevrouw Fräser: Ik begrijp dat hij nu dus wel aan het afronden is. Dus vandaar dat ik er één vraag aan ga 

toevoegen. Ten eerste heb ik een opmerking gemaakt over de manier waarop wij zijn behandeld naar 

aanleiding van onze input. Dat is geldt voor D66. Wij hebben een brief opgesteld met punten, die heb ik net 

herhaald. We hebben daar geen schriftelijke reactie op gehad. Ik vind dat niet heel erg getuigen van 

collegialiteit. Kunt u daar nog op reageren? En een ander punt is: ik heb een aantal, ik heb het zelf niet in mijn 

eerste termijn genoemd, maar ik heb een aantal verschillende partijen, ik heb daar GroenLinks over gehoord, 

ik geloof Burger op 1 ook, maar ook de Partij van de Arbeid. Over de zinsnede in hoofdstuk 4. Dat komt onder 

andere door de vestiging van nieuwkomers met een andere cultuur of leefstijl. En dat gaat dan over de 

leefbaarheid van de woonomgeving. Kunt u daarop reageren? Wat u daarmee precies bedoelt en ik kan me 

heel goed voorstellen dat u, of dat de coalitiepartijen daarin misschien iets over het hoofd hebben gezien. U 

kwetst hier mogelijk heel vele mensen mee. Gewoon mensen die willen meedoen in onze maatschappij en die 

een actieve bijdrage leveren. Bent u bereid deze zinsnede om het een veelvuldig kleurpalet te laten zijn, aan te 

passen? 

De voorzitter: De heer Kooijman, ChristenUnie.

De heer Kooijman: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, doet ‘ie het? Oké. Ja, ik wil even reageren op wat mevrouw 

Fräser daarnet zei ten aanzien van collegialiteit. Het is een aantal keren nu aan de orde gekomen. En ik begin 

me er nu een beetje aan te storen. Want volgens mij hebben we in de onderhandelingen er zoveel mogelijk 

aan gedaan om alle partijen die niet aan tafel zijn, op het moment dat het wat ons betreft echt kón, ook van 

dienst te kunnen zijn. En met name in de eindfase, toen we in de afronding waren en met een planning 

kwamen wanneer wij ons akkoord konden ondertekenen, of konden aanleveren. Toen kwam het verzoek, dat 

moest een aantal dagen eerder. Nou, we hebben echt ons best gedaan om dat eerder gereed te krijgen. En nu 

is het verwijt dat we vervolgens niet hebben aangegeven wat we met de input hebben gedaan. Mevrouw 

Fräser heeft het zelf kunnen lezen, wat erin staat. En ja, ik denk als het gaat over collegialiteit, dan zou ik het 

wel fair vinden, als ook een bedankje op zijn plaats is, dat wij de informatie al eerder aan hebben geleverd dan 

we hebben beloofd. 

De voorzitter: We gaan naar mijnheer Van Os. 

De heer Van Os: Dank u voorzitter. We gaan nog niet naar mijnheer Van Os.
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De heer Van Os: Oh. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Voorzitter, de reden dat gevraagd is om eerder het stuk in platte tekst, zoals u dat 

gezegd hebt, te krijgen, is omdat wij een goede raadsvoorbereiding voor vandaag wilden hebben. Want het is 

wel het beleidsdocument voor de komende vier jaar en dus moet daar grondig naar gekeken worden. Dus, 

maar u had tussentijds, best die openheid kunnen betrachten. Maar kom ik in tweede termijn richting een paar 

mensen nog wel op terug voor dit onderwerp. 

De voorzitter: Mijnheer Van Os.

De heer Van Os: Ja, dank u voorzitter. Ik heb uiteraard na het verzoek van de partijen die het coalitieakkoord 

niet hebben ondertekend, gekeken hoe dat vier jaar geleden ging. Toen zat er een dag langer tussen, voordat 

het coalitieakkoord behandeld werd in de raad en de tijd dat de niet-coalitiepartijen dat akkoord kregen. En nu 

zaten er meerdere dagen tussen, op verzoek van de niet-coalitiepartijen. Lastig, om die termen niet te 

gebruiken. Het is echt even oefenen. Dus daar zijn we echt aan tegemoetgekomen en heel veel vragen zijn we 

tegemoetgekomen en ik onderschrijf wat de heer Kooijman zegt: als we dan eerder de platte tekst aanleveren 

zonder de mooie plaatjes er allemaal bij, maar de tekst is identiek, dat er dan gezegd wordt: ja, jullie reageren 

niet schriftelijk op de input die we geleverd hebben. Ja, dat is dan allemaal niet haalbaar, dat moet dan wel 

begrepen worden door mevrouw Fräser van D66. En over die zinsnede voorzitter, discriminatie is hier door een 

partij aangehaald. En op social media wordt zelfs over racisme gesproken. Ja, ik vind dat toch enorm 

beledigend. Er zijn gewoon wijken die onder druk staan door de komst van mensen van buiten onze gemeente, 

maar ook gewoon Ridderkerkers zelf, en daar moeten we gewoon aandacht voor hebben, dat die wijken, die 

leefomgeving, de leven, de beleving daar, niet onder druk komt te staan voor mensen die er al decennia 

wonen. 

De voorzitter: Mevrouw Fräser. 

Mevrouw Fräser: Ik weet niet precies of de heer Van Os met de term discriminatie op mij doelt? Ik heb dit 

woord niet genoemd. Ik heb alleen aangegeven dat ik het een zeer ongelukkig gekozen zinsnede vind. En dat ik 

het uitsluitend vind, het is niet inclusief. Het is heel erg uitsluitend. En het gaat erom dat de leefstijl, ik denk 

ook dat u dat zo bedoelt, van mensen verschillend kan zijn. En daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. 

Andere sociale klasse, andere culturele achtergrond, dat soort verschillen zijn er. Maar benoem het dan op die 

manier. En niet dát als hoofdreden. En mijn vraag is: pas dit alsjeblieft op deze, pas dit alsjeblieft in het 

coalitieakkoord aan, zodat ook die groepen, dat we een inclusief coalitieprogramma hebben en niet één 

specifieke groep op basis van één specifiek kenmerk, hier wordt uitgelicht en wordt uitgesloten. 

De voorzitter: Mijnheer Ros. 

De heer Ros: Dank u wel voorzitter. Ik sluit me aan bij de woorden van mevrouw Fräser. En dan nog een 

aanvullende vraag aan de heer Van Os. Hij zegt altijd: de wijken staan onder druk. Kunt u aangeven welke 

wijken u precies bedoelt en waar dat uit blijkt?

De voorzitter: Als u u zegt, bedoelt u mij?

De heer Ros: Ja. U mag het ook antwoorden, maar het was een vraag…het was een vraag aan mijnheer Van Os.
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De heer Rijsdijk: Dank u wel voorzitter. Wij kunnen het verzoek van D66 steunen. Dank u wel.

De heer Van Os: Ja, voorzitter. Er wordt hier iets aangehaald wat ik er persoonlijk helemaal niet in herken, dus 

ik zie ook de noodzaak niet om dat te wijzigen in het coalitieakkoord. En daarnaast heb ik niet aangegeven dat 

D66 discriminatie aanhaalde, ik gaf aan dat er partijen vanavond aanhaalden, dat discriminatie hieraan ten 

grondslag ligt aan dit stuk. En daar wil ik toch verre van wegblijven. Discriminatie en racisme, als dat gezocht 

wordt hier op dit stuk, dan vind ik dat echt spijkers op laag water zoeken. 

De voorzitter: Mijnheer van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Voorzitter, we hebben dat zo, het valt op dat meerdere partijen dat zo opgevat hebben 

en zo gelezen hebben. En sterker nog, heel veel mensen in Ridderkerkse samenleving dit zo gelezen hebben. 

Dus wellicht moet u dan toch nog eens goed naar die passage kijken, om te zien hoe u die kunt herformuleren, 

want zoals het er nu staat, is het wel heel erg vingerwijzend en dat moeten we – zoals ik ook afgesloten heb bij 

diezelfde passage – niet willen als u voor het palet met die vele kleuren bent. 

De voorzitter: Mijnheer Van Os. 

De heer Van Os: Voorzitter, ik denk niet dat we met onze vingers moeten wijzen. Ik denk juist dat we moeten 

luisteren naar inwoners en ondernemers, waar de problemen zitten en kijken wat de oplossingen zijn en welke 

oplossingen aangedragen worden, maar dat er een probleem is: we horen het van inwoners, we horen het van 

maatschappelijke partners en dat schuiven wij niet onder stoelen en banken. Dus wij gaan kijken naar een 

oplossing en hopelijk doen we dat met de hele raad. 

De voorzitter: We gaan naar mijnheer Van der Duijn Schouten van de SGP. Ga uw gang. 

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, ik denk dat de heer Van Os vanavond meer 

aan het woord is geweest dan in de vorige vier jaar bij elkaar. Dat even terzijde, en omdat er toch geen tijd op 

staat, denk ik: nou, dat kan wel even. Ja, mevrouw de voorzitter. De verkiezingen liggen inmiddels elf weken 

achter ons. Verkiezingen die in Ridderkerk tot een verdere versnippering van het politieke landschap hebben 

geleid. Na de verkiezingen van 2010 kende deze raad zeven fracties. Na die van 2014 begonnen we met negen 

fracties. En deze raadsperiode beginnen we met elf fracties. Ik ben benieuwd hoe lang de trend van plus twee 

zich nog blijft voortzetten. Laten we in ieder geval hopen dat tijdens deze raadsperiode een verdere 

versnippering achterwege blijft. De SGP is dankbaar voor het feit dat we deze periode met vier zetels in de raad 

vertegenwoordigd mogen zijn. Weliswaar een minder dan na de vorige verkiezingen, maar nog steeds een 

fractie van substantiële omvang. Daarvoor is niet alleen dankbaarheid, dat brengt ook een 

verantwoordelijkheid met zich mee. Een verantwoordelijkheid die wij ook deze periode graag op ons nemen. 

De eerder genoemde versnippering, in combinatie met de wens van een brede en stabiele coalitie, heeft ertoe 

geleid dat uiteindelijk een coalitie is gevormd met vijf partijen. Het zal duidelijk zijn dat dit voor alle partijen 

heeft betekend dat ze op sommige punten hebben moeten inleveren. Daar is indringend over gesproken. En ja, 

dat deed soms zeer. Desondanks kijken we terug op coalitieonderhandelingen in een uiterst prettige en 

constructieve sfeer, met fantastische ondersteuning. De SGP-fractie is dan ook bijzonder blij met het 

voorliggende coalitieakkoord, waarin op hoofdlijnen is aangegeven waar deze coalitie de komende periode aan 

wil gaan werken. Uiteraard is er nog lang niet alles, of eigenlijk niets, daarbij in detail uitgewerkt. En een aantal 

wensen zal financieel, nog financieel moeten worden onderbouwd, Sommige van die wensen kosten namelijk 

structureel en substantieel geld, terwijl we daarnaast ook de goede financiële positie van de gemeente in stand 

willen houden en zo de lasten voor onze inwoners relatief laag. Dat kan de komende jaren best nog wel eens 
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lastig worden, maar de ambities zijn helder en duidelijk verwoord. Een ander punt wat wij met, een ander punt 

wat maakt dat wij met voldoening dit coalitieakkoord presenteren, is dat alle partijen een aantal door de door 

hen aangedragen belangrijke punten terug kunnen vinden in dit coalitieakkoord. Uiteraard niet alle punten, 

maar dat geldt net zo goed voor de partijen die nu de coalitie gaan vormen. Mevrouw de voorzitter, dan nog 

een enkele reactie, naar aanleiding van de opmerkingen die vanavond gemaakt zijn. De heer Ros die heeft aan 

het begin iets tussen de regels gelezen wat er niet staat, namelijk dat er ruimte zou zijn op de 

zondagsopenstelling. En vervolgens leest hij zaken niet, die er wel staan. Dus dat gaat ook maar weer net hoe 

men het hebben wil. Ook de PvdA en er is net ook even gesproken over de leefbaarheid in de wijken. Deze 

coalitie heeft met heel veel maatschappelijke partners gesproken in aanleiding naar dit coalitieakkoord. En 

daar is door een aantal partners, en niet zomaar een of twee maar echt door verscheidene aangegeven dat de 

leefbaarheid in sommige wijken van Ridderkerk – en dan kan mijnheer Ros vragen welke wijk is dat dan, en 

welke straat en welk huisnummer, nou daar gaan we natuurlijk niet aan beginnen – in sommige wijken staat 

die leefbaarheid duidelijk onder druk. En dan vraag je door en dan ga je vragen: hoe komt dat? En dan komt 

dat, onder andere, zoals hier ook staat, onder andere, door het instromen van nieuwe inwoners. En wat zeggen 

wij vervolgens in dit coalitieakkoord, maar blijkbaar leest niemand verder dan die eerste twee zinnen, dat wij 

vervolgens in willen zetten op begeleiding, ondersteunen van mensen. Ik bedoel, daar is dit op bedoeld. We 

zien dat die begeleiding, dat die ondersteuning, dat mensen die nieuw komen dat nodig hebben en als je dat 

als gemeente niet regelt, gaat het mis. En wij zeggen nu: waar dat mis gaat, en waar we dus als gemeente 

tekortschieten, gaan wij dat oppakken. Nemen wij dat op. Gaan we met de wijkteams, met Woonvisie, zorgen 

dat die mensen die het nodig hebben, de hulp krijgen die ze verdienen om zo met zijn allen te zorgen voor een 

stukje leefbaarheid in de wijken. Dat is wat er hier op ingezet wordt. Dat is ook wat er staat. Maar blijkbaar 

blijven mensen hangen na de eerste zin en denken: hée, dit kan niet. En wordt er dan niet doorgelezen om de 

intentie van wat hier staat, te doorgronden. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Ja, voorzitter. De heer Van der Duijn Schouten van de SGP doet verwoede pogingen het 

uit te leggen, maar in zijn uitleg concentreert hij zich aan juist die ene groep mensen helpen, begeleiden 

enzovoorts staat er, maar dan zult u toch in moeten zien, of het anders moeten verwoorden, dat het niet 

alleen die mensen zijn, maar juist de hele omgeving, hun buren enzovoort, enzovoort. Dus de hele wijk. En 

zoals het er nu staat, wordt het heel erg toegespitst op die ene groep. En daarom: u leest het anders. U legt het 

anders uit. Laten we het houden op een wat ongelukkig geformuleerd iets. Maar waar het de intentie bij is om 

de leefbaarheid in de wijken voor álle inwoners te verbeteren en álle inwoners die hier hulp bij kunnen 

gebruiken, dat de gemeente daarvoor is. 

De heer Van der Duijn Schouten: Ik heb niet gesproken over één groep. Ik heb gesproken dat er mensen zijn 

die soms in een wijk komen wonen en blijken daarna hulp nodig te hebben om zich aan te passen. Ik weet niet 

welke groep dat is, dat kan heel breed zijn. Die mensen kunnen overal vandaan komen. Misschien zijn het wel 

mensen die vanuit de ene wijk in Ridderkerk naar de andere wijk, en daar met een andere cultuur te maken 

hebben, want ook de onderlinge wijken in Ridderkerk kennen allemaal hun eigen cultuur. Waar we op inzetten, 

is dat wij heel veel signalen hebben gehad, dat de leefbaarheid in sommige wijken onder druk staat en daar 

willen we wat aan doen. Zodat het voor iedereen prettig wonen in die wijk is. Ja, met de PvdA over het 

schrappen van sociale woningen, ja. Voorzitter, ik kan erover beginnen. We gaan er toch niet uitkomen, ben ik 

bang. Ook dat is door, uitgebreid besproken en ook de experts die wij hebben binnengehaald, die geven aan: 

de woningtoewijzing gebeurt niet in Ridderkerk. Dus van de sociale woningen die je hebt, wordt het grootste 

gedeelte wordt toegewezen aan inwoners niet uit Ridderkerk. Dus ja, dan ook weer met het stukje 
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leefbaarheid en is er gewoon met experts gezegd: er moet een betere verdeling binnen de regio. Ik bedoel in 

Ridderkerk zitten we op 45% sociale woningen. In Barendrecht zijn dat er 18. Dat, dat is niet evenwichtig. En 

wij streven ernaar om die evenwicht binnen de regio, om dat terug te krijgen. Het is bij ons wat eraf, en bij hun 

wat erbij. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Dank u wel voorzitter. Ik vrees dat we het daar inderdaad niet over eens worden, maar de 

behoefte aan sociale huurwoningen, die is van oudsher ja, heel erg groot in Ridderkerk. De wachtlijst is op dit 

moment vier jaar. Op die wachtlijst staan heel veel Ridderkerkers en belangrijker nog: op het moment dat uit 

de bestaande voorraad woningen ja, worden gesloopt. Daar wonen nu Ridderkerkers in en waar moeten die 

mensen dan naartoe? Dat is het hele probleem. Dank u wel. 

De heer Van Os: Ja, over een ding zijn we het eens voorzitter: daar gaan we het niet over eens worden. 

Voorzitter, Leefbaar Ridderkerk. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk denkt misschien van wel?

De heer Van Os: Dat is ambitieus. 

De heer Rijsdijk: Je moet ergens beginnen. Ik denk dat we het daar niet over eens worden. Vanavond in ieder 

geval niet. Maar ik heb nog wel een vraag aan de heer Van der Duijn Schouten. In die 1700 woningen die nu 

geschrapt gaan worden, in wat de vorige periode al is ingezet, daar wonen nu ook Ridderkerkers. En op het 

moment dat die woningen verdwijnen, dan worden er veel minder voor teruggebouwd, die ook nog eens veel 

duurder zijn. Waar moeten die mensen naartoe? De wachtlijst is nu al vier jaar. Zegt u dan: die moeten 

bijvoorbeeld naar Rotterdam, of naar Barendrecht? Of is er in Ridderkerk altijd plek voor Ridderkerkers? Dank 

u wel. 

De heer Van der Duijn Schouten: Nou, in Ridderkerk is altijd plek voor Ridderkerkers, als ze bereid zijn om 

voldoende lang te wachten, omdat er vanwege de regionale toewijzing. Ik bedoel: hier is het vier jaar, in 

andere plaatsen in deze regio is het soms zeven jaar. En de wachtlijst is hier vier jaar, omdat zodra er een 

woning beschikbaar komt, ongeveer 80% van die woningen, op basis van nationale wet- en regelgeving, 

worden toegewezen aan iemand die niet in Ridderkerk woont. Daar gaan we met zijn allen niets aan 

veranderen. Maar die woningen gaan dus weg. En de nieuwbouw, we hebben het ook in het coalitieakkoord 

ook opgenomen, dat we zeker gaan kijken of waar nieuwbouw komt, het misschien wel wat kleiner moet 

worden, zodat het wat meer kan zijn. Het gaat er ook om, dat er in die huurwoningen die nu op de nominatie 

staan om weg te gaan, dat zijn een hele hoop woningen, die voldoen gewoon niet meer aan de huidige 

kwaliteitsnormen. Ik bedoel: er staan zat woningen in het sociale segment staan leeg, omdat mensen er 

gewoon niet meer willen wonen. Als ik kijk naar de flats aan de Burgemeester De Zeeuwstraat, de flats aan de 

Koninginneweg. Daar is het gewoon zaak dat er een kwaliteitsslag gemaakt kan worden. En misschien moet dat 

op sommige plekjes wel met steeds meer eenouder- of eenpersoonsgezinnen, hebben we dan tegenwoordig 

geloof ik, dat het wel wat kleiner kan. Ja, dat is een punt waar naar gekeken kan worden. Misschien wel naar 

gekeken moet worden. Ja, ik was aangekomen bij Leefbaar Ridderkerk. Mevrouw Kayadoe. Een heel betoog. 

Enigszins zuur. Weinig om echt inhoudelijk op in te gaan. U had wat vragen over de ambitie over de nationale 

politie en het blauw op straat, want daar gaan wij niet over. Nee, dat klopt, daar gaan wij niet over. Er zijn meer 

dingen waar we niet over gaan, maar dat neemt niet weg dat we op dat punt best ambitie mogen hebben. Ik 

bedoel, we praten met een zekere regelmaat met de politie. Dan praten we over hun plannen en dan kunnen 
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we aangeven wat wij belangrijk vinden voor Ridderkerk. En op die manier is er wel degelijk vanuit deze 

gemeente een stukje beïnvloeding nodig en mogen wij best, ook naar de politie, onze wensen kenbaar maken, 

wat wij graag gerealiseerd zouden zien. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel voorzitter. Daar ben ik het absoluut mee eens. Er staat expliciet: meer blauw op 

straat te willen. Dus vandaar dan in onze optiek heb je het dan over meer mensen op straat in het pak van de 

nationale politie. 

De heer Van der Duijn Schouten: Ja, wat voor kleur blauw of pak, inderdaad meer blauw op straat en dat is een 

wens die we hebben opgenomen en dat is iets wat we met de politie zullen bespreken en uiteraard gaan wij 

daar niet over, maar als je het niet kenbaar maakt, gebeurt het helemaal niet. De VVD. Ja, daar vielen twee 

dingen op. U voelt zich niet helemaal serieus genomen over de ingebrachte punten. Ik moet zeggen, ik heb me 

ook wel eens afgevraagd hoe serieus we het moesten nemen als u als punt bij deze coalitie inbrengt dat u 

graag de tram door Ridderkerk wil. U weet hoe we daarover denken. Wat vervolgens opvalt, is dat u nogal 

kritisch bent over de dingen die moeten gebeuren en ook hoe dat financieel gedekt moet worden. Vervolgens 

bent u teleurgesteld dat die 100 euro voor de burger er niet in staat. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Duijn Schouten: Daar ben ik ook wat…

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Duijn Schouten: Oh?

De heer Van der Spoel: Ja, voorzitter, de realiteitszin die is er wel wat betreft een tram- of railverbinding, naar 

aanleiding van het besluit wat gisteren door Provinciale Staten genomen is en daar heb ik een mooi alternatief 

tussen de regels weer door gelezen, dat deze coalitie toch uiteindelijk ook voor een lightrail gaat. En ik vraag 

gewoon, dat was een vraag aan de heer Van Os en dan vind ik het mooi dat de leader of the coalition zoals hij 

door sommigen genoemd is, weer het voortouw neemt. Hoe denkt u dat te gaan financieren? Want dat zijn uw 

wensen en dan vraag ik gewoon aan de heer Van Os en ik begrijp dat u voor 18PLUS vragen beantwoorden 

mag, maar dan moet u dat niet mij in mijn schoenen schuiven. 

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel voorzitter, het is een beetje flauw om nu…

De voorzitter: Mijnheer Van Os.

De heer Van der Duijn Schouten: Oh. Tjongejonge. 

De heer Van Os: Ja, voorzitter, ik wilde het woordje flauw ook nog horen, want ik denk dat ik meermaals heb 

aangehaald dat de financiële onderbouwing daarstraks bij het collegeprogramma gaat komen, en de heer Van 

der Spoel komt daar toch steeds weer op terug. Heb daar nog even geduld voor, de heer Van der Spoel en dan 

zult u zien wat de financiële onderbouwing is. 

De voorzitter: En u, dat is mijnheer Van der Spoel? 
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De heer Van Os: Uiteraard.

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten.

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel voorzitter. En dat flauw wil ik ook nog even, ik bedoel er wordt 

daarnet een hoop worden opmerkingen gemaakt, en dan zou ik nergens meer op mogen reageren omdat ik 

dan opeens als hoeder van de coalitie… Ik bedoel, ik mag toch aannemen dat we allemaal, u wil een 

raadsdebat en vervolgens als ik in debat ga, ben ik de hoeder van de coalitie. Ik bedoel…

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Ik zeg dat anderen dat gezegd hebben en het was ons duidelijk, dat hebben wij ook 

gezegd, wie degene is die het palet van deze coalitie vasthoudt en daar zijn duim in heeft, dat is voor iedereen 

duidelijk. Dat moet u als een compliment ervaren denk ik. 

De voorzitter: Ooh, moet ik dat? Graag.

De heer Van der Spoel: Nou, dat weet ik niet. Of dat een compliment is. 

De voorzitter: Mijne heren, graag via de voorzitter. 

De heer Van der Spoel: Ja. 

De voorzitter: Dus als u u zegt, dan kan u echt niemand anders bedoelen dan mij. Mijnheer Van der Duijn 

Schouten.

De heer Van der Duijn Schouten: Nou, vond u het een compliment voorzitter? En waar ik mijn duim in stop, dat 

maak ik zelf dan nog wel uit. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. Mijnheer Kooijman. 

De heer Van der Duijn Schouten: Nou word ik zelfs door de opp…, door de coalitie… 

De heer Kooijman: Ja, voorzitter, ik moet even bekennen dat ik wat teleurgesteld ben. Ik had eigenlijk de hoop 

dat mijnheer Van der Spoel had bedoeld dat ik die duim in dat palet had, maar helaas. Hij geeft nu aan dat hij 

mijnheer Van der Duijn Schouten bedoelt. 

De voorzitter: Mijnheer Los. 

De heer Los: Ja, voorzitter. Ik had eigenlijk eenzelfde opmerking, want wat de heer Van der Spoel zegt, iedereen 

weet dat hij de hoeder van de coalitie is, maar ik heb het niet zo ervaren in ieder geval. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Ik heb gezegd dat anderen dat gezegd hebben. En ik heb wel wat gezegd in de duim van 

het palet en nou wil de heer Van der Duijn Schouten daar niet van weten, maar nu wil de heer, de ChristenUnie 

dat palet graag in handen hebben, maar ik dacht dat die nou juist van de kleuren was. Zoals ik in het begin 
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gezegd heb. Maar het pallet, het is duidelijk wie, of pallet… omdat ik even de laatste dagen wat druk in mijn 

werk had: het palet, met name gedragen wordt door de SGP. En dat is gezegd, is een compliment. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Laten we het er dan op houden dat ik de duim in ieder geval omhoog houd, wat betreft dit 

akkoord. 

De voorzitter: Mijnheer Ros. 

De heer Ros: Als de ChristenUnie werkelijk denkt dat die wat te zeggen heeft in dit akkoord, had er wel een 

fatsoenlijke duurzaamheidsparagraaf bijvoorbeeld ingestaan. En die is gewoon niet te vinden, dus. Dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. Nee, nee, u komt, u bent zo weer aan de beurt, en daarna komt er 

vanzelf… Nou, mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Voorzitter, ik zal maar zeggen: dat biedt alle ruimte voor GroenLinks om samen met ons 

hierin de kleur te gaan bepalen en ik kijk er nu al naar uit. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. Het is uw termijn. Ga uw gang.

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel voorzitter. Waar was ik gebleven? Oh ja, ja ja. Nee, ja, die 100 

euro mijnheer Van der Spoel. En weet je, daar heb ik ook nog even naar gekeken, maar we hebben het een 

keer gedaan. Het kostte drie miljoen en zoals ik net al schetste, het hele financiële plaatje is een beetje, het zal 

best nog lastig kunnen worden, dus we hadden zoiets: ja, die drie miljoen structureel, dat ja, dat gaat ‘m 

gewoon niet worden. En dat moet u toch met mij onderschrijven, want u geeft altijd aan dat het wel degelijk 

moet zijn en dekking. En structureel drie miljoen, dat nou. Met alles wat er nog op ons pad komt. Maar, 

mijnheer Van der Spoel, misschien dat we elkaar de komende vier jaar weer eens gaan vinden, als we nog eens 

een keer onverwachts een paar miljoen over hebben. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Voorzitter, ik, nu wil de heer Van der Duijn Schouten het ineens structureel maken. Wij 

hebben juist aangegeven in de brief aan de onderhandelaars, dat wij dat ook middels een eenmalige korting 

zouden kunnen zien. En als u zegt: wij hebben de ambitie maar we weten niet wat het gaat kosten. Dat was 

daar ook aan gekoppeld. Dan willen wij graag zien hoe u dat gaat doen zonder de lasten te verhogen. En 

zonder een greep in de algemene reserve te doen. Daar was het op gestoeld dus. Maar ik ken u van degelijk 

financieel beleid en daar kent u de VVD ook van. Vandaar dat u ook destijds, of dat deze raad besloten heeft 

op, mede op initiatief van de VVD, om die eenmalige lastenverlichting door te voeren. En toen bleek ineens dat 

het aantal kwijtscheldingen behoorlijk daalde. Dus dat brengt ook weer geld op. 

De voorzitter: Dat was vijf keer u. Zonder dat u mij bedoelde. Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Ja, als u zegt u heeft de ambitie maar u weet niet wat het kost. Nou, het 

probleem is… zei u dat niet? Oh. Oh, dan heb ik mij vergist, dan zal het de heer Van der Spoel geweest zijn. Als 

mijnheer Van der Spoel zegt u heeft wel de ambitie maar u weet niet wat het kost. Nou, dat is precies 

andersom. Het probleem was: we wisten precies wat het kostte. Alleen er zitten een hele hoop zaken in het 

coalitieakkoord. Ik wil ze wel even benoemen, hoor. Eens kijken naar het betaald parkeren, gratis openbaar 
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vervoer voor alle AOW’ers. Noem ik even twee dingetjes. Dat kost substantieel geld. En nou, we hebben zoiets 

laten we eerst even kijken hoe we daar een mouw aan kunnen passen. Maar wat u zegt, we hebben mekaar 

eerder op dat punt gevonden en we weten wat het kost. Dus daar hoeven we ons niet meer heel druk over te 

maken. Dan nog even die tram. U schermt nogal met Provinciale Staten. Dat klopt. Het is jammer dat ze die 

claim erop hebben laten leggen, want het komt een stuk van Ridderkerk niet ten goede. En als het dan toch 

over schermen gaat, volgens mij gaat Provinciale Staten niet over het openbaar vervoer in Ridderkerk, maar de 

MRDH. En ik meen te weten dat de MRDH helemaal geen brood ziet in deze tram. Net zoals het merendeel van 

deze raad en de inwoners van Ridderkerk, overigens. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Ja, voorzitter. Dat is het probleem. Die misrekening dat die ook de MRDH maakt. De 

provincie kijkt verder dan de regio, MRDH kijkt verder dan Drechtsteden, kijkt verder dan Ridderkerk en ziet 

het totaalplaatje. En daarom heb ik gezegd: als het nou zo erg is dat die tram door Ridderkerk komt, ga dan 

daadwerkelijk – we hebben het eerder gezegd – met Drecht in, met de Drechtsteden in gesprek, en buig het 

bijvoorbeeld om naar een lightrail. Nou, dat zou een mooi initiatief zijn. Dan met alle partijen. En uw eigen 

Statenlid heeft in de commissievergadering van 16 mei jongstleden min of meer ook gezegd: ja, als u bij 

Ridderkerk de druk er niet op houdt, dan komt er nooit iets van de grond. Moet u maar eens goed terug 

luisteren. En dat was toch tekenend. Dat de Provinciale Statenfractie, uw Statenfractie, anders denkt dan de 

SGP Ridderkerk. 

De heer Van der Duijn Schouten: Nou ik denk dat die er niet zo heel veel anders over denken. Dat die het 

allemaal jammer vinden dat hier een hoop zaken geblokkeerd worden. En ja, dat de provincie denkt dat ze er 

wel over gaan, nou ja. Dat, ja die rekenen ook wel eens mis. Blijkbaar denken wij daar anders over. Het is 

jammer dat het blijft, een hoop dingen op slot. De Huishoudschool is vanavond nog een keer genoemd. Zolang 

die onzekerheid er blijft hangen, kunnen we er weinig mee en nou ja, wij vinden dat jammer en volgens mij 

velen met ons. 

De voorzitter: Mijnheer Ros. 

De heer Ros: Ja, u vindt het niet jammer, dat weet ik. 

De heer Van der Duijn Schouten: Ik weet niet wat de burgemeester vindt, maar…

De heer Ros: Mijnheer Van der Duijn Schouten, ik zou mijnheer Van der Duijn Schouten graag een vraag willen 

stellen. Wat zou mijnheer Van der Duijn Schouten wél willen? Want het is heel makkelijk om te zeggen wat je 

níet wil. Je wil geen tram. Maar wat is dan het alternatief, behalve vage, vage toezeggingen en vage 

bewoordingen, dat we gaan voor een beter openbaar vervoer. Maar wat dat werkelijk inhoudt, dat is niet 

bekend. Behalve dat er toevallig waarschijnlijk een bus door Ridderkerk gaat rijden over de Rotterdamseweg, 

maar dat is meer toeval dan dat het werkelijk iets toevoegt aan het openbaar vervoer in Ridderkerk. 

De heer Van der Duijn Schouten: Nou, dat is dan toevallig wel mooi meegenomen. Kijk, mijnheer, mevrouw de 

voorzitter. Wat wij wel willen, is goed openbaar vervoer voor onze inwoners. Over water, over de weg, niet een 

in beton gegoten tram. En hoe dat moet, dat is een hele lastige. Ik bedoel, gaat u mij nou niet vragen van waar 

moeten bussen allemaal rijden. Hoe laat? Waar moeten ze stoppen en hoe vaak? Ik bedoel, die details. Het 

gaat erom dat die kwaliteit verbeterd wordt, en tegelijkertijd is het de realiteit dat wij daar niet over gaan. Ik 

bedoel, dat vraagt een hele intensieve lobby bij een MRDH, waar de gelden ook onder druk staan. Waar 
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binnen de hele regio verdeeld moet worden. Waar alle gemeenten dat gevecht aangaan om zoveel mogelijk 

naar zich toe te halen. En wat wij zeggen, is dat daar maximaal op ingezet moet worden, zodat wat er te halen 

valt, zoveel mogelijk deze kant op komt. En wat ons betreft moet dat zijn dan bussen, het liefst een beetje 

milieuvriendelijke bussen. Dat moet u aanspreken. En niet, niet die tram. En zeker niet die blokkade hier op dat 

centrum. Ik bedoel, dat, dat nekt een hele hoop ontwikkelingen en het zou gewoon voor heel Ridderkerk goed 

zijn als die ster van die bestemmingsplan, als dat er gewoon af gaat. Zodat we daar weer dingen kunnen doen. 

En dat staat los van een discussie over het openbaar vervoer. Nu worden zaken geblokkeerd, voor iets wat er 

toch nooit komt. Ik dacht, voorzitter, dat u iemand anders het woord wilde geven, maar als u daarvan afziet, 

dan…

De voorzitter: Ja, mijnheer Ros. Oh.

De heer Ros: Voorzitter, GroenLinks constateert alleen dat de laatste 8 jaar, sinds SGP in de coalitie heeft 

gezeten, en in ieder geval mede verantwoordelijk was, het busvervoer verder is afgekalfd en verslechterd. Dank 

u wel.

De heer Van der Duijn Schouten: Ja, voorzitter. De heer Ros heeft terecht geconstateerd dat al 8 jaar die gelden 

onder druk staan, dat overal in de regio daarop bezuinigd wordt en dat er vanuit Ridderkerk het maximale aan 

is gedaan om zoveel mogelijk voor hier te behouden. En dat is iedere keer weer een hele, een heel gevecht, om 

dat voor mekaar te krijgen. Het is natuurlijk een illusie om te denken dat overal waar bezuinigd zal worden, het 

hier wel eens even verdubbelt. Voorzitter, nou, richting Burger op 1 heb ik in eerdere instantie al mijn 

opmerkingen gemaakt. Dus wat hadden wij nog verder? Ten slotte voorzitter, ten slotte. De SGP-fractie gaat 

weer met veel enthousiasme aan de slag. Het coalitieakkoord geeft aan welke richting deze coalitie op wil, 

maar het is zeker niet helemaal dichtgetimmerd. Op sommige onderdelen zijn de piketpalen helder, maar voor 

veel onderwerpen is er ruimte en de wens om met deze raad als geheel tot de beste besluiten te komen voor 

onze inwoners en ondernemers. Uiteraard, voor iedere partij vanuit een eigen politieke visie en vanuit de eigen 

politieke opvattingen. Maar uiteindelijk allemaal met als eerste doel de belangen van de gemeente Ridderkerk. 

Zoals gezegd: we gaan met enthousiasme aan de slag. Maar tegelijkertijd ook in het besef, ook in dit werk van 

God afhankelijk te zijn. Daarom aan de slag met het raadswerk, met in het hart het gebed dan Zijn zegen op 

ons werk mag rusten. Die zegen wensen wij eenieder van harte toe. Dank u wel. 

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

De heer Los: Dank u voorzitter, ik kon niet wachten. Het is een beetje feest. Want Ridderkerk heeft een nieuwe 

coalitie. En dat is nog lang niet overal gelukt. In onze buurgemeente Rotterdam, is er nog helemaal geen kijk op 

een akkoord tussen de partijen. In de huidige situatie, waar versnippering bijna overal aan de orde is, blijkt het 

ook een lastige opgave om elkaar te vinden in een akkoord. Ook in Ridderkerk was het natuurlijk passen en 

meten. Daar hebben we vanavond uitgebreid over gesproken. Maar met de intentie om eruit te komen. Er 

werd ook gezegd: wat hebben jullie binnengehaald? Nou, ik heb het eigenlijk ervaren als: wat werd jullie 

gegund. Want zo was de sfeer. En zo is de sfeer nog steeds. Alleen maar oogsten is niet aan de orde. Over en 

weer moet je elkaar trachten te naderen. Ik heb dat al gezegd. En, voorzitter, dat is ook gebeurd. Met veel 

ambitie en vol enthousiasme gaan we aan de slag om Ridderkerk letterlijk en figuurlijk mooier te maken. En 

het akkoord, het is mooi. We hebben er ons best aan gedaan. We hebben er met veel passie aan gewerkt. 

Maar het zijn letters, het zijn woorden. En daarachter staan mensen met ambitie, die ergens voor gaan. Ik heb 

zojuist ook gezegd over de BAR. Mevrouw Kayadoe vroeg: hoe zit dat nou met die BAR? Gaan jullie je eigen 

vlees keuren? Mevrouw Kayadoe, we gaan ons gezonde verstand gebruiken. En als u goed naar de BAR kijkt, 

dan mankeert er best van alles aan. En dat is in beeld. En ook, maar de heer Van der Duijn Schouten zei het ook 
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al, natuurlijk is het akkoord een leidraad. Daar gaan we mee aan de slag. En we hebben er kleur aan gegeven. 

En we nodigen inderdaad iedereen uit om mee te kleuren. En er is niets nieuws onder de zon, want ik heb vier 

jaar geleden ook gezien. We hebben daar ook ons best wel bij gedaan om het nieuwe akkoord van enige kritiek 

te voorzien. En dat begrijp ik en dat houdt ons ook scherp. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u voorzitter. Nou moet ik even een heel eindje terug. We zaten bij het BAR-

onderzoek en toen dacht ik al, heb ik mijn hand al opgestoken. Ik ga er even naar terug. Staat deze coalitie 

open voor een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de BAR? Of zegt u van: we houden oren en 

ogen open – wat ik u net hoor zeggen – en we kijken zelf hoe het zit want we weten het al? 

De voorzitter: Ik vraag toch enig begrip voor dat ik een momentje moet zoeken wanneer ik de knop indruk, ook 

van u. Mijnheer Los.

De heer Los: Ja, voorzitter. Er is niet zoveel gezond verstand voor nodig, om te zien wat eraan schort. En de 

hele gemeente staat al bol van de onderzoeken. Berenschot is bezig geweest. De rekenkamercommissie is 

bezig geweest. Maar een raadslid wat zijn ogen openhoudt, ziet dat het daar gewoon aan een aantal dingen 

schort. En de ambitie die wij hebben, is om daar iets aan te doen. En het gaat er helemaal niet om om te 

zeggen: nou, we moeten ervan af. Maar het gaat er zeker wel om, dat we de verwachtingen die we ervan 

hebben, dat die waar worden gemaakt. En dat is niet zo, dat is niet zo te regelen met van nou het zal wel goed 

zijn. Zo werkt het niet. Maar onderzoeken hebben erg weinig gebracht en veel gekost. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u voorzitter. Ik vind het heel bijzonder, want u zegt we hoeven er niet van 

af. Constatering. 

De voorzitter: Mijnheer Ros. U hoeft niet meer. Mijnheer Los, nu bent u. 

De heer Los: Ja voorzitter. Ik heb net gesproken over gezond verstand. En gezond verstand is, als dit niet werkt 

dan zou het best wel eens daarop uit kunnen draaien. Maar we hebben dat niet uitgesloten, maar er werd ook 

niet van tevoren gezegd: we moeten ervan af, omdat we ervan af moeten. We hebben twijfels. We hebben 

twijfels over het functioneren. En als dat functioneren mee blijkt te vallen, prima. En als het tegen blijkt te 

vallen, zullen we daar met ambitie en met slagvaardigheid iets aan doen. Dat is de achtergrond. En ik bedoel, 

hier staan letters, maar achter die letters zitten mensen, die iets willen. En die een missie hebben, en die ook 

nog een ambitie hebben en enthousiasme hebben, want daar heb ik in het stukje wat ik hier voorgekookt heb, 

al iets over gezegd. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe, mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel voorzitter. In het partijprogramma van Echt voor Ridderkerk staat de wens om 

uit de BAR te stappen. Die wens is dus daadwerkelijk losgelaten. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 
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De heer Rijsdijk: Dank u wel voorzitter. Ik heb hier het 10-puntenplan van de EvR voor mij en ik citeer: de BAR-

overeenkomst waarmee de ambtenaren van drie gemeenten zijn samengevoegd, moet worden beëindigd. De 

leden van EvR hebben als enigen tegen de ambtelijke fusie gestemd. Dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer Los. 

De heer Los: Voorzitter, dat staat er en zo is het ook. En aan de andere kant: wij hebben gezegd: wij gunnen 

elkaar iets. En we hebben, er is ons gegund dat wij op een hele kritische manier naar de BAR kijken. En dat gaat 

op een manier gebeuren zoals ik net heb geschetst. Wat eraan mankeert, daar gaan we iets aan doen. En wij 

hebben altijd twijfels over die BAR gehad, en de cijfers op dit moment wijzen dat ook uit. Ik hoop dat ik mijn 

antwoord nog af mag maken voorzitter. Want de ene vraag volgt de ander alweer op. Maar ga uw gang.

De voorzitter: Ja, dat heet debatteren, mijnheer Los. Soms is het niet anders. Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u. Het gunnen. U bedoelt dan dat het u gegund is dat u gelukkig mee mag 

doen in de coalitie, waarbij u heel veel heeft laten vallen? En zelfs een Nieuw Reijerwaard? Misschien moet ik 

wel leren dat dat bestaat?

De voorzitter: Nog een keer, via de voorzitter. Nog een keer, via de voorzitter. Hoe moeilijk kan het zijn.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja.

De voorzitter: U moet uw verhaal op mij richten. En dan mag u het gerust over mijnheer Los hebben. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ik zal u aankijken, misschien dat dat scheelt. 

De voorzitter: Graag, dat helpt, dat helpt. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja.

De voorzitter: Mijnheer Los. 

De heer Los: Ja voorzitter. Zo heet dat ook. Als je een coalitie smeedt, mijnheer Van der Duijn Schouten heeft 

het er al over gehad, dan moet je soms een veer laten en die doet soms pijn. Maar als je altijd op je 

standpunten blijft staan en alleen maar zegt: van mijn waarheid is de enige waarheid. En vergis u niet, 

mijnheer Van der Duijn Schouten heeft het ook gezegd. Het deed soms pijn. En dat deed ook pijn. Wij hebben 

daar acht jaar voor gestreden en dat is niet niks. Het heeft energie gekost. Het heeft geld gekost. En ik ben blij 

dat we het hebben gedaan. Want we gingen nog ergens voor. Huizen zijn een bittere noodzaak. En die huizen, 

die gaan er helaas niet komen want die andere plannen, die gaan op dit moment sneller. En dat is een 

constatering en dat is dan best wel jammer. Maar aan de andere kant, we moeten met elkaar verder. En ja ik 

ben van mevrouw Van Nes-de Man gewend dat zij alleen maar haar waarheid laat gelden. En als dat niet waar, 

als dat niet lukt, dan loopt ze weg. Ik heb het ervaren. Ja, nou, zo zijn wij niet. Wij nemen onze 

verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid is dat we met een coalitie hier Ridderkerk op een goeie, 

ambitieuze en mooie manier gaan besturen met elkaar. Dat is de bedoeling. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 
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Mevrouw Kayadoe: Dank u wel voorzitter. Ik vind het erg opmerkelijk dat de heer Los praat over de waarheid 

van een ander, terwijl hij ook alleen maar zijn eigen waarheid ventileert. Ik kan me nog herinneren, tijdens het 

verkiezingsdebat, hier in deze raadszaal, dat er gezwaaid werd met een onderzoek naar woningen in Nieuw 

Reijerwaard, van een aannemer. Ik, wij hebben het nooit gezien, ook uw waarheid. Dank u wel. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u voorzitter. Ik kan het dan toch niet laten. Mijnheer Los heeft het over de 

waarheid en als de waarheid mij niet uit zou komen dat ik opstap. Volgens mij is mijnheer Los ook als 

wethouder opgestapt, omdat zijn waarheid niet uitkwam en zo blijft het balletje gaan. 

De voorzitter: Ik geloof niet dat dit ons verder helpt. Mijnheer Los.

De heer Los: Voorzitter, ik heb gezegd dat het een kwestie van gunnen is geweest. En ik heb zeker niet de 

intentie gehad om te zeggen dat we dingen hebben binnengehaald. Maar we hebben een heleboel gekregen. 

In een hele goeie sfeer. En deze club gaat er ook iets van maken. En we hopen, mijnheer Van der Spoel zei het 

al op een hele mooie manier. Die zei van ja ik wil niet spreken in termen van oppositie en coalitie. En dat vond 

ik een hele mooie manier, want daar denk ik ook zo over. Maar het is wel zo dat het heeft soms pijn gedaan, 

maar aan de andere kant vinden wij dat er een heel mooi akkoord ligt en het wordt gedragen. Het wordt 

gedragen door mensen met ambitie, die iets willen. Die Ridderkerk mooier willen maken en dat gaan we ook 

echt doen. 

De voorzitter: Mijnheer Ros. 

De heer Ros: Dank u wel voorzitter. Zou de heer Los, gewoon voor ter ondersteuning, een vijftal punten uit zijn 

verkiezingsprogramma willen noemen die we hierin terug kunnen vinden? Want hij zei dat nogal wat gegund 

was aan hem. Dus ik ben wel heel benieuwd. 

De heer Los: Nou, ik denk dat u het zelf wel weet. U vraagt naar de bekende weg. Dat is misschien met de 

motie ook wel zo, maar gratis openbaar vervoer voor 65-plus AOW’ers, dat is gehonoreerd. We hebben goede 

zorg. De kwaliteit voor de zorg, daar stonden wij voor. En daar staan we nog steeds voor. En daar staat deze 

coalitie ook voor. We zijn alleen niet geslaagd, ik bedoel dat heb ik duidelijk gezegd, geen woningen en 

windmolens. Dat hebben we helaas niet kunnen tegenhouden. Dat is best wel jammer. Goede politiezorg: daar 

gaan we voor. Bovendien staat er in het coalitieakkoord een hele belangrijke. Want u heeft het toch wel vaak 

over duurzaamheid en leefbaarheid. Wij ook. En de A15 en de A16 die door onze gemeente gaan. En die heel 

veel geluid en niet te vergeten fijnstof genereren. We hebben het voor het eerst in een coalitieakkoord 

genoemd. En niet alleen genoemd, want ja daar werd de heer Van Os verweten dat hij zijn punten had 

genoemd. Maar we gaan er ook voor. En de mensen die langs die rijksweg wonen, die hébben daar een 

heleboel problemen mee. We hebben een poosje geleden het gat van 340 meter besloten om het te gaan 

dichten, behalve dan dat we er nog centjes, dat we er geen centjes voor over hadden. Maar wij gaan voor dat 

punt. Het is een hele, het is een hele lichte passage, maar het is wel iets groots hoor. Vergeet dat niet. Ook het 

afvangen van fijnstof, want u weet: er is geen ondergrens aan fijnstof. Fijnstof is altijd ongezond. En er vallen 

heel veel doden door. En daar gaan we voor. Het staat er klip en klaar in. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 
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Mevrouw Kayadoe: Dank u wel voorzitter. Dan ben ik toch nog heel erg benieuwd wanneer de heer Los tot 

inkeer zou zijn gekomen dat er geen woningen gebouwd kunnen worden in Nieuw Reijerwaard. Volgens mij 

was dit al tijdens de verkiezingen helder, dat dit het nooit zou gaan worden. Volgens mij is dat toch 

kiezersbedrog. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u voorzitter. Er werd net door mijnheer Los genoemd dat de goede zorg, dat 

hij dat binnengehaald heeft. Is natuurlijk zo als punten bij alle partijen op het programma hebben gestaan, is 

he niet zo dat mijnheer Los die alleen binnen heeft gehaald. Dan is dat gewoon een punt van iedereen. Maar 

goed, laat hem ‘m claimen. We zien wat ervan komt. Ander punt is, over het fijnstof en de geluidswallen. 

Houdt dit in dat er daadwerkelijk nu gekeken wordt of er een geluidswal bij Oost kan komen? Wat u ook in uw 

verkiezingsprogramma heel hard geroepen heeft? 

De heer Los: Ja, voorzitter. Mevrouw Van Nes stelt het wel heel erg simpel. En dat simpel stellen is, ze zegt dat 

ze er heel veel verstand van heeft. Dat heb ik pas in een commissie gehoord. Zij weet precies hoe het moet. Wij 

zijn nog niet zover. Bovendien zijn wij ook nog niet zover dat wij weten of Rijkswaterstaat mee gaat werken, dat 

we ook nog niet weten hoeveel geld het gaat kosten en dat wij ook nog niet weten hoe de intensiteit van het 

verkeer toe zal nemen. We hebben in het akkoord gezet dat we ons ervoor inzetten. En dat is niets meer en 

niets minder. En ik heb daarnet ook al gesproken over ambitie. Ja, voorzitter. Da hebben wij. En we schrijven 

het niet zomaar voor niks op. Het is geen luchtbel. We gaan ervoor. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u voorzitter. Ik citeer: een geluidswal in Drievliet en West, EvR doet het. 

Wie is er nu simpel, EvR of ik? 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk.

De heer Rijsdijk: Wij hadden het wel, nou ja misschien toch wel een beetje. Wij hadden het wel in het 

verkiezingsprogramma staan. Geluidsschermen bij Ridderkerk-West en ook bij het Oosterpark. En daar staan 

we voor. EvR was in de verkiezingen heel erg uitgesproken. Ik herinner me de slogan nog wel. Geluidsscherm 

bij het Oosterpark, EvR doet ‘t. Sterker nog, op de begrotingsmarkt had u zelfs al een heel scherm uitgetekend. 

Ik vind die concrete acties, die spraken mij toen heel erg aan. Ik ben blij met de aandacht voor fijnstof en 

dergelijke, maar ik vind het wel wat vaag met het werk dat u voor de verkiezingen al gedaan had. Kunt u dat 

toelichten? Dank u wel. 

De heer Los: Voorzitter, dat kan ik zeker toelichten. En wat ik bedoel te zeggen is, dat wij ervoor gaan. En nu 

gaat u ons al afrekenen, u gaat ons nú al afrekenen op iets dat misschien niet zal komen. Maar doe dat nou 

eens een keer op een moment dat we écht gefaald hebben. En ik zal u zeggen: wij gaan ervoor om te slagen. Ik 

hoop dat dit verslagen wordt. Dit wordt opgeschreven. Wij gaan ervoor om te slagen. En dat scherm heb ik, dat 

scherm heb ik inderdaad gebouwd. En nou, dat is ook geen loze belofte. Wij gaan er echt voor. 

De voorzitter: Wij gaan naar mijnheer Overheid, van het CDA. Ga uw gang. 

De heer Overheid: Hij doet het, nu wel. Dank u wel voorzitter. Ja, de afgelopen periode was voor mij een 

gehele nieuwe ervaring. Een ervaring waarbij ik in korte tijd veel kennis heb opgedaan van de problemen die 
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spelen in Ridderkerk. Als CDA Ridderkerk zijn wij aangeschoven bij de coalitieonderhandelingen. En zijn wij 

trots op het uiteindelijke resultaat. We zijn verheugd, omdat de partijen die in de huidige coalitie willen gaan 

vormen, een goede afspiegeling zijn van de inwoners van Ridderkerk. Blij, omdat de onderhandelingen tussen 

de partijen in een goede en constructieve sfeer hebben plaatsgevonden. En we zijn enthousiast omdat vele 

duidelijke standpunten van het CDA terug te zien zijn in het coalitieakkoord. Naast de punten die benoemd zijn 

in het coalitieakkoord, willen we als CDA enkele punten benadrukken. Namelijk de punten waar wij als CDA 

toch wel waarde aan hechten. Dat zijn de zondagsrust. Dat is de intensivering van de contacten op wijkniveau. 

Dat zien wij toch als de basis van onze rol als volksvertegenwoordigers. Wij zetten ons in voor de veiligheid van 

de inwoners van Ridderkerk. Een voorbeeld hiervan is het sluitend netwerk van de AED’s. We verhogen het 

onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Het is toch het gezicht van onze gemeente naar buiten toe, waar 

we wel waarde aan hechten. En het geeft ook een gevoel van de inwoners voor Ridderkerk dat ze in een 

gemeente wonen waar zorg is voor de omgeving. Het behoud van onze groene buffers, omdat we toch onze 

eigen identiteit willen behouden. Het reduceren van geluid en fijnstof, wat al eerder vanavond aan orde is 

geweest. Daar willen we voor gaan. En geen tram, maar wel een goed en hoogwaardig openbaar vervoer over 

de weg. Waar ook al menige discussie vanavond over gevoerd is. Aantrekkelijker en veiliger maken van de 

opstapplaatsen van het openbaar vervoer. Vooral voor fietsenstallingen, die dan veilig weggezet kunnen 

worden. De veiligheid op onze wegen en in onze wijken vergroten en we willen een levendig centrumgebied 

dat past bij Ridderkerk. De winkelstrips in de overige wijken van Ridderkerk willen we in stand houden en we 

willen ook de gezichtsbepalende historische panden van Ridderkerk, waaronder de Huishoudschool, hoe zeer 

blijkbaar al het koper er al uit gestolen is, volgens sommigen, willen we toch behouden en behoeden voor het 

lot wat de Kuyperschool is ondergaan. Naar ons gevoel is het palet breed en veelkleurig en de CDA-fractie gaat 

hier haar schouders onder zetten, zodat we over vier jaar kunnen terugkijken en realiseren dat we mooie 

dingen hebben bereikt voor de inwoners van Ridderkerk. 

De voorzitter: Van harte gefeliciteerd, mijnheer Overheid. Dit was uw maidenspeech en het is goed gebruik dat 

u dan niet geïnterrumpeerd wordt. Slechts dan. 

De heer Overheid: Oké.

De voorzitter: Andere keren gaat het weer anders. Van harte gefeliciteerd met uw maiden speech. 

De heer Overheid: Dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman, ChristenUnie.

De heer Overheid: Je moet je lampje even…

De heer Kooijman: Oh, sorry. Dank u wel voorzitter. Ja, lest best zeggen ze wel eens, maar goed dat laat ik 

graag aan anderen over. Ik heb hierbij het eerste inkoppertje al weggegeven. Over gunnen gesproken. Er is al 

veel gesproken vanavond. Ik zal het daarom proberen kort te houden. De verkiezingsuitslag gaf de 

ChristenUnie een dubbel gevoel. Enerzijds ontzettend jammer dat we die derde zetel niet konden behouden. 

Anderzijds, hadden we een duidelijke winst, als het gaat om het aantal stemmen. 83 in de plus. Ik wil het nog 

maar even genoemd hebben. Zoals alle partijen, zijn ook wij na de verkiezingsuitslag op de koffie gegaan bij de 

heer Van Os. Bij dat eerste gesprek heb ik onder andere aangegeven niet op de voorste onderhandelingsrij te 

willen plaatsnemen. .Zowel vanuit het oogpunt van ons beider programmapunten, als ook het aantal zetels dat 

onze fractie momenteel heeft. Wel hebben we aangegeven dat de ChristenUnie een partij is, die altijd zijn 

verantwoordelijkheid wil nemen als het gaat om de bestuurbaarheid. Zo ook in Ridderkerk. De 
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verkiezingsuitslag gaf wel de nodige breinbrekers. Een duidelijke meerderheid schilderde zich niet direct af. Om 

maar in de juiste termen te blijven. U heeft vanavond de heer, van de heer Van Os gehoord hoe de 

onderhandelingen verder zijn gelopen. Onder andere de ChristenUnie schoof aan en er zijn vervolgens pittige 

gesprekken geweest. Met de lastige onderwerpen was het steeds zoeken naar een gezamenlijk belang en 

beeld. Want we hebben, we hebben echt de tijd genomen om te onderzoeken waarom iets van belang was 

voor een partij. Wat zit er achter het standpunt? Waarom is dat zo, voor die partij zo van belang? En hoe 

kunnen we, met respect voor elkaars mening, elkaar vinden in die onderwerpen? Om hier met elkaar uit te 

komen, zijn diverse overleggen gevoerd. En bij ieder onderwerp kwamen we uiteindelijk tot een akkoord. Met 

als uiteindelijk resultaat het voorliggende document. Een speciaal compliment wil ik maken richting de heer 

Van Os. In de afgelopen periode heeft hij de onderhandelingen geleid. Een niet eenvoudige opgave. Maar hij 

ging die uitdaging aan. Zonder hulp van een landelijk partijbureau en ook zonder ervaring in een dergelijke rol. 

Zijn gedrevenheid, samenwerkingsgerichtheid en leiding zijn in dezen zeker vermeldenswaardig. Dank. Dank 

ook aan de overige partners, die het akkoord hebben ondertekend. SGP, Echt voor Ridderkerk, en het CDA, 

voor het gestelde vertrouwen in elkaar. Het coalitieakkoord bouwt voort op het beleid van de afgelopen jaren 

en brengt veranderingen aan naar aanleiding van de uitslag van de verkiezingen. In de nieuwe samenwerking 

zien we een mooie, evenwichtige mix. Negen zetels uit de vorige coalitie en negen zetels uit de voormalige 

oppositie. Ik mag nu de termen coalitie/oppositie gebruiken, want het gaat immers om vier jaar geleden, de 

afgelopen raadsperiode. Ik sla even, tot slot even over. Ik zal eerst even ingaan kort, op een aantal vragen of 

opmerkingen die gemaakt zijn. Ja, allereerst wil ik nog even iets dieper ingaan op de samenwerking met 

bijvoorbeeld 18PLUS en EvR. Want de afgelopen vier jaar stonden we regelmatig tegenover elkaar. Die rol 

hadden we toen. Ik merk vanavond al dat een aantal partijen wellicht niet zo enthousiast zijn over dat akkoord 

als dat ik nu ben. Het rollenpatroon wordt dus direct alweer een beetje zichtbaar. Ik kan u vertellen: de eerste 

onderhandelingsgesprekken met deze partijen waren niet eenvoudig. We stonden soms behoorlijk ver van 

elkaar af. En zoals ik al eerder zei, als er een wil is om samen te werken, ga je vervolgens beiden op zoek naar 

een gezamenlijk belang. Vanuit een positieve grondhouding. We willen beiden wat bereiken. Hoe krijgen we 

dat samen voor elkaar? Ik zou die handschoen de komende tijd ook graag met de partijen willen opnemen die 

dit akkoord niet hebben ondertekend. Het is óns met EvR en Partij 18PLUS prima gelukt. Dus ik ga ervan uit dat 

het met alle andere partijen ook moet lukken. Over de concreetheid van de onderwerpen. Het is al een aantal 

partijen, of partners die hebben er al over gesproken. Het is in een aantal weken opgesteld. Met partijen 

waarvan de verkiezingsitems soms tegenstrijdig waren. Daar hebben we de tijd voor genomen. Om elkaar te 

begrijpen én te vinden. In acht pagina’s, als het gaat om de platte tekst, geven we als vijf partijen een 

gezamenlijke koers voor de komende vier jaar. En de komende maanden gaat het college dat uitwerken, net 

zoals het vier jaar geleden ging. Partijen die het akkoord niet hebben ondertekend, geven aan graag mee te 

willen praten, maar vinden het ook vervelend – tegelijkertijd – dat er in dit akkoord nog ruimte zit. Als we alle 

vragen van vanavond uitgewerkt hadden moeten hebben in het akkoord, dan hadden we de zomervakantie 

zeker nog wel door kunnen werken. Met vervolgens de opmerking, waarom andere partijen een 

dichtgetimmerd plan voorgeschoteld krijgen. Voorzitter, ik ben blij met de huidige gekozen koers. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Voorzitter, is de ChristenUniefractie dan ook bereid om echt het raadsdebat te voeren? 

En dus ook hun duale rol te pakken? Omdat dat in de vorige periode niet echt zichtbaar was en u bij de 

begrotingsvergadering toch aangegeven heeft dat het zo zou moeten, maar dat het dan zich niet alleen beperkt 

tot die begrotingsvergadering, maar door heel het jaar heen. Dat ook u uw duale rol durft te pakken. 
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De heer Kooijman: Voorzitter, ik durf een hoop. En ik heb net ook goed geluisterd, toen de heer Van Os het 

vroeg, of toen de heer Van der Spoel het vroeg aan de heer Van Os en aan de heer Los. Hij noemde toen niet 

de namen van de partijen CDA, SGP én de ChristenUnie. Maar ik heb mijzelf er toen al onder gerekend. Net als 

de afgelopen vier jaar kijken wij kritisch naar ieder voorstel wat het college naar de raad zal brengen. Dan even 

ook een onderwerp – het is ook een aantal keren genoemd – over de christelijke partijen. SGP, CDA en de 

ChristenUnie, die het voor het zeggen hebben. De andere helft, de negen zetels van deze coalitie, worden 

ingenomen door de twee grootste, lokale partijen. De ChristenUnie heeft in de onderhandelingen geen eisen 

op tafel gelegd ten aanzien van partijen waar we geen coalitie mee wilden voeren. Of waar we juist wel een 

coalitie mee wilden voeren. Wel hebben we aangegeven dat het onwaarschijnlijk zou zijn wanneer we als enige 

partij uit de vorige coalitie zouden gaan deelnemen aan een nieuwe coalitie. En dat een 180 graden 

koerswijziging ten opzichte van het voorgaande beleid nou ook niet echt een haalbare kaart zou zijn. En dat nu 

wordt gesuggereerd dat de SGP de kar trekt, dat doet, met alle respect richting de SGP, de andere vier partijen 

wat mij betreft, echt tekort. Ten aanzien van het afvalplan. De ChristenUnie heeft in de vorige raadsperiode 

gevraagd om het afvalplan, afvalbeleid te herzien. Dat was nodig, willen we toewerken naar een afvalloze 

gemeente. Die doelstelling werd destijds bijna unaniem gedeeld. Het aangenomen afvalbeleid heeft veel stof 

doen opwaaien. Met onze coalitiepartners, nee met de partners die het document hebben ondertekend, 

hebben wij afgesproken om het afvalbeleid op de drie meest gevoelige punten opnieuw te gaan bekijken. Het 

ophalen van restafval en PMD, de ondergrondse containers en de klepbeweging. Wij konden, kunnen ons daar 

mede gezien de discussie rond de verkiezingen, in vinden. Uiteindelijk zal moeten blijken of ook met een 

andere inzamelwijze de vangdoelstelling gehaald kan worden. En de afvalkosten voor onze inwoners niet toe 

zullen nemen. Wat voor ons van belang is, is dat de kiezer voor een afvalloze gemeente en het beperken van 

de kosten. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel voorzitter. In het coalitieakkoord, het programma, staat expliciet ‘door onze 

inwoners aangedragen onderdelen van het afvalplan, betaling per klepbeweging, loopafstanden ondergrondse 

containers, worden opnieuw bekeken’. Suggereert u hiermee dat inwoners bedacht hebben dat er een betaling 

per klepbeweging moest komen, loopafstanden ondergrondse containers? Dit is een hele aparte zinsnede. 

De voorzitter: En dat was ook uw vraag? 

Mevrouw Kayadoe: Zeker voorzitter. Dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Nou mis ik alleen het vraagteken nog achter die zin volgens mij, maar ik zal proberen om er 

toch zelf iets van te maken dan. Wat wij bedoelen is dat op basis van de geluiden, en die hebben een aantal 

partijen, hier inderdaad aanwezig, geventileerd ook en de discussie is ook rond de verkiezingsmarkten 

bijvoorbeeld opgekomen, dat een aantal onderdelen van het beleid, van het vastgestelde afvalbeleid, nou niet 

echt volgens onze inwoners de schoonheidsprijs verdiende. En we hebben in deze coalitie met elkaar 

afgesproken dat we op die onderdelen het afvalplan opnieuw zullen gaan bekijken. Wat voor ons van belang is, 

zo zei ik het net, om te kiezen voor een afvalloze gemeente en het beperken van de kosten. De weg 

daarnaartoe is, mede op basis van de uitslag van de verkiezingen, onderhevig aan aanpassingen. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk.
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De heer Rijsdijk: Dank u wel voorzitter. Ik ben de draad even kwijt. In de berichten die over het coalitieakkoord 

zijn gepubliceerd, dacht ik begrepen te hebben dat het tarief voor de klepbewegingen van de baan was. Dat is 

zo uitgesproken. Maar ik hoor de heer Kooijman nu zeggen: het gaat opnieuw bekeken worden. Dan bestaat 

ook de kans dat het nog blijft. Kan hij duidelijkheid geven? Dank u wel. 

De heer Kooijman: Voorzitter, de afgelopen periode is er ook in deze raadszaal heel veel gediscussieerd over 

het afvalplan. Een aantal maal is dat ook weer teruggekomen, ook bijvoorbeeld in schriftelijke vragen of 

mondelinge vragen in het vragenuurtje. Er is toen heel veel ruis ontstaan. En ik zou alsjeblieft de Partij van de 

Arbeid willen vragen om niet ook deze periode weer door te willen gaan met ruis en zaken in de mond willen 

leggen, die ik niet gezegd heb. Wat ik heb gezegd, is dat we – en zo hebben we het met elkaar afgesproken – 

we gaan het op onderdelen herzien. En begrijp me niet verkeerd, en ik zal proberen het zo concreet mogelijk te 

formuleren, het uitgangspunt is dat er geen klepbeweging komt. En misschien zelfs geen ondergrondse 

containers. Maar dat zijn zaken die we de komende periode verder met elkaar gaan uitwerken en daar zullen 

we zeker met een nieuw voorstel naar de raad terugkomen en daar kunnen we met alle partijen hier aanwezig, 

kunnen we daar het debat over voeren. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel voorzitter. Een debat voer ik natuurlijk altijd graag, maar volgens mij zijn het de 

coalitiepartijen die hier nu zelf voor ruis hebben gezorgd. Althans in dit geval de heer Kooijman, doordat eerst 

in de persberichten over het coalitieakkoord staat dat het tarief voor de klepbeweging van de baan is. En dat 

hier nu wordt gezegd: nou ja, het is in onderzoek. Volgens mij zorgt dat voor de ruis en niks anders. Dank u wel. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel voorzitter. Dan ben ik ook heel erg nieuwsgierig naar het antwoord van de heer 

Kooijman of de aanbesteding al loopt van de ondergrondse containers. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Ja, voorzitter, de heer Kooijman van de ChristenUnie geeft aan dat men naar de 

inwoners geluisterd heeft en daarom tot de, het afvalplan deels gaat herbekijken. Dat doet ons deugd, maar 

dat sluit nou weer mooi aan bij mijn eerdere opmerking: laten wij in de raad het debat met elkaar voeren en 

goed naar elkaar luisteren, want dat is door andere partijen aangegeven en toen was u horende doof en ziende 

blind, om het zo te zeggen. Dus laten we dat raadsdebat echt serieus nemen. Laten we naar elkaar luisteren en 

laten we dan ook, dan kan het best een keer zijn dat een voorstel teruggenomen moet worden. Laten we dát 

nou eens met elkaar afspreken. Dán, zoals de heer Van der Duijn Schouten ook al zei, dán zijn we echt met zijn 

allen bezig voor alle Ridderkerkers. 

De voorzitter: Mijnheer Van Os. 

De heer Van Os: Ja, dank u voorzitter. Richting de heer Van der Spoel van de VVD zou ik dan wel willen zeggen: 

laten we dan ook vooruit kijken, niet achteruit kijken. Er ligt een ambitieus plan, laten we daar met zijn allen 

naar kijken. Laten we dat met zijn allen uitwerken en dan komt er vast wat moois uit voor de inwoners van 

Ridderkerk. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman.
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De heer Kooijman: Ja, voorzitter. De heer Van der Spoel heeft het over de bereidheid om zaken terug te 

nemen. Nou, dit is een van de punten waar wij in de onderhandelingen met deze andere partners over hebben 

gesproken en het zal u niet verbazen dat wij daar wellicht in eerste instantie een andere mening over hadden. 

En we hebben hier ook me elkaar gevonden op het feit dat we opnieuw gaan, die onderdelen gaan bekijken. 

Dat is een veer die wij moeten laten. Dat doen we graag omdat we echt het vertrouwen hebben dat we met 

deze partijen toe gaan werken naar die ambitie die we hebben. Het ontstaan van een afvalloze gemeente en 

het verlagen van de lasten voor onze inwoners. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe.

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel voorzitter. Dan wordt er nu nog steeds gezorgd voor ruis op de lijn. Er wordt 

expliciet gevraagd: wordt Diftar nu wel of niet ingevoerd? De vraag van mij was: loopt de aanbesteding al van 

de ondergrondse containers? Wordt die teruggedraaid? Betekent het ook dat als het plan meer gaat kosten, 

dat er dan een greep uit de algemene reserves gehaald gaat worden? Er wordt nu alleen maar méér ruis 

gecreëerd in plaats van minder. 

De heer Kooijman: Ja voorzitter. Die vraag wilde ik graag beantwoorden, maar als mevrouw Kayadoe iedere 

keer mij interrumpeert op het moment dat ik de vraag wil gaan beantwoorden, dan kan ik de vraag niet 

beantwoorden. Dus misschien dat ik nu wil reageren. Sorry, excuus mevrouw. Ik ga mijn best doen. De 

aanbesteding van de ondergrondse containers. Nou, heel toevallig weet ik dat. Wat mij betreft is dat uitvoering 

en hoef ik dat als raadslid niet helemaal concreet te weten, maar ik weet hoe dat op dit moment zit. Die 

ondergrondse containers hoeven niet aanbesteed te worden, omdat er een huidig contract is met de 

leveranciers. Dus er hoeft geen aanbesteding voor plaats te vinden. We hebben het in ieder geval met elkaar 

gehad over de kosten. Welke kosten zijn op dit moment al gemaakt? En het zou denk ik een verkeerd signaal 

zijn als er heel veel ondergrondse containers inmiddels wel door het voorgaande college zijn besteld en 

vervolgens afbesteld moeten worden terwijl dat financiële consequenties heeft. Nou, ik kan u geruststellen, 

dat is niet het geval. De containers zijn nog niet besteld, dus we lopen daar geen financiële schade in. Dus wat 

dat betreft wordt het onderzoek, of het uitrollen van het afvalplan, wordt op dit moment wat dat betreft on 

hold gezet en dat moet de heer Van der Spoel toch ook goed doen. Voorzitter, volgens mij heb ik het meeste 

wel gehad. Ik zou oh, ik wil nog even reageren over de leefbaarheid in de wijken. Tijdens de onderhandelingen 

hebben we ook gesproken over die leefbaarheid. Die staat in sommige wijken onder druk. De heer Van der 

Duijn Schouten die gaf het ook al aan. Onder andere, wordt er genoemd, onder andere – zo staat het ook in 

het akkoord – vanwege de komst van nieuwkomers. En mogelijk dus ook statushouders. We hebben de 

afgelopen jaren meer mensen in Ridderkerk gehuisvest dan de jaren ervoor. Dat was niet alleen in Ridderkerk 

zo, maar in iedere gemeente in Nederland. Dat de integratie van deze mensen niet zonder hulp gaat, dat zal 

duidelijk zijn. En dat die hulp beter kan, daar zijn wij van overtuigd. En dat we dat voor al onze, en dat we dat 

voor onze al jaren inwonende Ridderkerkers ook verplicht zijn te doen, dat is ook waar. Wat ook waar is, is dat 

de toenemende leefbaarheidsproblemen in de straat of buurt, niet alleen, of niet altijd toewijsbaar is aan de 

komst van statushouders. En ook niet aan mensen die bijvoorbeeld verhuizen vanuit Rotterdam-Zuid. Het gaat 

hier bovenal om samen leven. Dus voor diegenen die al jaren in de wijk woont, én voor degene die er nieuw 

komt wonen. En daar waar nodig, willen wij ondersteunen. Proactief waar dat kan, en repressief waar dat 

moet. Vanuit de drijfveer dat iedereen mee moet kunnen doen en iedereen meetelt, willen we goederen 

zoeken voor iedereen in Ridderkerk. Ten aanzien van de tekst in het coalitieakkoord. Er wordt gene enkele keer, 

ook vanavond niet, gevraagd om uitleg van deze tekst. De conclusie staat alras klaar. Daar begint iedere 

bijdrage mee. Het is, of het kan, stigmatiserend of wellicht zelfs racistisch zijn. Iedereen begrijpt dat in ieder 

geval onze partij, maar ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken dat het voor de andere partners ook 
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geldt, deze koers nooit zou kunnen ondersteunen. En mijn handtekening staat hier toch ook echt onder. Wij 

wijzen hier niet met vingers. Laten we dat met zijn allen dus ook niet gaan doen. Voorzitter, ik ga afronden. Tot 

slot. 

De voorzitter: Mevrouw Fräser. 

Mevrouw Fräser: Dank u wel voorzitter. Het betoog van de heer Kooijman, maar ook van zojuist collega hier 

naast mij, de heer Van der Duijn Schouten, is helder. Het is mij ook helder hoe jullie de tekst bedoeld hebben. 

Bedankt voor jullie mondelinge toelichting daarover. Deelt u dan niet de mening, bent u dan toch niet met mij 

van mening dat het beter is om elke schijn, die deze tekst ook maar kan oproepen, om dat eruit te halen, en de 

tekst zoals die er nu staat, te heroverwegen? Het is niet zo dat wij hier in de raad de enigen zijn die deze 

opmerking maken. Ik verzoek u, en ik vraag het dus hiermee ook de andere tekenende partijen, zoals dat 

vanavond wordt genoemd, begrijp ik, om toch dit stukje tekst te heroverwegen. Maak het inclusief. Ik ken u 

ook als inclusieve partij, zeg ik specifiek naar de ChristenUnie toe. Maar ook de andere partijen: heroverweeg 

deze tekst. De intentie is duidelijk, maar laat het dan ook precies zo voorkomen in het coalitieakkoord. Dank u. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Ja, voorzitter, hier tegenover zou ik willen stellen dat we vanavond gewoon de afspraak 

kunnen maken, dat we met elkaar gaan uitleggen wat ik zojuist heb gezegd, dat dát hier staat. En ik heb die 

tekst zes, zeven, tien keer over moeten lezen nadat er via Twitter dit bericht was, de ether was ingeslingerd, en 

ik vraag me af of dat niet het begin van de sneeuwbal is geweest. Maar goed, ik heb het zo vaak moeten 

overlezen en nog steeds denk ik van ja, maar zo staat het er wat mij betreft niet. Alleen als je woordjes weg 

gaat laten, als je de context weghaalt, dan zou je dat met knip- en plakwerk, zou je dat ervan kunnen maken. 

En ik wil daar niet in meegaan, dus wat mij betreft is die tekst klip en klaar en heb ik zeker vanavond ook 

geprobeerd in ieder geval dat aan iedereen kenbaar te maken. 

De voorzitter: Mevrouw Fräser. 

Mevrouw Fräser: Ik hoor het standpunt van de heer Kooijman van de ChristenUnie. Maar u zegt: het is voor mij 

duidelijk. Tegelijkertijd hoor ik de verschillende coalitiepartijen, althans tekenende partijen, praten over 

luisteren, empathisch, we luisteren naar de mensen. Het is een breed gedragen. U hoort dat er heel veel 

mensen zijn die dit dus anders, althans de heer Kooijman, en de andere partijen horen dat er heel veel mensen 

zijn die dit stukje tekst anders interpreteren. Luister daar dan ook naar. Neem dat dan ook mee. Het is, ik 

bedoel ik denk dat er hier sprake is van een ongelukkige formulering. Maar laat er dan precies hier zo staan 

zoals het bedoeld is en dat er geen enkele schijn kan zijn, kan ontstaan over hoe het gemeentebestuur van 

Ridderkerk hierin staat. 

De voorzitter: Mijnheer, mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u. Als zo die onduidelijkheid bestaat, wat zou dan mooier zijn dan een 

handreiking van deze nieuwe club die het coalitieakkoord ondertekend hebben, dan dat ze deze handreiking 

doen en zeggen: kom op, we kijken naar de tekst. We zetten hem iets duidelijker neer, dat de ruis eruit is. Het 

zou een mooie eerste handreiking zijn. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 
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De heer Kooijman: Ja, voorzitter, ik denk niet dat het goed is dat ik in herhaling ga vallen. Daar is de avond, 

duurt daar te lang voor. Alstublieft, de uitleg is ontzettend duidelijk en dat staat voor mij echt als een paal 

boven water en ik kan me echt niet voorstellen dat die tekst anders gelezen zou kunnen gaan worden. Dus 

misschien dat aan die kant met een andere bril nog eens een keertje naar deze tekst gekeken moet worden. 

Voorzitter, tot slot. Ik wens het nieuwe college, net als de hier aanwezige raadsleden, en ambtelijke 

ondersteuning, alle wijsheid en Gods zegen toe voor de komende vier jaar. We zien uit naar een prettige 

samenwerking, in deze raad. En naar de uitwerking van dit akkoord tot een collegeprogramma. Ik dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk eens even de zaal rond. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik zie één ja. 

Dat wordt een korte tweede termijn. Daar zit de publieke tribune ook wel om te snakken, eerlijk gezegd. Voor 

de zekerheid, ik hou even dezelfde volgorde aan. Maar ik roep u op, in het belang van iedereen die 

geïnteresseerd is in deze raadsvergadering van vanavond: beperk u enigszins. We krijgen vier jaar lang de tijd 

om alle ins en outs tót en met met elkaar te bedebatteren. Daar doe ik dan ook maar even een beroep op. Ik 

doe even dezelfde volgorde. En kijk, als u daar geen behoefte aan heeft, dan neem ik u dat geenszins kwalijk. 

Mijnheer Ros, GroenLinks.

De heer Ros: Dank u wel voorzitter. Ik zal het heel kort houden. Mijnheer Los, die verwoordde, die gebruikte 

net de woorden: niets nieuws onder de zon. Ik denk dat dat de lading van dit coalitieakkoord dekt. Dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer Rijsdijk, Partij van de Arbeid. 

De heer Rijsdijk: Voorzitter, dan zal ik me aansluiten bij de heer Ros en ook ja, slechts volstaan met één zin. 

Oude wijn in nieuw zakken. Dank u wel. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel voorzitter. Ik geloof dat ik in de eerste termijn heel erg lang het woord heb 

genomen en ook erg duidelijk was. Misschien moeten ze hem straks op onze website, als die er morgen 

hopelijk op staat, eens even nalezen, alle nieuwe partijen. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel, VVD. 

de heer Van der Spoel: Ja, voorzitter, ik heb toch iets langer nodig. Het is tenslotte ook een stuk wat voor vier 

jaar zeer richtinggevend is. We zijn toch wat teleurgesteld, met name in de beantwoording van de 18PLUS, die 

met name kijkt naar proces en het komt en we zien toch de heer Van Os in zijn nieuwe rol blijkt dat besturen 

toch iets anders is dan raadslid zijn. Want hij, oppositie/coalitie kwam er altijd vlot uit, maar nu de andere 

termen wordt wel eens even lastig. Min of meer is de suggestie gewekt dat het collegeprogram of 

collegeakkoord bij de begroting pas zijn uitwerking krijgt. Ik hoop toch van harte dat dat voor de zomervakantie 

is. En dan zou ik toch ook nog graag willen horen, want dat kost dan geen geld want dat komt later, of men als 

18PLUS met name en EvR de duale rol durft te pakken. Dan is er nog een motie, voorzitter, van GroenLinks. Wij 

zijn, vinden die sympathiek. We zijn met die inhoud eens, maar tijd van indienen is wat minder gelukkig, want 

er zijn meerdere dingen uit het coalitieakkoord waar wij anders over denken. Dus dit is niet het enige punt 

waarop we van, waar we op het punt van het coalitieakkoord mee verschillen, maar we zullen hem toch 

steunen. En dan voorzitter, ja, in de eerste termijn heb ik gezegd de familie Knots, een kloddertje roze hier en 

een kloddertje roze daar. Maar het debat gehoord hebbende, komt bij ons toch meer Asterix en Obelix naar 

voren. U weet wel, dat is die nederzetting die dapper stand hield tegen de Romeinen. Ze waren 

onoverwinnelijk en op het eind was er altijd al een banket en sommigen lijken al aan het eindbanket begonnen 
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te zijn. Echter, u heeft één ding wat zij wel hebben, en dat heeft u niet en dat is de toverdrank. Dus we zouden 

heel flauw kunnen gaan benoemen wie Asterix of Obelix is of wellicht Idefix, het schoothondje, dat wel keft 

maar eigenlijk voor spek en bonen meedoet, maar dat gaan we niet doen. Voorzitter, zoals gezegd, wij zullen 

niet vanuit verschillende optiek, maar vanuit ons eigen verkiezingsprogram kijken om met elkaar tot het beste 

voor de Ridderkerkse inwoners en ondernemers te komen, dus wat ons betreft is het van, voor en door 

Ridderkerkers. Dank u wel voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Nes-de Man. 

Mevrouw Van Nes-de Man: Dank u voorzitter. Veel kleuren, één palet. Als u alle kleuren mengt, krijg je altijd 

grijs. Dat is wat ons betreft het coalitieakkoord. Grijs en nauwelijks vernieuwend. Verder wensen wij deze club 

heel veel wijsheid toe en Burger op 1 gaat ervan uit nu, na alle toezeggingen, dat er een open debat ontstaat, 

zodat de gehele raad aan zet is en wij zien uit naar de nieuwe periode. Dank u. 

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

Mevrouw Fräser: Dank u wel voorzitter. Ik zal beginnen te zeggen dat ik, ja, toch wel een beetje teleurgesteld 

ben. Ik, in de nieuwe ondertekenende partijensamenstelling, zal ik maar zo zeggen. Wij doen als D66 hier een 

uitgestoken hand, een handreiking. Ik snap nu wat u zegt over de inhoud van de tekst. Ik geef aan, verander 

dit. Het is, de schijn bestaat, die gewoon hier niet erg prettig is voor misschien bepaalde mensen en die 

handschoen, of die hand, die wordt niet aangenomen. En dat vind ik toch wel, vind ik toch belangrijk om op te 

merken omdat dat wellicht wat zegt over hoe deze coalitie, of deze ondertekenende partijensamenstelling, 

omgaat met dit soort omstandigheden. Dus dat wil ik als eerste opmerken. Ik vind ook een belangrijke om op 

te merken…

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel voorzitter. Ja, voorzitter, het is ook gewoon een heel praktisch 

aspect. Kijk, mevrouw Fräser heeft de platte tekst ruim voor het definitieve gehad. Als zij daarin een keer had 

aangegeven dat die tekst wellicht wat anders kon. Ik bedoel ik vind het heel ongelukkig dat er blijkbaar toch 

een stukje tekst ingeslopen is, wat niet weergeeft wat we blijkbaar bedoelen. Of in ieder geval niet bij een 

aantal mensen. Ik bedoel, er is heel hard aan gewerkt. Dat is met een grote mate van zorgvuldigheid. Maar 

inmiddels zijn er 400 van deze boekjes gedrukt. Dus het is niet even ergens een pennenhaal, een zin 

veranderen. Het is een heel proces wat dan opnieuw moet. Inmiddels zijn deze boekjes verspreid, die moet 

iemand dan weer binnen gaan halen omdat er anders twee versies in omloop zijn. Er zijn gewoon een hele 

hoop praktische redenen, die het gewoon heel lastig maken om het verzoek van mevrouw Fräser in te willigen. 

En net wat ik zeg, als dat iets eerder was gekomen. Ik bedoel, de tekst is juist eerder aangeleverd, hadden we 

dan ongetwijfeld nog naar kunnen kijken of wat aan kunnen doen, het is absoluut geen onwil want ook ik vind 

het heel erg jammer dat er blijkbaar zo’n stukje tekst ingeslopen is. Alleen, er zitten nu gewoon een hele hoop 

praktische aspecten en dan is ook mijn oproep: verwijs dan in ieder geval even, als deze onduidelijkheid er is, 

naar de toelichting die hier vanavond op gegeven wordt, die klip en klaar maakt wat er aan de hand is. Het is 

geen onwil, het is gewoon een heel stuk praktische invulling, wat het heel lastig maakt om aan dat verzoek 

tegemoet te komen. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 
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De heer Kooijman: Ja, ik wilde eigenlijk al na de eerste zin van mevrouw Fräser gaan interrumperen. En dat 

begon eigenlijk met het verhaal: ja ik vind het toch wel jammer en ik heb best wel kritiek. En vervolgens komt 

ze met het verhaal dat ze een uitgestoken hand heeft, en dat die niet wordt aangenomen. Maar ik kan u 

vertellen: als er een uitgestoken hand is met allemaal prikkels en brandnetels eraan, dan kijk ik inderdaad wel 

uit. Ik heb mijn kant op, ik heb mijn hand uitgestoken en ik heb gezegd: daar waar vertrouwen is en daar waar 

partijen bereid zijn om in vertrouwen, met elkaar, eerst te vragen: wat zijn jullie, nou wat zijn jullie ideeën? 

Hoe kunnen we dat concretiseren? Als we met die vraag beginnen, dan komen we volgens mij in deze raad veel 

verder. En ik heb nog even verwezen naar de onderhandelingen die we met 18PLUS en met Echt voor 

Ridderkerk hebben gevoerd. Daar is dat prima gelukt. Dus die handschoen, die reik ik u graag aan. En ik hoop 

dat u die wilt oppakken. 

De voorzitter: Mevrouw Fräser. 

Mevrouw Fräser: Dank u voorzitter. Wat mij opvalt, is dat hier nu de situatie wordt omgedraaid. Ik moet, 

tenminste er wordt mij nu voorgesteld om te verwijzen naar een stukje uit de tekst om verder te lezen. Dat ik 

dat actief zou moeten uitdragen. Het is het coalitieakkoord van de ondertekenende partijen. Het is niet het 

coalitieakkoord van de niet-ondertekenende partijen. Mijn handtekening staat hier niet onder. Ik vraag dan ook 

aan de ondertekenende partijen om zelf die uitgestoken hand aan te reiken. U geeft nu heel mooi aan hoe u 

het bedoeld heeft en hoe vervelend u het vindt. Althans, dat geeft de SGP aan. Ik waardeer dat ten zeerste. Dat 

u dat, dat de SGP dat in het openbaar doet. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar doe dan ook het gebaar en zet 

er dan iets bij. Of een bijlage of wat dan ook. Waarin u duidelijk aangeeft, en zo hebben wij dit niet bedoeld. 

Maar ga niet de bal, het verhaal omdraaien en dan zeggen dat wij dan maar naar de andere, naar de rest van 

de tekst moeten verwijzen. Dat is een beetje de omgekeerde wereld. 

De voorzitter: Mijnheer Van Os: 

De heer Van Os: Dank u voorzitter. Ja, ik bedoel, de uitleg is helder geweest, maar ik blijf het spijkers op laag 

water zoeken vinden. En ook discriminatie en racisme wat aan dit stuk gelinkt is, zeker op social media door 

een enkeling. Ik vind het toch wel knap dat we dit zo raadsbreed hier allemaal uitspreken. Het lukt mij echt niet 

om hier discriminatie en racisme in terug te vinden, in die tekst. Dus die handreiking die mevrouw Fräser zoekt, 

hij kan gedaan worden maar niet meer op deze tekst. Wij zien dat er gewoon niet in. 

De voorzitter: Wat dat uw tweede termijn, mevrouw Fräser?

Mevrouw Fräser: Nee, dat was het niet, want ik heb nog een laatste opmerking. Dat heeft te maken met het 

verzoek wat wij hebben ingediend, schriftelijk, als D66. Een schriftelijke reactie te krijgen op de door ons 

ingebrachte punten. De ChristenUnie heeft daarop gereageerd en heeft daarbij aangegeven: ja, we hadden het 

heel druk, we hebben al heel veel toezeggingen en handreikingen gedaan. En we zijn daar eigenlijk niet meer 

aan toegekomen. Voorzitter, ik vind dat echt bijna beledigend dat het op deze manier wordt opgemerkt. U had 

desnoods, althans de ondertekenende partijen hadden desnoods de moeite kunnen nemen: we hebben het 

ontvangen, niet gehad, en we hebben er kennis van genomen maar het lukt ons niet om hier inhoudelijk 

allemaal op te reageren. We hebben geen énkele, niks gehoord van de coal-, van de ondertekenende partijen. 

En voorzitter, ik vind het dus echt, echt niet collegiaal dat dit op deze manier door mijnheer Kooijman wordt 

aangedragen. 

De voorzitter: Ik zag een hand van mijnheer Van Os.
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De heer Van Os: Ja, voorzitter, dat klopt. Mevrouw Fräser geeft aan dat de heer Kooijman dat heeft gezegd, 

maar ik ben ook heel duidelijk daarin geweest. De partijen die dit document niet hebben ondertekend, die 

vroegen om de tekst eerder te krijgen. Daar hebben we gehoor aan gegeven. Dat heeft ongetwijfeld gekruist 

met de inbreng die zij hebben geleverd en met de tijd die daarvoor nodig is om dat te beantwoorden en dat is 

het verhaal. En dat is ook duidelijk verteld vanavond hier. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Voorzitter, dit vind ik de omgekeerde wereld, dat het wordt weer geprobeerd. Dán had 

u klip en klaar aan moeten geven als ondertekenende partijen: dames en heren, wij redden het niet om de 22e 

dat aan te leveren. En dan nu de bal naar ons toe te schuiven, dat vind ik toch wel heel erg jammer. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman.

De heer Kooijman: Ook hier wordt alweer iets omgedraaid. Het verzoek was om de 22e de tekst aan te leveren. 

Wij hebben echt ons stinkende best gedaan om dát mogelijk te maken, inclusief de input die van alle partijen 

die hier aanwezig zijn, om die nog mee te nemen. Net zo goed als de inbreng van alle maatschappelijke 

partners die we hebben gesproken. En dat zijn er heel wat. Als we, in die tijd, ook nog richting al die partners 

hadden moeten aangeven: kijk, dit is het verhaal. We hebben er een verslagje van gemaakt en dit en dit zijn de 

punten die we hebben meegenomen. Dan had het ons niet gelukt om op de 22e de platte tekst aan te leveren. 

Vervolgens krijgt u de platte tekst, kunt u zien wat er aan inbreng in staat. Dat moet toch voldoende zijn. Het 

enige wat wellicht ontbreekt, is dat we een mailtje niet hebben gestuurd van: bedankt voor de ontvangst. We 

zullen niet reageren omdat we nu druk bezig zijn met het schrijven van het coalitieprogramma om het op tijd 

af te hebben. Nou, als u daar de excuses voor wil, dan kunt u ze van mij krijgen, maar wat mij betreft is het 

daarmee, hebben wij daarmee ons best gedaan. 

De voorzitter: Mijnheer Van Os.

De heer Van Os: Ja, dank u voorzitter. In mijn eerste bijdrage heb ik ook alle politieke partijen en onze 

maatschappelijke partners allemaal bedankt voor hun inbreng, dus ik denk dat daar de kous mee afgedaan is. 

De voorzitter: Was dat uw tweede termijn, mev… Het wordt onrustig, maar… We gaan naar mijnheer Van Os, 

voor uw tweede termijn. 

De heer Van Os: Nou, voorzitter, dank u wel. Het is al aangegeven, ik ben al heel veel aan het woord geweest 

vergeleken met de afgelopen vier jaar, dus laten we het er maar bij houden nu. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten.

De heer Van der Duijn Schouten: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, voorzitter. Op een aantal politiek-inhoudelijke 

punten verschillen we soms van mening. Dat kan, dat blijft zo. Wat ik persoonlijk erg jammer vind, is ook het 

laatste aspect, en dat is voor mij echt wel een leerpunt. Dat partijen hun inbreng inbrengen en dat daar geen 

terugkoppeling op is gekomen, terwijl het wel verwacht wordt. En natuurlijk ligt er een tekst, tegelijkertijd wil 

ik ook niet weglopen voor wat er blijkbaar gebeurd is, dat mensen daar een terugkoppeling op hadden 

verwacht en dat we daarin tekort zijn geschoten. Natuurlijk zijn er toelichtingen op gegeven. Persoonlijk zie ik 

het wel als een leerpunt, om daar de volgende keer anders mee om te gaan, mocht ik weer in die rol zitten. Ik 

ga er nu niets meer aan veranderen. Ik denk ook dat voor alle partijen inmiddels helder is welke van hun 
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punten in het coalitieakkoord terugkomen of niet. Maar dat we daar wellicht wat zorgvuldig mee om hadden 

gaan. Dat neemt ik in ieder geval als een leerpunt mee voor de volgende keer, want ik vind het vervelend dat 

op dit soort procesmatige punten nu een discussie gevoerd moet worden, terwijl ik het wat dat betreft liever 

over de inhoud zou hebben. Dus dat spijt me. Voor de rest is wat mij betreft genoeg gezegd vanavond. In ieder 

geval door mij. 

De voorzitter: De heer Los.

De heer Los: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, er is heel veel voorbijgekomen. Er is op een kritische manier naar ons 

werk gekeken. Dat is altijd interessant. En zelfs Asterix en Obelix zijn aan de orde geweest. Heel tekenend, 

mijnheer Van der Spoel. Ik heb overigens wat meer ervaring met Kuifje. U vraagt aan mij of EvR de duale rol 

oppikt. Nou, het antwoord is heel simpel: ja. En nou voorzitter, wat mij betreft wil ik het hierbij laten. De klok 

tikt verder en interessant vond ik het en dat blijf ik het vinden. Dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer Overheid, CDA. 

De heer Overheid: Ja, dank u wel mevrouw de voorzitter. Niet heel veel toe te voegen. Er zijn wat 

spreekwoorden vanavond gepasseerd. Een ervan is ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Volgens mij hoeft oude wijn 

in nieuwe zakken niet slecht te zijn, dus daar wil ik het dan maar bij laten. En ik hoop op een mooi succesvol 

coalitieakkoord. 

De voorzitter: Mijnheer Kooijman. 

De heer Kooijman: Ja, voorzitter. Ik heb er nog een droge mond van, van mijn bijdrage van zojuist. En ik wou 

het daar maar bij laten. 

De voorzitter: Nou, zo zijn we aan het eind gekomen aan twee termijnen beraadslagen en ligt nu het besluit 

voor om het coalitieakkoord voor kennisgeving aan te nemen. Ik heb uit uw bijdrage gemerkt dat u er kennis 

van heeft genomen, dus ik neem ook aan dat we het voor kennisgeving kunnen aannemen. Is dat zo? Dan is 

dat voor kennisgeving aangenomen. Met een klap erbij. Aan de orde is de motie. Ik doe even een 

samenvatting. Voor het publiek en voor de luisteraar thuis: onderwerp is de zondagsopenstelling. De raad 

wordt verzocht uit te spreken dat de Ridderkerkse regelgeving zo gewijzigd moet worden, dat winkels in 

Ridderkerk op zondag geopend kunnen zijn. Ondertekend door het raadslid Björn Ros. Dat, die motie is nu aan 

de orde. Er is al gevraagd om hoofdelijke stemming. Uiteraard doen we dat dan ook. Dus nu is de tijd gekomen 

voor een stemverklaring. Het lijkt mij dat mijnheer Ros wil daar heel graag iets over zeggen. Gaat uw gang. 

De heer Ros: Dank u wel voorzitter. Gezien de stemverhouding en de reacties hier, wilde ik de motie 

terugtrekken, dus vandaar niet in stemming brengen, dus vandaar dat ik het woord wilde. 

De voorzitter: Fijn, fijn, hoeven we ook niet hoofdelijk te stemmen. Dan is daarmee agendapunt 3 tot een 

einde gekomen en kijk ik even rond of er behoefte is aan schorsing. De publieke tribune gaat u dat niet 

helemaal in dank afnemen, maar ik snap het ook wel. Ja, 5 minuten dan hebben we een file voor de, nou ja, 

waar dan ook. Dus ik schors de vergadering voor 10 minuten. Loopt u niet weg, kom vooral terug. 10 minuten, 

sharp. 

Schorsing 
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4. Verkiezing, benoeming (aanvaarding) en beëdiging wethouders

De voorzitter: Ik verzoek de leden hun zetels in te nemen en het publiek plaats te nemen op de publieke 

tribune. Met enige voortvarendheid, want we willen verder. Dames en heren, als ik enige stilte mag in de zaal, 

zodat we ons werk verder kunnen doen, want het is de rest van de avond is ook uitermate belangrijk. Dat zult u 

ook meemaken. En het is ook nog ingewikkeld, dus we moeten ook nog heel geconcentreerd bezig zijn. Maar 

het komt allemaal goed. En als het niet goed gaat, dan grijpt de griffier in. In de schorsing is uitgedeeld: een 

A4’tje met groot concept erop. Dat is het ook. Dat is de conceptportefeuilleverdeling die is uitgedeeld op 

verzoek. Dat is eigenlijk niet helemaal gebruikelijk, maar dat is, er is om gevraagd en daar is in bewilligd. Er 

staat concept op. Dat betekent dat de raad dat niet vaststelt, of besluit of wat u daar maar allemaal mee van 

gedachten bent te kunnen doen. Morgen, als de wethouders hier zijn benoemd en beëdigd, morgenochtend 

het eerste wat er gebeurt, is een constituerend beraad. En dat is net zo deftig als dat het klinkt. En daarin 

worden de taken verdeeld, en allerlei praktische zaken en gaan we het ook over de iPad hebben, en over de tag 

en over allerlei praktisch, maar ook over de portefeuilleverdeling en de verdeling van het loco-schap. Dat is aan 

het college. Maar u kunt er wel kennis nemen van de plannen en daarom is besloten om het wel uit te delen, 

zodat u daar enig beeld bij hebt. Maar er staat ‘concept’ op. Het kan nog veranderen. Nu aan de orde is 

agendapunt 4. Verkiezing en benoeming en eventueel ook de aanvaarding en de beëdiging van de wethouders. 

Wij hebben allemaal vernomen, want het is ook aan de fractievoorzitters meegedeeld door de voorzitter van 

de onderhandelende partijen, de heer Van Os. Dat het gaat om 5 wethouders. 4 fulltimers, en een deeltijd van 

0,6. Dat is aan de raad om te besluiten. Dat is een raadsbesluit. Het aantal wethouders. En daarover kunnen we 

dus ook praten, voordat we tot stemming, tot besluitvorming overgaan. Wie wil het woord voeren over het 

aantal te benoemen wethouders? Ik ga maar even gewoon het rondje af, met uw welnemen. Mijnheer Van der 

Spoel, VVD. 

De heer Van der Spoel: Voorzitter, nut en noodzaak van uitbreiding met 0,6 fte is niet aangetoond. Zonde van 

het geld. En het verbaast ons ten zeerste dat EvR, die voorheen van 3 naar 4 al belachelijk vond, hier nu mee 

instemt. 

De voorzitter: Mijnheer Ros, GroenLinks.

De heer Ros: Dank u wel voorzitter. GroenLinks ziet nut en noodzaak niet aangetoond. Vier jaar geleden zijn we 

van 3 naar 4 wethouders gegeven. Dat had toen met decentralisatie te maken. En waarom het nu naar 5 moet, 

dat is voor GroenLinks in ieder geval niet helder. Dank u wel. Dus wij zullen daar niet mee instemmen. 

De voorzitter: Mevrouw Van Nes-de Man.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dank u voorzitter. Ik zou kunnen zeggen: ik sluit mij volledig aan bij de vorige 

sprekers en Burger op 1 kan ook echt niet instemmen met 4,6 fte wethouder. 

De voorzitter: Ik ga zo het rondje langs. Als u wat wil zeggen, dan verwacht ik een hand. Ondertussen ben ik 

daar. Mijnheer Rijsdijk. 

De heer Rijsdijk: Ja, dank u wel voorzitter. We waarderen het dat nu het concept zeg maar ja, aan ons wordt 

voorgelegd. Maar ik wil wel de kanttekening plaatsen dat in heel veel andere gemeenten, waarin nu ook over 

coalitieakkoorden en zo gesproken wordt, de portefeuilles van de wethouders soms al ruim van tevoren 

bekend waren. Ook wij vinden 5 wethouders te veel. 4,6 fte, dat is een, nou ja, dat is een forse greep uit de 

pot. Geld dat we ook aan de inwoners hadden kunnen besteden. We hadden graag gezien dat nou ja, dat de 
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huidige wethouders ja, een stapje terug hadden gedaan om uiteindelijk toch op die 4 fte uit te komen. Ook wat 

ons betreft is nut en noodzaak niet aangetoond en als slotopmerking: de stemming over de wethouders, dat 

wordt zo toch nog wel een spannende denk ik. Want de fractie van EvR, die stemde er vier jaar geleden tegen 

twee kandidaten, die nú worden voorgedragen. Maar we zullen zien hoe dat afloopt. Dank u wel. 

De voorzitter: Het is een geheime stemming, het zal later allemaal blijken. Nog meer handen? Oh, er wordt 

zelfs gezwaaid, mevrouw Fräser. 

Mevrouw Fräser: Dank u voorzitter. Kijkend naar het coalitieprogramma, wat er allemaal voor nieuws in staat. 

Is er nou zoveel extra qua werkzaamheden? Kijkend naar wat er gebeurt allemaal landelijk, qua wetgeving. 

Komen er nieuwe taken op de gemeente af? Gaan wij meer, hebben wij meer verantwoordelijkheid? Meer 

verantwoordelijkheden die er daadwerkelijk toe leiden dat je echt, meer dan een halve fte daarvoor nodig 

hebt? Daar kan je, dat je dat niet kunt verdelen onder de huidige, bestaande 4 fte? Dat zien wij niet. Om die 

reden zullen wij daar niet mee instemmen. 

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe.

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel voorzitter. Leefbaar Ridderkerk zal niet instemmen met het voorstel, om 4,6 fte 

aan wethouders te benoemen. Dat kost de gemeente, dus de burgers, ten opzichte van de 4 wethouders in de 

vorige periode, aan loonkosten, pensioen et cetera ongeveer op jaarbasis een ton extra. Wij kunnen ons niet 

aan de indruk onttrekken dat de 0,6 fte slechts het creëren van een extra baantje is. Dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer Van Os. 

De heer Van Os: Ja, dank u voorzitter. Nou ga ik toch een tipje van de sluier oplichten, van die oriënterende 

gesprekken die ik gevoerd heb met alle partijen. Bijna alle partijen wilden in een coalitie graag een wethouder 

aanleveren. Ook in een 5-partijenvorm. Dus ik snap nu de kritiek, op 4,6 fte, maar als het aan de andere 

partijen had gelegen en ze hadden deelgenomen aan de coalitie, dan hadden ze graag een wethouder 

aangeleverd. Dank u wel. 

De voorzitter: Nog meer in de eerste termijn? Mijnheer Van der Duijn Schouten.

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, ik ben toch wel weer enigszins verbaasd. Ik 

heb een aantal keer vanavond gehoord dat partijen graag het debat aan zouden willen gaan en goed naar 

mekaar luisteren. Vervolgens hoor ik nu dat nut en noodzaak niet is aangetoond. Maar ook geen enkele vraag 

om nut en noodzaak dan misschien toe te lichten. Blijkbaar doet het er niet toe. Ik ben ook niet meer van plan 

om het nu na mijn opmerking alsnog wel te gaan doen. Maar het is toch wel verwonderlijk dat mensen 

blijkbaar het nut en noodzaak helemaal niet interesseert. En dan als ze het zelf niet zien, ook niet 

geïnteresseerd zijn naar de gedachte die er dan achter zou zitten. 

De voorzitter: Eerste termijn, ik ga eerst even eerste termijn doen. Het mondt niet helemaal uit in een debat. 

Dat had wel gekund. Het heeft meer de vorm gekregen van een stemverklaring. Zijn er nog meer mensen die in 

eerste termijn iets naar voren willen brengen? Dat is niet het geval. Dan maak ik nog een rondje voor de 

tweede termijn. Want dat hadden we nu eenmaal beloofd. Ook al had het de vorm van een stemverklaring. 

Wie wil in tweede termijn nog wat opmerken? Mijnheer Van der Spoel. 
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De heer Van der Spoel: Voorzitter, zoals de heer Van Os zei: misschien zijn we niet tegen 5 of 6 wethouders, 

maar dat had binnen 4 fte gekund. En dan is 4,6 naar onze mening niet noodzakelijk en zullen wij dus niet 

instemmen. 

De voorzitter: Dat is een stemverklaring. Nog meer? Nou, dan gaan we nu stemverklaringen doen. Naar wie 

wijs je nu. Mevrouw Van Nes-de Man. Stemverklaring?

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja. Burger op 1 kan niet achter 4 ft, 4,6 fte wethouders staan, omdat nu en 

noodzaak niet aangetoond is en wij denk ik genoeg in het raadswerk bekend zijn om daar zelf een inschatting 

over te maken. 

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Mag ik de handen zien van de fracties die tegen 4,6 fte zijn? VVD, 

GroenLinks, Burger op 1, Leefbaar Ridderkerk, Partij van de Arbeid, D66. Zodat het voorstel is aangenomen. 4,6 

fte. Nu ga ik u uitleggen hoe dat werkt met die stemming. Luister en huiver. Ik moet ineens ook aan vier jaar 

geleden denken. Ik denk mijnheer Franzen ook. Eerst, eerst: stemt u ermee in, dat de griffier en de voorzitter, 

dat zijn wij tweeën, het stembureau vormen? Stemt u daarmee in? Dat is fijn. Dat scheelt een hoop gedoe. 

Straks komt onze bode langs met een hele mooie, fraaie koektrommel, waar u de stembriefjes in kunt doen. 

Dat is over mensen, gaat over personen, dus een debat over personen voeren we niet. De stemming is in het 

geheim en schriftelijk. Dat was – en ik moet u echt op het hart drukken: gebruik alsjeblieft één stembriefje. 

Anders komen we hopeloos in de knoei. We gaan wethouder voor wethouder eerst kandideren en dan het 

proces en dan stemming en dan… Dat doen we wethouder voor wethouder. Ik zei het al, aangezien het over 

personen gaat, is deze geheim en wordt schriftelijk gehouden. Als ik iets zeg, en u begrijpt het niet, steek uw 

hand op. Want ik leg het net zolang uit tot we het allemaal snappen. Elk aanwezig raadslid moet stemmen. Dat 

zijn er 28. Omdat er een afwezige is, mijnheer Soffree. Ook het raadslid dat genomineerd wordt als wethouder 

moet stemmen, zolang hij nog raadslid is. Desnoods over zichzelf. Dat is niet onfatsoenlijk, dat is gewoon heel 

bijzonder. Oh, waar komt dat nou vandaan? Om te worden – als er minder briefjes worden ingeleverd dan er 

leden aanwezig zijn, dus 27 of 26, dan moet de stemming opnieuw gebeuren. Als er meer briefjes worden 

ingeleverd, dan dat er leden aanwezig zijn, dan bellen wij Hofstra Bedrijfsrecherche. Dan heeft er iemand 

dubbel zitten te stemmen. Om te worden benoemd is een volstrekte mijnheer vereist van hen die een stem 

uitbrengen. Daarom is het echt belangrijk, 28, dat dat klopt. Maar meerderheid is vereist van hen die een stem 

uitbrengen. Dat is dus de helft plus 1. Dat is 14 plus 1 is 15. Als dat gebeurt, dan kan er benoemd worden. En 

dan moet het ook nog blijken uit het behoorlijk ingevulde stembriefjes. Dat blijkt later allemaal ook nog, hoe 

dat behoorlijk is. Het betreft een vrije stemming. Het is volkomen vrij en het staat u vrij om te stemmen. Zijn er 

vanuit de raad een of meerdere kandidaten genomineerd, dat kan. Dan nog kunt u op een ander stemmen dan 

op de genomineerden. En dat doet u door een naam in te vullen op het stembriefje. Dat mag. Dus de naam van 

een andere kandidaat dan die genomineerd is. Is één kandidaat genomineerd, dan noteert u die naam op het 

stembriefje als u voor deze kandidaat bent. U mag ook de naam van iemand anders op het briefje zetten. En u 

mag ook voor of tegen op het briefje zetten. Dat kan alleen als er één kandidaat genomineerd wordt. Dan mag 

u voor of tegen. Dus dan schrijft u ‘voor’ of ‘tegen’ op of de naam van iemand die u veel liever als wethouder 

ziet. Mag allemaal. Is het nog te volgen? Snappen we het allemaal nog? Mooi. Zijn er meerdere kandidaten 

genomineerd, dat kan. Het staat eenieder vrij om kandidaten te nomineren. Zijn er meerdere kandidaten, dan 

noteert u op het stembriefje de naam van de genomineerde kandidaat, waar u voor bent. Of, en dat mag altijd, 

iemand anders die u zelf leuk vindt. Mag ook. Noteert u ‘voor’ of ‘tegen’, als er meerder kandidaten zijn 

genomineerd, dan weten we niet wie u bedoelt. In dat geval is er dus sprake van een niet behoorlijk ingevuld 

stembriefje en telt die niet mee om een meerderheid te berekenen. Dan is het een niet behoorlijk ingevuld 

stembriefje en telt die niet mee. Verder is het belangrijk om te weten dat een niet behoorlijk ingevuld 
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stembriefje die dus niet wordt meegerekend voor de volstrekte meerderheid, bijvoorbeeld nog drie 

categorieën zijn. Een blanco stembriefje telt niet mee. Een ondertekend stembriefje, telt niet mee. Deze 

stemming is geheimen anoniem. Het moeten er alleen 28 zijn. Maar u mag niet uw naam erop zetten, tenzij u 

uzelf als wethouder wil zien. Dan weer wel. Wordt dit te ingewikkeld, Johan? Hmm. Dus u mag niet 

ondertekenen. Ook niet behoorlijk is ingevuld, een stembriefje waarop meer dan één naam staat. Ja. Komt 

allemaal voor, in het leven. En tot slot: over personen vindt geen debat plaats. Dat zult u wel begrepen hebben. 

Dat was het wel Johan? Is het voor iedereen duidelijk? . U heeft het meerdere malen meegemaakt, en u zult 

zien, het komt goed. Het belangrijkste is dat het er 28 zijn en dat ze goed zijn ingevuld. Oké. Dan gaan we nu 

over tot stemming. Wie van u mag ik het woord geven om voor de eerste wethouderspost iemand te 

nomineren? Mijnheer Westbroek, ga uw gang. 

De heer Westbroek: Ja, dank u voorzitter. Mijn eerste bijdrage in de raad. En wat voor een gelijk. Ik heb daar 

natuurlijk wat voor voorbereid. En ik heb het redelijk kort proberen te houden, zoals we wel gewend zijn van 

onze partij. Wie 18PLUS voordraagt voor de positie van wethouder, laat zich wel raden. Maar een korte 

introductie is natuurlijk wel verdiend. Zo’n vijf jaar geleden vond hij dat het anders moest in Ridderkerk. Dat 

het beter kon, maar dat hij zelf ook de daad bij het woord moest voegen. Hij ging op zoek naar medestanders 

voor de campagne en verdiende zijn plek in de raad. Vier jaar lang gaf hij duidelijk en direct zijn mening en is er 

zelfs een pauze naar hem vernoemd. Volgens sommigen zijn grootste prestatie en volgens anderen moet die 

nog komen. Maar als het aan ons ligt, dan niet als raadslid maar als wethouder. De kandidaat die wij 

voordragen is natuurlijk Henk van Os. 

De voorzitter: Mijnheer Westbroek, gefeliciteerd. Dat was uw maidenspeech. Gefeliciteerd. En zo snel al. Zijn er 

nog meer voor de eerste wethouderspost kandidaten te nomineren? Dat is niet het geval. Genomineerd is 

mijnheer Van Os van de Partij 18PLUS en dan worden nu de stembriefjes uitgedeeld, ingevuld. U heeft de 

stembriefjes op tafel. Kijk even of ze niet tegen elkaar aanplakken. Werd allemaal verteld en vul uw stembriefje 

in, dan komt onze bode langs op ze op te halen. De uitslag is bekend. Roffel… Aantal uitgebrachte stemmen: 

28. Dus dat is helemaal goed. Aantal niet behoorlijk ingevulde stembriefjes: 4. Zodat er 24 wel behoorlijk zijn 

ingevuld. Waarvan 19 voor de heer Van Os en 5 tegen. Waarmee de benoeming van de heer Van Os een feit is. 

Ceremonieel komt straks. Wie wil iemand nomineren voor de tweede wethouderspost. Mijnheer Van der Duijn 

Schouten, van de SGP.

De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel voorzitter. De fractie van de SGP nomineert Volbregt Smit als 

wethouder en dat hoeft denk ik verder geen toelichting, die zijn prestaties zijn gevoeglijk bij iedereen bekend.

De voorzitter: We kennen hem al een poosje. Maar mijnheer Volbregt Smit is van buiten de raad, weet u dat? 

De heer Van der Duijn Schouten: Dat is voor mij geen verrassing, nee. 

De voorzitter: En dan moeten we dus mijnheer Kranendonk, de voorzitter van de commissie geloofsbrieven 

even het woord geven, want we waren min of meer hierop voorbereid, zodat de commissie zijn werk al heeft 

kunnen doen. Aan u het woord, mijnheer Kranendonk. 

De heer Kranendonk: Ja, dank u wel voorzitter. In al die drukte hebben we nog tijd gevonden om een aantal 

geloofsbrieven te onderzoeken. Dat doen wij als SGP altijd heel graag, zoals u weet. Op grond van de bepaalde 

artikel, artikel 6 uit het reglement van orde van de raad, dient de commissie voor onderzoek van de 

geloofsbrieven een onderzoek in te stellen naar voor het wethouderschap voorgedragen kandidaten van 

buiten de raad. De gemeenteraad stelt dat voor het wethouderschap voldaan moet worden aan de vereiste 
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voor het raadslidmaatschap van de raad, en dat een groot aantal in de wet genoemde betrekkingen niet mag 

worden bekleed. Uit onderzoek van de stukken is ons gebleken dat de heer Volbregt Smit geen openbare 

betrekking heeft, die de wet niet toestaat, en daarmee voldoet aan de vereiste voor het raadslidmaatschap, 

maar daarmee ook voor de vereisten van het wethouderschap. Dank u wel. 

De voorzitter: Zodat niets nog een stemming in de weg staat. Doe ik iets niet goed? Zelfde procedure. 

Stembriefjes, kijk even zeker of het er één is. Mijnheer Smit, voor of tegen of de naam van geheel iemand 

anders. De uitslag is bekend, hoor. Aantal uitgebrachte stemmen 28. Aantal behoorlijk ingevulde stembriefjes 

25. Waarvan 23 voor de heer Smit en 2 daartegen. Zodat de benoeming een feit is. De derde post. Wie van u 

mag ik het woord geven? Mijnheer Los, Echt voor Ridderkerk.

De heer Los: Echt voor Ridderkerk nomineert mevrouw Cora van Vliet als wethouder. Ze is welbekend als 

commissievoorzitter, EvR vanaf het begin. Wij mogen haar warm aanbevelen. 

De voorzitter: Nog meer nominaties? Vult u de stembriefjes maar in. Mevrouw Van Vliet, voor/tegen, of 

iemand anders. Aantal uitgebrachte stemmen: 28. Aantal behoorlijk ingevulde stembriefjes: 28. Tegen: 7. 3 

stemmen voor Laurens Franzen. En 18 stemmen voor Cora van Vliet, zodat de benoeming een feit is. Wie wil 

het woord voor de nominatie van de vierde wethouder? Mijnheer Overheid. 

De heer Overheid: Ja, dank u wel voorzitter. Namens het CDA willen wij graag de heer Peter Meij voordragen 

als voorzitter, als wethouder. Als voorzitter…  Als kandidaat-wethouder. Hij is al eerder raadslid geweest…

De voorzitter: Dat was een beetje vervroeging van de gekozen burgemeester, denk ik?

De heer Overheid: Ja, hij is al eerder raadslid geweest in deze raad en heeft het CDA, ook mij, bijgestaan in de 

coalitieonderhandelingen. Ik draag hem van harte voor. 

De voorzitter: Meer nominaties? Is niet het geval. Stemming kan weer… Wat? Oh, wacht even. Mijnheer Meij is 

van buiten? Ja. Ja, ja, ja. Het woord is aan de voorzitter van de commissie van de geloofsbrieven, mijnheer 

Kranendonk. 

De heer Kranendonk: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, we kennen hem allemaal wel, maar uit onderzoek is ook van 

mijnheer Meij gebleken dat er geen, hij geen openbare betrekkingen heeft en voldoet aan de vereisten voor 

het raadslidmaatschap en daarmee ook aan de vereisten voor het wethouderschap, dus. Niets staat hem in de 

weg. 

De voorzitter: Zodat u kunt gaan stemmen op uw stembriefje. Aantal uitgebrachte stemmen: 28. Aantal 

behoorlijk ingevulde stembriefjes: 25. Tegenstemmen: 6. Eén stem op Victor Mijnders. Voor Peter Meij: 18 

stemmen. Zodat ook die benoeming een feit is. Wie mag ik het woord geven voor de nominatie van de vijfde 

wethouderspost? Mijnheer Kooijman, ga uw gang. 

De heer Kooijman: Dank u wel voorzitter. De fractie van de ChristenUnie stelt ter benoeming voor de heer 

Marten Japenga. De heer Japenga is geen onbekende hier in de raadszaal. Na 8 jaar hier raadslid te zijn 

geweest, heeft hij de laatste vier jaar zijn sporen verdiend als wethouder van onze gemeente. We hebben de 

heer Japenga in deze tijd leren kennen als een gedreven en toegankelijk persoon. Duurzaam als wij zijn, zetten 

we die lijn graag door en dragen wij hem van harte aan u voor. Oh, dat rijmt ook nog. 
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De voorzitter: Het woord is aan de voorzitter van de commissie van de geloofsbrieven. Mijnheer Kranendonk.

De heer Kranendonk: Ja, dank u wel voorzitter. Ook de stukken van mijnheer Japenga hebben we onderzocht. 

Ook hij heeft geen openbare betrekking die de wet niet toestaat en voldoet daarmee aan de vereisten voor het 

raadslidmaatschap en daarmee ook aan de vereisten voor het wethouderschap, dus ook hij kan benoemd 

worden. 

De voorzitter: Zodat we nu gaan stemmen. Tot slot. Denk ik. Wat is dat? Mijnheer Piena? Stembriefjes over. 

De heer Piena: Ja, ze hebben allemaal een over. 

De voorzitter: Allemaal één over? Dat is voor als u nog iemand wil nomineren. De zesde wethouder. Kan 

allemaal. Nee, dat kan niet, want de raad heeft iets anders besloten zojuist…. Ja, maak het maar ingewikkeld. 

Aantal uitgebrachte stemmen: 28. Aantal behoorlijk ingevulde stembriefjes: 28. 9 tegen. Eén voor Robert 

Kooijman. En 18 voor de heer Marten Japenga. Zodat ook die benoeming een feit is. Mag ik de 5 

genomineerde, nee benoemde wethouders vragen naar voren te komen? U mag nog even blijven zitten. Doe 

dat ook maar in de volgorde van benoeming van zojuist. Mijnheer Van Os links. Mijnheer Smit, mevrouw Van 

Vliet, de heer Meij, Japenga. Dan ga ik aan u vragen of u die benoeming eigenlijk wel aanvaardt. Daar begint 

het mee. Aanvaardt u de benoeming, Hendrik van Os? 

De heer Van Os: Die aanvaard ik. 

De voorzitter: Volbregt Adrianus Smit.

De heer Smit: Die aanvaard ik.

De voorzitter: Cornelia van Vliet.

Mevrouw Van Vliet: Ja, die aanvaard ik. 

De voorzitter: Peter Willem Jan Meij.

De heer Meij: Ja, die aanvaard ik. 

De voorzitter: Marten Japenga.

De heer Japenga: Ja, die aanvaard ik. 

De voorzitter: Dan gaan we nu beëdigen, en dan vraag ik u allemaal op te staan. Dan lees ik u de eed voor en 

dan zegt u ‘dat verklaar en beloof ik’ of ik, of u zegt ‘zo waarlijk helpe mij God almachtig’. Dan steekt u 

wijsvinger en middelvinger op aaneengesloten, van uw rechterhand. Dan zegt u: zo waarlijk helpe mij God 

almachtig. U heeft het eerder gedaan. Komt allemaal goed. Ik zweer of ik verklaar dat ik om tot wethouder 

benoemd te worden, rechtstreeks nog middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of 

gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer, of ik verklaar en beloof, dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, 

rechtstreeks nog middellijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer, beloof, 

dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder 

naar eer en geweten zal vervullen. Mijnheer Van Os. 
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De heer Van Os: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: Mijnheer Smit.

De heer Smit: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

De voorzitter: Mevrouw Van Vliet.

Mevrouw Van Vliet: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

De voorzitter: Mijnheer Meij.

De heer Meij: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

De voorzitter: Mijnheer Japenga. 

De heer Japenga: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

De voorzitter: Mag ik u van harte feliciteren. Klaar?. Dan mag ik u inviteren om in de mooie kuipstoeltjes plaats 

te nemen. En hoe zat het nou met die schaal? Ja, rugzak mee. Kom maar hoor, u mag gerust nog even foto’s 

maken, want het is wel een heel bijzonder moment. Maar we zijn nog niet klaar. Misschien is het u wel 

opgevallen, maar twee van deze zojuist beëdigde wethouders zaten in de raad en nemen daarmee afscheid 

van de raad. Dat is sinds de dualisering zo. En dat betekent uiteraard dat zij die prachtige schaal krijgen, die 

iedereen krijgt die afscheid neemt uit de raad. De schaal staat symbolisch voor je wordt op handen gedragen. 

Door je achterban, door de inwoners van Ridderkerk en door ons hier. En dat is echt mooi symbolisch. 

Uiteraard krijgen jullie die ook. Cora van Vliet en Henk van Os. 

5. Eventueel onderzoek geloofsbrieven (bij ontstaan vacatures na benoeming wethouders uit de raad) en 

toelating en beëdiging raadsleden 

De voorzitter: En dat betekent dat we twee nieuw te benoemen raadsleden hebben. En ik heb me ervan 

vergewist dat die ook in de zaal aanwezig zijn zodat we dat meteen ook kunnen doen, zodat we meteen ook 

weer voltallig zijn. Dan gaat het om mijnheer Jim Kloos en om mijnheer Pascal Slaa. En wederom moet ik het 

woord geven aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie. Mijnheer Kranendonk, ga uw gang. 

De heer Kranendonk: Nou, voorzitter, niet de vertrouwenscommissie, maar de voorzitter van de commissie 

geloofsbrieven. 

De voorzitter: Ja, nee ja. Ja ja ja. 

De heer Kranendonk: Uw snelheid is onnavolgbaar want inmiddels heeft u ook benoemd verklaard tot lid van 

deze raad de heren P.H.L. Slaa, Pascal met voornaam en J.W. Kloos, Jim met voornaam. En de commissie tot 

onderzoek van de geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven en de andere stukken die de Kieswet eist, ontvangen 

en inmiddels ook al onderzocht. Deze stukken zijn door de commissie helemaal in orde bevonden. Gebleken is 

dat de heren Slaa en Kloos aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert dan 

ook de heren Slaa en Kloos toe te laten tot de gemeenteraad van Ridderkerk. Dank u wel. 
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De voorzitter: En daarover moet de raad een besluit nemen. Gaat u daarmee akkoord? Dat is het geval. Aldus 

besloten. Dan mag ik mijnheer Kloos en mijnheer Slaa vragen hier naar voren te komen, teneinde beëdigd te 

worden. Mag ik eenieder verzoeken op te staan? En ook voor u geldt uiteraard, u zegt dat ‘dat verklaar en 

beloof ik’ of u zegt ‘zo waarlijk helpe mij God almachtig’. Ik ga het voorlezen. Ik zweer, ik verklaar dat ik om tot 

lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, 

enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer, ik verklaar en beloof, dat ik om iets in dit ambt te doen of 

te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik 

zweer of beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten 

als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Mijnheer Jim Kloos. 

De heer Kloos: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

De voorzitter: Mijnheer Pascal Slaa. 

De heer Slaa: Dat verklaar en beloof ik. 

De voorzitter: Dan mag ik u van harte feliciteren. En ook voor u zijn er bloemen. U heeft allemaal een agenda 

gehad, zodat u als het goed is ook weet, dat we nu gewoon doorgaan alsof er niets gebeurd is. Nog even onze 

euforie zien te bedwingen. Straks, na afloop, is er beneden volop gelegenheid om elkaar te feliciteren en 

succes te wensen en als het helemaal mee zit, is daar ook nog een borrel bij. En ook nog een hapje. Dus dat 

wordt uitermate gezellig, ook natuurlijk voor de mensen op de publieke tribune. 

6. Voorstel om een eerste en tweede raadslid te belasten met de waarneming van het voorzitterschap van 

de raad

De voorzitter: Wij gaan naar agendapunt 6. Dat is het voorstel om een eerste en tweede raadslid te belasten 

met het voorzitterschap van de raad. U heeft daartoe voorstellen gezien op uw desk. Mag ik aannemen dat dat 

akkoord is? Dat is het geval. Aldus besloten. 

7. Voorstel om te voorzien in de vacatures in bestuursorganen van gemeenschappelijke regelingen 

De voorzitter: Zeven: voorzitter om de voorzien in de vacatures in bestuursorganen van gemeenschappelijke 

regelingen. U heeft daarvan ook een voorstel gezien. Het is ook al op de site geplaatst. De namen zijn bekend 

geworden. Mag ik aannemen dat u daarmee instemt? Het is allemaal met elkaar besproken en u heeft het 

allemaal gezien. Is dat akkoord? Is ook dat vastgesteld. 

8. Voorstel om de Verordening op de raadsvoorbereiding 2018 vast te stellen, de raadscommissies in te 

stellen, en hun (plv.) voorzitters te benoemen

De voorzitter: Acht: voorstel om de Verordening op de raadsvoorbereiding 2018 vast te stellen, de 

raadscommissies in te stellen en hun voorzitters dan wel plaatsvervangend voorzitters, te benoemen. Ik kijk 

even of dat zo akkoord is. Het gaat om een verordening. Dus u mag erover praten als u dat wil, maar u mag er 

ook zomaar mee akkoord gaan. Ik zie geen handen. Mag ik aannemen dat ook dat akkoord bevonden wordt? Is 

dat vastgesteld. 
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9. Voorstel om twee raadsleden aan te wijzen tot lid van de commissie voor de behandeling van klachten 

tegen de gemeenteraad of de griffier

De voorzitter: Agendapunt 9: voorstel om twee raadsleden aan te wijzen tot lid van de commissie voor de 

behandeling van klachten tegen de gemeenteraad of de griffier. Is dat akkoord? Vastgesteld. 

10. Voorstel om de leden van de Werkgeverscommissie griffie te benoemen

De voorzitter: Voorstel 10. Agendapunt 10. Voorstel om de leden van de Werkgeverscommissie griffie te 

benoemen. En nu mijnheer Slaa als raadslid is toegelaten, kan ook zijn naam als lid van deze commissie worden 

genoteerd. Er stonden nog puntjes, maar als u er S-l-a-a neerzet is dat ook geregeld. En mag dat ook op uw 

akkoord rekenen. Dat is het geval. Is dat ook vastgesteld. 

11. Niet-ontvankelijk verklaren bezwaren tegen raadsbesluit inzake Ontbrekende afscherming (‘gat’) 

A15/A16, ter hoogte van Ridderkerk West

De voorzitter: Punt 10. Nog een beetje een andere, niet aan de orde van de dag zal ik maar bijna zeggen. Maar 

dat heeft te maken met termijnen. Het niet-ontvankelijk verklaren van bezwaren tegen raadsbesluit inzake 

Ontbrekende afscherming, oftewel het ‘gat’ van de A15/A16, ter hoogte van Ridderkerk West. Het niet-

ontvankelijk verklare328n. Moet de raad doen. Is dat ook akkoord? Dat is het geval. Is ook dat vastgesteld. Dat 

was ‘m. Deze eerste raadsvergadering, met zoveel belangrijke dingen. Is een beetje laat geworden. In de foyer, 

van Burgerzaken. Wilt u alstublieft alles meenemen wat u bij u heeft? Deze zaal wordt afgesloten. U kunt niet 

meer hier terugkomen, het feliciteren moet ook echt even beneden gebeuren, zodat deze zaal ook kan worden 

afgesloten. Dus ik verzoek u allemaal naar beneden te gaan, alwaar een borrel klaar staat. Dank u wel.
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