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Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk
donderdag 12 september 2013
(met ingang van 23 februari 2012 stelt de raad de notulen niet meer vast maar de Besluitenlijst
van de raad)
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Aanwezig: De burgemeester mevrouw A. Attema, voorzitter
De raadsleden: de heren T.J. Alderliesten (SGP), P. Boertje (VVD), C.A. van der Duijn
Schouten (SGP), mevrouw T. Duman-Sirin (PvdA), mevrouw F. Fräser (D66/GroenLinks), de
heren J. Ipskamp (LR), M. Japenga (ChristenUnie), B. Kok (SGP), H.J.A. Koppes (groep
Koppes), P. Kranendonk. (SGP), J. Louter (ChristenUnie), mevrouw E. Mans-Los (groep
Koppes), de heren P.W.J. Meij (CDA), A.C. van Nes (Groep Koppes), G.J. van Nes (LR),
mevrouw P.J. van Nes-de Man (groep Koppes), de heren B. Neuschwander (LR), A.H.
Nugteren (LR), W.P. Onderdelinden (CDA), mevrouw I. Parren-Leutscher (LR), mevrouw
A.P.S. Ripmeester (PvdA), de heren B.A. Ros (D66/GroenLinks), A.W. van Santvliet (PvdA),
V.A. Smit (SGP), L. van der Spoel (VVD) en A. Stout (LR)
De wethouders: H. Dokter, H.C.M. van Houcke, A. den Ouden, P. van der Sluijs
Griffier: De heer mr. J.G. van Straalen
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Afwezig: Mevrouw A.B. van Houwelingen-Saugerud (PvdA)
Notulist: Mevrouw I.J.H. Lit
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1. Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter: Goedenavond dames en heren. Hartelijk welkom op deze bijzondere
raadsvergadering. Zo voelen we het, want we zien allemaal bekende gezichten op de tribune:
dat doet ons heel erg goed. Het is een bijzondere gelegenheid en dat gaan we straks allemaal
meemaken.
Afgemeld heeft zich: mevrouw Van Houwelingen.
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De agenda.
Agendapunt 15 wordt op 23 september behandeld. Ook agendapunt 8 wordt verdaagd naar 23
september. Kunnen we de agenda daarmee vaststellen?
Vastgesteld.
2. Toelating en beëdiging van de heer A.W. van Santvliet (raadsvoorstel nr. 295)
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De voorzitter: De heer Van Santvliet wordt voor de tweede keer beëdigd. Mevrouw Van Gink
is nog niet zover dat zij haar plaats in de raad weer kan innemen. Daarom beëdigen wij de heer
Van Santvliet voor de tweede keer.
De voorzitter van de commissie Onderzoek geloofsbrieven krijgt het woord. Mevrouw Fräser.
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Mevrouw Fräser: Mevrouw de voorzitter namens de commissie Onderzoek geloofsbrieven
kan ik u het volgende meedelen.
18 juli 2013 heeft de voorzitter van het Centraal Stembureau benoemd verklaard tot tijdelijk lid
van de gemeenteraad van Ridderkerk, de heer A.W. van Santvliet. De commissie heeft de
geloofsbrief en de andere stukken die de Kieswet eist te ontvangen onderzocht. Deze stukken
zijn door de commissie in orde bevonden. Gebleken is dat de heer A.W. van Santvliet aan alle
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in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet.
De commissie adviseert dan ook om de heer Van Santvliet toe te laten tot de gemeenteraad
van Ridderkerk.
Ik dank u wel.
De voorzitter: Mijnheer Van Santvliet, wilt u in het midden plaatsnemen?
U wilt de belofte afleggen. Ik lees hem voor.
“Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder
welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wet zal nakomen en dat ik mijn
plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.”
De heer Van Santvliet: Dat verklaar en beloof ik.
[De voorzitter feliciteert de heer Van Santvliet onder applaus van de raad en het publiek]
De voorzitter: Straks is er voor u allen gelegenheid om de heer Van Santvliet te feliciteren.
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3. Afscheid van het raadslid de heer W.P. Onderdelinden
De voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Meij.
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De heer Meij: Wim, het is een geweldig gezicht als je al die mensen zo ziet op de tribune. Je
hebt het er elke raadsvergadering over gehad dat er te weinig publiek zat. Eigenlijk moet het
een teken aan de wand zijn dat ze massaal komen als je weggaat.
Wim, daar is hij dan: de dag waarvan je wist dat hij zou komen is hier. Herken je hem? Literair
niveau!
Na bijna 24 jaar en zes raadsperiodes neem je afscheid van jouw gemeenteraad. Een
onvoorstelbaar lange tijd in deze vluchtige maatschappij.
Ik wil kort inzoomen op het jaar waarin je raadslid werd.
In mei 1990 werd je beëdigd als raadslid. Wat mij bij bestudering van de oude notulen opviel,
was dat je pas in september 1990 voor het eerst aan het woord was tijdens de
raadsvergadering en je eerste bijdrage was kort en bondig. Je kunt het dus wel.
Ik wil nog even je parate kennis testen: je beschikt over een enorme parate kennis, maar ik
ben benieuwd.
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Twee vragen.
Weet je nog wat het onderwerp was van je ‘maidenspeech’?
De heer Onderdelinden: Sociaal raadsman?
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De heer Meij: In de buurt: de Rotterdampas.
Weet je nog welk belangrijk onderwerp in 1990 in Ridderkerk speelde?
De heer Onderdelinden: Het centrum.
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De heer Meij: Nee, de aanleg van de metro!
[hilariteit]
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En ik heb hier staan dat als de raad het onderwerp in 1990 goed had opgepakt, Leefbaar
Ridderkerk niet zo groot en het CDA niet zo klein was geworden.
[hilariteit]
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Ik vond het wel bijzonder: vandaag had ik een gesprek met Raymond de Kreek, historicus.
Hij is bezig met een boek over het verleden van Ridderkerk in het kader van 250 jaar
koninkrijk. Hij beschrijft nu het jaar 1963 in Ridderkerk en landelijk. Wat blijkt nu? Ook in 1963
was er sprake van een trein, een aftakking uit Rotterdam en er werd zelfs over een metro
gesproken. Het speelde dus toen al.
Wat ook opvallend was, is dat men toen al sprak over het tracé: de tracéweg. Wat werd
daarmee bedoeld? De Rotterdamseweg.
Opvallend was ook dat er in De Combinatie artikelen verschenen waartegen niemand
protesteerde.
Tenslotte vond ik het opvallend dat de gemiddelde leeftijd in de jaren ’60 29 jaar was in
Ridderkerk. 29 jaar!
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Wim is in die vele jaren achttien uur per dag actief in de weer geweest voor de raad. Niets
was hem teveel. Bij Wim kan je met recht spreken van een roeping. Hij is een rasechte
politicus en in al zijn vezels verbonden met de Ridderkerkse politiek. En nog belangrijker: hij
heeft altijd het belang van de politiek verdedigd. Hij is geen salonpopulist geworden en is niet
meegegaan in het modieuze anti-politieke denken. Politiek is de moeite waard en politiek
doet er toe.
Kijk onder andere naar de realisatie van het open luchtzwembad, kijk naar de huursubsidie
voor de bewoners van Slikkerveer Zuidoost, kijk naar de nieuwbouw van de scouting, kijk
naar de nieuwbouw van De Reyer, kijk naar de bouw van sociale zorgwoningen, kijk naar de
gezonde financiële situatie van de gemeente Ridderkerk.
Ik wil proberen de rol van Wim Onderdelinden te karakteriseren. Gezien je fijngevoelige
karakter, Wim, zal ik mij beperken tot positieve punten.
[hilariteit]
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Hij is in die 23 jaar de grote verbinder geweest. Hij was dé stabiele factor gedurende de vijf
coalities waaraan het CDA deelnam.
Hij was een compromiskunstenaar. Hij wist altijd een meerderheid te vinden in politiek
lastige kwesties en kon de springende kikkers bij elkaar houden. Kom daar nu eens om!
Zijn humor en zijn kwinkslagen waren welkome onderbrekingen tijdens de lange
raadsvergaderingen.
Wim kon ook uitdagend en prikkelend zijn, maar hij kon ook goed incasseren. Er was altijd
respect voor zijn mederaadsleden.
Hij beheerste het politieke spel tot in zijn vingertoppen. Hij hield van het debat en genoot
erg van het spelelement.
Wim was geen man van idealistische vergezichten, maar beschouwde de politiek als een
serieus ambacht.
Hij was de primus interparus over begroting en veiligheid.
Hij was graag aan het woord, maar hij kon ook goed zijn mond houden als er sprake was
van vertrouwelijkheid.
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Hij is een model CDA-er die midden in de Ridderkerkse samenleving staat.
Hij heeft in die 23 jaar bijna geen raadsvergadering gemist. Zelfs zijn verjaardag vond hij
geen excuus om er niet te zijn.
Hij was de gangmaker tijdens de borrel na afloop van de raadsvergaderingen en tijdens de
nachtelijke uurtjes bij raadsconferenties.
Ook zijn taalgebruik was bijzonder en een aantal oneliners is gemeengoed geworden. Wie
kent ze niet: ‘Time-out voorzitter’, ‘Order, order’, ‘Aan iemand willen snuffelen’, ‘Het moet
een grap zijn’ en ‘Vraagteken/uitroepteken’.
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Als persoon bleef hij een beetje ondoorgrondelijk: toonde nauwelijks emotie in het raadsdebat,
was altijd in control, zelfs bij kritische aanvallen, bleef hij kalm. Daar was ik altijd jaloers op.
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Wim, door je jarenlange ervaring en leiderschapskwaliteiten ben je voor mij uitgegroeid tot de
onderkoning van Ridderkerk.
Zelfs nu de fractie van het CDA is gemarginaliseerd, bleef jij de spil van de raad.
Ik wil er twee voorbeelden van noemen, waar de griffier misschien niet zo blij mee is, maar ik
kan me nog herinneren (het is al een tijdje geleden), maar drie jaar geleden ben ik
fractievoorzitter geworden. Al heel lang deed de griffier de briefjes voor de fractievoorzitter in
het postvakje van Wim. Klopt dat? [hilariteit]
En zelfs vorige week, toen hadden we een Metropoolbijeenkomst in Barendrecht en werd ik
door Jan Jippes begroet met “Ha Wim!”.
[hilariteit]

Vier jaar geleden gaf je aan te willen stoppen als fractievoorzitter en vroeg mij om je op te
volgen. Ik begrijp met terugwerkende kracht niet goed, hoe ik het aangedurfd heb om ja te
zeggen. Ik ben in alles je tegenpool en ontbeer veel van je kwaliteiten. We hebben maar één
eigenschap gemeenschappelijk: onze passie voor de politiek.
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Wim, het was een voorrecht om met je samen te werken. Je hebt mij als fractieleider gesteund
waar het nodig was en behoed voor al te grote fouten. Helaas niet voor alle ingezonden
brieven.
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Het tijdstip van je afscheid is nu aangebroken. Je gezondheid heeft daarbij het laatste zetje
gegeven. Je vrouw Arja heeft je vele jaren moeten delen met de politiek. Nu krijg je Wim weer
terug.
Wim, je moet vorm gaan geven aan een nieuwe fase in je leven. Dat zal niet altijd gemakkelijk
zijn. Maar het gaat je lukken.
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Ik wil eindigen met een stukje uit Psalm 121.
De Heer heeft u steeds gade geslagen.
Hij heeft u behoed voor het kwade.
Hij heeft de schaduw aan je rechterhand.
Hij zal je bewaren in je verdere leven.
Ik zal je missen.
[Groot applaus]
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De voorzitter: Ja, kom maar eens aan het woord na zo’n prachtige, persoonlijke toespraak
van Peter Meij. Toch ga ik het proberen.
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Een onafgebroken raadslidmaatschap vanaf 1 mei 1990. Dezelfde dag overigens waarop ik
werd benoemd in de raad van Vlaardingen. 1 mei. Dat is meer dan 23 jaar. Hoe vaak kom je
dat nog tegen? Vraagteken, uitroepteken.
Wim, na de verkiezingen in 1990 nam je plaats in een acht leden tellende CDA-fractie. Het is
min of meer bijzonder dat twee van die acht leden - maar liefst 25% - later burgemeester is
geworden. Dat moet een hele goede leerschool zijn geweest, die fractie van toen.
Overigens wil ik daarmee niet zeggen dat het raadslidmaatschap een garantie is voor een
glansrijke carrière.
Het raadswerk is een nevenbetrekking. Raadsleden doen het raadswerk erbij. Gewoon naast
hun baan en overige werkzaamheden. Dat is een keuze die wij in dit land hebben gemaakt.
Dat is naar mijn mening ook een terechte keuze. Raadsleden moeten in het gewone leven
volop tussen de mensen staan. Juist dan kunnen zij dat wat leeft in de samenleving agenderen
in de raadszalen. En voor jou Wim, heel bijzonder, deze raadszaal van Ridderkerk.
In meer dan 23 jaar zul je gezien hebben dat het raadswerk is veranderd. Ook de
verwachtingen uit de samenleving zijn gewijzigd. Het raadswerk is er niet gemakkelijker op
geworden. Het vraagt veel tijd en inzet van raadsleden. Maar, je zult ervaren hebben dat het
raadswerk ook de mogelijkheid geeft om je persoonlijk te ontwikkelen. Zo kun je heel veel
mensenkennis opdoen. En veel te weten komen over hoe onze complexe samenleving in
elkaar zit.
Naast moeilijke momenten zijn er ook heel veel leuke momenten. Jij was een raadslid dat ook
wilde genieten van die leuke momenten. Je bent een mens dat zich wil begeven onder de
mensen. Die graag met mensen spreekt en wil weten wat hen beweegt en ook de onderlinge
gezelligheid weet te waarderen. In die meer dan 23 jaar heb je je beziggehouden met vrijwel
alle terreinen van het gemeentelijke beleid. Maar, je interesse lag vooral bij het onderwerp
veiligheid en bij de gemeentefinanciën. Vanaf 1994 tot maart 2010 was je fractievoorzitter voor
het CDA. In 2006 ben je benoemd tot tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter en sinds 2010
ben je eerste plaatsvervangend raadsvoorzitter. En waar ik persoonlijk de mooiste herinnering
aan heb, is dat je in 2010 door de raad werd benoemd tot voorzitter van de
vertrouwenscommissie benoeming burgemeester. Ik ben daar het resultaat van zoals u weet.
Dat was toen heel bijzonder. Je was toen geen fractievoorzitter meer en je behoorde al niet tot
de grootste fractie. Die keuze van de raad was dus heel bijzonder en zegt iets over het
vertrouwen dat deze raad in jou had en heeft.
Dat je voor je verantwoordelijkheid van raadslid nooit ben weggelopen, blijkt ook uit je
benoeming in 2010 tot lid van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Nieuw Reijerwaard.
We nemen vanavond afscheid van een zeer ervaren raadslid. Van de nestor van onze raad.
Van een raadslid die het raadswerk met hart en ziel verrichtte. Maar, ook met hart en ziel de
menselijke relaties onderhield. Soms heel serieus, soms ook heel scherp en soms met
grappen en gekkigheid.
Je weet hoe belangrijk humor kan zijn en hoe belangrijk juist de sfeer en onderlinge
verhoudingen zijn.
Vanavond nemen we afscheid van een raadslid die van het ambt genoot. En van een persoon
die wij allemaal gaan missen.
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Wim, je neemt afscheid vanwege je gezondheid. Ik weet dat je dat een moeilijke beslissing
hebt gevonden. Maar, je gezondheid is een zeer groot goed. Ik bewonder je zeer dat je de
beslissing hebt genomen.
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Voor je inzet in al die jaren en de wijze waarop je daar invulling aan gaf, mogen niet alleen je
kiezers dankbaar zijn, maar wij allen in de Ridderkerkse samenleving. Wij wensen jou en je
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vrouw Arja, alle goeds toe voor de toekomst die gaat komen. Geniet van de tijd die je zult
krijgen met je vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Als dank, wil ik je namens de raad de bekende schaal overhandigen. De schaal die gedragen
wordt door mensen. Symbool voor de mensen die je in de afgelopen 23 jaar hebben gesteund
en van de mensen die een beroep op je hebben gedaan. Zeer, zeer veel dank namens ons
allen. Ik verzoek de zaal dit te onderstrepen met een daverende ovatie.
[applaus]
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De voorzitter: We gaan nog iets doen. Wim, ik vraag je daar te gaan staan en ik vraag Arja om
naast je te komen staan. Ik heb nog iets te vertellen. Fotografen, kom maar naar voren.
Mijn verhaal is nog niet helemaal klaar. Je hebt je raadslidmaatschap vervuld naast je
beroepsmatige taken. Je vond ook nog tijd voor de kerk en kerkelijk jeugdwerk in Ridderkerk.
Wie zich zo inzet voor de samenleving als jij de vele afgelopen jaren hebt gedaan, verdient
waardering van de samenleving. Ik ben ervan overtuigd dat vele Ridderkerkers jou die
waardering gunnen. Het mooiste bewijs van die waardering en erkenning is dat dit ook in Den
Haag niet onopgemerkt is gebleven. Ik mag je met heel veel trots meedelen, dat het Zijne
Majesteit de Koning heeft behaagd om je te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
[applaus]
[de burgemeester speldt de medaille op]
De heer Onderdelinden: Voorzitter, college, collega raadsleden, oud collega’s, ambtenaren,
familie en vrienden, burgemeester, beste Anny.
We hebben deze keer geen spreektijd afgesproken. Dat is een heerlijk gevoel! Ik neem het er
even van.
Voorzitter, serieus, ik zal proberen het kort te houden zoals ook menige bijdrage in deze raad.
Collega’s ik weet: dat lukte niet altijd.
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Bijna zes periodes van vier jaar heb ik met volle overgave en enthousiasme volgemaakt. Met
veel collega’s binnen en buiten mijn partij, het CDA. Een partij die echt voor Ridderkerk gaat,
maar die ook voor mensen onder de 18 jaar is. [ hilariteit]
Ons nieuwe partijprogramma ligt vlakbij de uitgang en is voor iedereen beschikbaar. Ik heb
veel collega’s meegemaakt, zowel in het monisme als in het dualisme. Met een onderbreking
van bijna een periode zaten we in het college met Janny Sterkenburg, Jos Rienen en Maarten
den Boef als eigen wethouders in de afgelopen 24 jaar.
Als jong broekie werd ik in 1990 in de arena gestuurd, het diepe ingegooid door het toenmalige
fractielid Jos Rienen waarmee ik nog net niet heb geslapen, zo innig was onze samenwerking.
Na de fractievergadering op maandag – Jos was in 1993 wethouder geworden – namen we de
B&W agenda nog door die een paar uur later op dinsdagmorgen voorlag.
Jongere collega’s ik kan het uitleggen.
Het fractievoorzitterschap van 1994 tot en met 2010 was voor mij heel bijzonder. Daarin kwam
echt zo ongeveer alles langs. Van zachte tot harde portefeuilles. In willekeurige volgorde een
kleine greep: de caravans, het nieuwe centrum, de stadsregio, een mogelijke stadsprovincie,
de structuurvisie, sportnota’s, alles rondom financiën, de veiligheidsportefeuille, veel
onderwijsdossiers, de tram, Nieuw Reijerwaard, Slikkerveer Zuidoost, collegevorming,
samenspraakbijeenkomsten, bezuinigingsoperaties vanaf 1995 en niet te vergeten een
woonboot. Ik heb wat met schepen, zoals de meesten weten, maar dit was een boot die het
varen helaas voor gezien hield.
Ook het deelnemen aan en het leiden van de vertrouwenscommissie die moest leiden tot een
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nieuwe burgemeester voor Ridderkerk, was uniek. Een bijzonder leerzaam proces. Ik hoor nog
wel van de burgemeester wanneer in welk jaar ik daar wat over mag gaan zeggen.
Lieve mensen, ik genoot van het debat. De interacties, het verkrijgen van meerderheden,
zoeken naar financiële dekkingen en elkaar proberen te overtuigen. De vele contacten met
burgers, instellingen en bedrijven. Ik heb nog even overwogen om aan Arie den Ouden te
vragen naar aantallen, getallen, data, percentages en dergelijke omtrent mijn
maatwerkverleden. Maar, colleges hebben het vaak zo druk: ik durfde het niet aan.
Ik heb met nogal wat burgemeesters gewerkt. Harm Bruins Slot, Jan Waayer, Jon Hermans,
tussenpausen Van Wouwe en Hulman en nu burgemeester Anny Attema.
En, Jan Waayer is zelfs vanavond aanwezig. Daarvan ben ik oprecht zeer onder de indruk.
En ook aanwezig is oud-burgemeester van Urk, Seiko Veninga. Hij heeft in mijn leven veel
betekend en betekent nog veel. Zeker, allemaal nogal verschillende mensen, maar met een
ding gemeen: zeer gedreven voor deze mooie gemeente. Daar kon je een band mee
opbouwen. Burgmeesters leven meer dan raadsleden in een glazen kooi. Iedereen heeft wel
een mening over ‘hun burgemeester’. Ik zal ook afscheid moeten nemen van de
gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard en daarmee van mijn Ridderkerkse collega’s
Volbrecht Smit, Arie den Ouden en Henk Dokter. Ik heb vol overgave namens de raad de
belangen van Ridderkerk en Rijsoord verdedigd. Het was lastig, maar ook zeer uitdagend, ook
omdat partijen en belangen daar bij elkaar komen. Er is nog een lange weg te gaan. De
meesten werken vanuit het kader dat de raden voor de gemeenschappelijke regeling hebben
neergezet. Communicatie en overleg blijven hier het sleutelwoord.
Ik wil iedereen bedanken voor de vele, vele mailberichten na mijn bekendmaking. Ik ben er stil
en beduusd van. Ik heb nooit geweten tijdens de debatten dat jullie ook zo over mij denken.
Daar had ik achteraf wat meer gebruik van kunnen maken.
[hilariteit]
Een van de mooiste reacties was van oud-collega Leo Plaisier. Hij mailde dat de raad nu vast
en zeker in zijn geheel ontmanteld zou worden: doorgaan heeft natuurlijk geen enkele zin.
[hilariteit]
Een kleine anekdote. Op een dag van de begrotingsbehandeling in het “Wissenberg-tijdperk”
had de coalitie en oppositie zoals gebruikelijk wat geschoten op de begroting en ook
geamendeerd. Aan het einde van een dag vergaderen, werden we in kamer A onder drie
opgesloten waar we weer uit mochten komen als er dekking was gevonden. Algemene reserve
en dekkingsreserve waren toen nog heilig, Kees. Ze werden beschermd. Met enige
vindingrijkheid konden wij het college daarna melden dat debet en credit weer gelijk waren.
Mijn stoppen met het raadswerk is om reden van mijn gezondheid. Gelukkig geen ruzies of iets
dergelijks. Mijn hart ging sputteren. Dat kwam niet door de peilingen. Gelukkig gaat het nu
weer naar behoren en zet het herstel hopelijk door. Ik heb het niet over de peilingen,
overigens. Ik hoop op de achtergrond nog wat ondersteuning te kunnen verlenen in de
commissie en in een ander verband. De streep hoeft niet in een keer te worden getrokken.
Speciale dank gaat uit naar mijn fractiegenoot Peter Meij. Toen hij op mijn verzoek de fakkel in
2010 overnam als fractievoorzitter, hebben wij en ook daarvoor op een zeer bijzondere wijze
samengewerkt. Onze omgeving heeft het ook kunnen zien. Overal waren we er om de grote
zaak te dienen en meters te maken. Dank voor de chemie die lang geleden is ontstaan. Het
vertrouwen in elkaar was en is er. Ook dank voor jouw tomeloze inzet.
Ook de griffier, Johan van Straalen, dank ik voor zijn werk. Zijn meedenken en ondersteunen.
Fijn was het om samen te werken als daar aanleiding voor was. Ik heb jou Johan, leren kennen
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als ambtenaar Algemene Zaken tot griffier. Iedere collega weet dat we drijven op een goede
griffie. Natuurlijk vertrouw je elkaar dan wel eens wat toe. Johan weet zijn grenzen te trekken
als het om delen van informatie gaat. “We got him!”, zo begon Johan een keer zijn toespraak
toen een burgemeester was aangetrokken. Raad, dit geldt ook voor hem!
Ook Anja, Trudy en Maarten wil ik hierbij betrekken.

10

15

Voor Ridderkerk verwacht en hoop ik voor de komende jaren een goed college en assertieve
raad die met zijn tijd meegaat. We moeten ons richten op een nog meer meedenkende en
participerende bevolking. Op een gemeentelijke overheid die steeds meer aanklopt bij haar
eigen inwoners. Op hun beurt zullen de burgers meer aankloppen op de gemeentelijke
deuren, vanwege taken die door Den Haag naar ons worden overgeheveld.
Louis, een kleinere overheid, maar zeker ook een andere overheid met minder middelen. Het
gaat om betrokkenheid met elkaar. Om creativiteit van burgers en ondernemers. Ik geloof
daarin.
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Ik zei: met minder middelen. Collega’s bedenk wel dat ik in 1995 de eerste grote
bezuinigingsoperatie heb meegemaakt om vijf miljoen gulden te realiseren. Ook toen
bestonden er keukentafelgesprekken. Aan de keukentafel van oud-collega en tevens
oud-directeur Gemeentefinanciën wijlen Piet Postma heb ik samen avonden lang, dikke
begrotingen doorgeworsteld om te komen met voorstellen van onderaf. Dat was toen al de
bedoeling.
Ook toen al, coalitie, vonden we de OZB een onderdeel dat niet als eerste kon worden
verhoogd. Grap! (alleen voor insiders).

30

Tenslotte dank ik natuurlijk mijn vrouw en mijn vier kinderen en mijn kleinkind Bram, die mij zo
dierbaar zijn. Voor het geduld en uithoudingsvermogen. En soms ook aanhoren van moeilijke,
onverkwikkelijke en leuke zaken en voorvallen. Zonder die steun is zo intensief werken
eigenlijk een onmogelijke onderneming.

35

Ik wens mijn collega’s Gods onmisbare zegen bij hun zo belangrijke werk voor onze mooie
gemeente. Probeer er de humor in te houden. Het is een deel van de oplossing.

40

Ik wil eindigen met een gebed van Franciscus van Assisi. Dat zal Jan Waayer als katholiek
goed doen. “Geef mij de moed om te veranderen wat niet aanvaard kan worden. Geef mij de
rust om te aanvaarden wat niet veranderd kan worden. Geef mij de wijsheid om het eerste en
het tweede te onderscheiden.” Deze wijsheid wens ik onze lokale bestuurders van harte toe.
Dank u wel
[applaus]

45
De voorzitter: Ik denk dat het verstandig is als je even in het midden komt staan, zodat de
mensen je kunnen feliciteren. Ik maan wel tot enige spoed. Na afloop van de vergadering is er
gelegenheid om nog even met elkaar samen te zijn.

50

De heer Onderdelinden: Mag ik daar iets op zeggen, voorzitter? [hilariteit]
Dat is fantastisch. Het zou technisch zo kunnen zijn dat we nu met een groot aantal mensen
naar beneden gaan en dat de collega’s om een uur of tien of half elf ook naar beneden komen.
Is dat een redelijk voorstel?

55

De voorzitter: Hoe dan ook, uw zetel hebben wij nodig.

1882

12 september 2013

5

Ik vind dat een goed voorstel. Wij hebben afgesproken tot half elf te vergaderen. Daarna
komen we naar beneden.
De heer Onderdelinden: Dank u wel. Ik maak geen gebruik van de tweede termijn.

10

De voorzitter: Tot straks. We gaan de opvolger van de heer Onderdelinden installeren. Ik geef
het woord aan de voorzitter van de commissie Onderzoek geloofsbrieven.
4. Toelating en beëdiging van de heer L. Kruithof
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Mevrouw Fräser: Dank u wel.
Mevrouw de voorzitter namens de commissie Onderzoek geloofsbrieven kan ik u het volgende
meedelen.
Op 18 juli 2013 heeft de voorzitter van het Centraal Stembureau benoemd verklaard tot tijdelijk
lid van de gemeenteraad van Ridderkerk, de heer L. Kruithof. De commissie heeft de
geloofsbrief en de andere stukken die de Kieswet eist te ontvangen onderzocht. Deze stukken
zijn door de commissie in orde bevonden. Gebleken is dat de heer L. Kruithof aan alle in de
Gemeentewet gestelde eisen voldoet.
De commissie adviseert dan ook om de heer L. Kruithof toe te laten tot de gemeenteraad van
Ridderkerk.
Ik dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Ik verzoek de heer Kruithof naar voren te komen. Na afloop kunt u
hem feliciteren op het plein.
Ik verzoek u allen te gaan staan. De heer Kruithof heeft aangegeven de eed te willen afleggen.
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“Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder
welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk
of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wet zal nakomen en dat ik mijn
plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.”
De heer Kruithof: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

40

De voorzitter: Dank u wel. Ik feliciteer u.
[felicitatie, overhandiging van de bloemen, applaus]
5.

Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)

45
De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Ripmeester, over de thuiszorg.

50

55

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter.
De wethouder heeft in de commissie aangegeven geen Rotterdamse toestanden te willen in
de thuiszorg. Daar zijn we blij mee.
Ook de PvdA is van mening dat op een fatsoenlijke manier met medewerkers moet worden
omgesprongen. Marco Florijn gaf in het recente debat aan dat hij er in het Rotterdamse debat
beter op had moeten toezien en het vooraf had moeten regelen.
In het debat van gisteravond spraken de staatssecretaris en minister uit erg ongelukkig te zijn
met de vlucht die gemeenten nemen richting Alfahulpconstructies.
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In Doetinchem wordt in de nieuwe thuiszorgcontracten geregeld dat nieuwe aanbieders de
werknemers van de vorige aanbieder onder dezelfde arbeidsvoorwaarden overnemen. Dit
voorkomt een hoop onrust. Werknemers houden baan, salaris en contract.
Is het college voornemens om in de nieuwe contracten ook deze overgangsbepaling op te
nemen? Of zet het college in op alfahulpconstructies?
De eigen bijdrage van € 89 miljoen, die aan gemeenten wordt gevraagd, lijkt van de baan te
zijn. Is het college voornemens om nu het budget en de doelgroepen voor 2014 niet te
wijzigen, in heel 2014 thuiszorg onder dezelfde voorwaarden te laten leveren en dat jaar te
benutten om met een voorstel voor 2015 en verder te komen op basis van de naar verwachting
dan aangenomen wetten?
De PvdA hecht eraan dat er een onafhankelijk meldpunt komt voor klachten en
aandachtspunten in de thuiszorg.
Bent u voornemens dat op te richten? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
Dank u wel, voorzitter.
De voorzitter: Wethouder Van der Sluijs.
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Wethouder Van der Sluijs: Dank u wel, voorzitter.
Nog maar in de afgelopen commissievergadering hebben we uitgebreid gesproken over het
onderwerp huishoudelijke zorg. Ik heb toen nadrukkelijk uitgesproken geen Rotterdamse
toestanden te willen. Ook de raad heeft zich daarover uitgesproken. Het is goed om te horen
dat de PvdA zich daar nog een keer bij aansluit.
We hebben de komende periode heel wat af te handelen met de huidige aanbieders. We zitten
ook met een wisselend politiek klimaat uit Den Haag. Er komen steeds weer nieuwe signalen,
dat het anders gaat worden. Het is voor de gemeente lastig om daar de koers op te bepalen.
Toch doen we onze uiterste best. Volgende week hoop ik met het college een volgende stap te
zetten en meer duidelijkheid te hebben over de koers die wij gaan varen en over de wijze
waarop wij omgaan met onze thuiszorgmedewerkers. Zij spelen een belangrijke rol en
behoeven een waardering die daarbij hoort.
Ik zal u daar spoedig over inlichten. Uw vraag over de zorg en klachten, hoe we dat kunnen
doen: op dit moment is er al een onafhankelijk klachtenpunt. Ik kijk naar Zorgbelang.
Ook daar zal de komende periode nadrukkelijk aandacht aan worden gegeven.
Dat was het.
De voorzitter: Mevrouw Ripmeester.
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Mevrouw Ripmeester: Dank u wel.
Ik had eigenlijk gehoopt naar aanleiding van uw beantwoording van onze schriftelijke vragen
waarin u zegt dat mensen met een Wmo-indicatie ondersteuning blijven ontvangen door een
hulp die daarvoor fatsoenlijk wordt beloond en waarvoor de wettelijke verplichtingen en sociale
zekerheid zijn geregeld, dat dit een opmaat was naar het niet willen inzetten op
alfahulpconstructies. Wij vinden thuiszorg belangrijk. Daar zit een stukje zorg in.
Naar alfahulpconstructies wordt voornamelijk uitgeweken als het budget leidend is.
Ziekenhuispoetsers zonder contract zitten in schaal 10. Hulpen in de huishouding die cliënten
begeleiden met schoonhouden en op orde houden van hun huis, zitten in schaal 15.
In Rotterdam wordt wat dat betreft gerekend met …
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De voorzitter bij interruptie: Mevrouw Ripmeester, dit is het vragenuur. Wilt u het kort
houden en concrete vragen stellen?
Mevrouw Ripmeester: Mijn vraag komt, maar ik heb deze aanloop nodig.
Een tarief van € 20,27 uitgaande van schaal 10. Je hebt een tarief nodig van € 24,75 op basis
van schaal 15. De tweede zorg voorkomt duurdere vervolgzorg.
Als gemeenten lager gaan zitten met de tarieven, wordt er vooral aangestuurd op alfahulpen.
Ik had het idee naar aanleiding van uw antwoorden op onze schriftelijke vragen, dat u zou
zeggen: nee we zetten niet in op alfahulpconstructies, we gaan een tarief minimaal
overeenkomstig met € 20,27 leveren, zodat het ook niet nodig is. Zodat mensen hun vaste
contract houden. In Doetinchem noemen ze het “dat ze geen tweederangs hulpen worden”.
Dat vind ik wat negatief, maar dat ze een volwaardige betrekking als thuishulp houden. Gaat u
dat op die manier vorm geven?
Wethouder Van der Sluijs: In de commissie heb ik ook al gezegd dat de alfahulp bepaalde
beelden oproept die ik onterecht vind als ik kijk naar wat wij voor ogen hebben. Ik heb zelfs
gezegd: “laten we het geen alfahulp, maar omegahulp noemen”, omdat het een ander karakter
en andere vorm heeft. U hebt aangegeven dat we zorgvuldig moeten omgaan met de
belangen van de helpers. Ik heb met de Abvakabo gesproken over waar zij en wij aan denken.
Laten we het zorgvuldig doen. Zodra we eruit zijn, hoort u het.
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De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel over de ambulances.
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De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter.
Het is alweer enige tijd geleden dat we cijfers hebben ontvangen over de aanrijtijden van de
ambulances in Ridderkerk. De nieuwe opstelplaats voor de ambulances bij het
Maasstadziekenhuis is gerealiseerd. Heeft de nieuwe opstelplaats tot verbetering van de
aanrijtijden geleid? Zo ja, in welke mate?
De voorzitter: Of u het wil geloven of niet: gisteren hebben mij de cijfers bereikt. U bent
telepathisch bezig. We zullen de cijfers aan de raad toesturen. Er is sprake van enige
verbetering. Wat wij niet uit de stukken hebben kunnen halen, is of dat te maken heeft met de
nieuwe opstelplaats. We zullen ervoor zorgen dat we dat duidelijk krijgen. Er is sprake van
verbetering, dat is belangrijk. Hoe het precies komt, zoeken we nog na.
De heer Van der Spoel: Dank u wel, voor de toezegging. Wij zien de cijfers graag tegemoet,
want wij willen graag de vinger aan de pols houden. Dank u wel.
De voorzitter: Mevrouw Van Nes over de Oostmolendijk.

45

Mevrouw Van Nes: Dank u wel, voorzitter. Ten gevolge van de werkzaamheden aan de
Oostmolendijk ontstaan scheuren in het wegdek en verschuift de dijk.
Heeft dit invloed op de realisatie van de Crezeepolder? Wordt er onderzoek gedaan naar de
gevaarlijke onbeheersbare situatie van de dijkverschuiving?

50

De voorzitter: Wethouder Den Ouden.

55

Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. Het waterschap Hollandsche Delta is
verantwoordelijk voor de dijken. In het kader van hun zorg daarvoor zijn activiteiten aan de
Oostmolendijk. U hebt dat ook waargenomen. Er is een zekere verzakking geweest. Die wordt
hersteld. Het waterschap heeft ons verzekerd dat er geen risico’s zijn of ontstaan in het kader

1885

12 september 2013

5

van de veiligheid. Wij hebben geen reden om aan het antwoord te twijfelen. Het heeft geen
invloed op de plannen voor de Crezeepolder.
De voorzitter: De heer Koppes over zwerfafval.
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De heer Koppes: Dank u wel, voorzitter.
Per brief van 25 juni 2013 kenmerk 13/18785 deed u ons stukken toekomen over de
businesscase afvalinzameling BAR. Daarin geen hoofdstuk over zwerfaval. Toch heel
belangrijk. Een bron van irritatie in onze gemeente. Gemeenten ontvangen jaarlijks een
uitkering van € 20 miljoen voor de extra aanpak van zwerfafval.
In de raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is afgesproken dat gemeenten deze
vergoeding direct uitgekeerd krijgen. Dat betekent dat onze gemeente jaarlijks € 1,19 per
inwoner krijgt voor extra in te zetten uren, activiteiten en materialen om zwerfafval tegen te
gaan. Voor Ridderkerk een bedrag van ruim € 53.000,-.
Bent u bekend met deze regeling? Heeft Ridderkerk geld gekregen uit deze regeling, zo ja,
hoeveel en zo neen, wat gaat u doen om daaraan deel te nemen?
Dank u.
Wethouder Den Ouden: Uiteraard zijn wij bekend met deze regeling. U citeert dat de gelden
direct worden overgemaakt naar de gemeente. Ja, dat lijkt. Het is in de raamovereenkomst
helder geworden in de vorm van concept-deelnemersovereenkomsten. In
deelnemersovereenkomsten moet vastgelegd worden wat de gemeente aan
inspanningsverplichtingen heeft en in dat administratieve traject zitten we nu. Dan komen in
het kader van de overeenkomst de gelden naar ons toe.
Overigens kregen we al langer gelden van het Verpakkingenfonds en in het kader van de
activiteiten rond de landelijke opschoondag in maart uit die pot betaald.
Eigenlijk een vorm van wat er al gebeurde. Nu op een contractbasis.
De voorzitter: De heer Japenga over graffiti.

35

40

45

De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter.
Terecht wijzen actieve bewoners in Drievliet ons erop dat het niet allemaal is zoals het zou
moeten zijn. Een actieve deelnemer aan het wijkoverleg, de heer Salij, heeft zowel brieven aan
het college als aan de raad gestuurd en stelt aan de orde de situatie bij de Rotterdamseweg
tegenover de P&R Oudelanden. Dit is het eerste wat je van Ridderkerk ziet als je binnenkomt
rijden. Een vies, besmeurd en volgekrast glazen scherm en een verpauperde omgeving. Onze
fractie is het met de schrijver eens dat dit een ongewenste situatie is.
Maar, het is niet van gisteren of vandaag. Ik heb een paar vragen.
Rond het mail- en briefverkeer is er iets misgegaan. Al in mei is een brief plus mailbericht
uitgegaan. Pas op 8 juli is een brief aan de raad geschreven. Daarvoor is iets zoekgeraakt.
Dat is niet het echte probleem, maar dat kan de communicatie hinderen.
Nu onze vragen.
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Wanneer is het scherm voor het laatst schoongemaakt?
Wat is de exacte functie van het scherm?
Er is en wordt bezuinigd. Als bezuinigingen leiden tot verpaupering, is dat niet wat we
willen. Wordt er wellicht gezocht naar creatieve oplossingen als verplaatsen van het
scherm?
Het plaatsen van fietsen gebeurt rommelig. Ik meen dat er beugels zouden komen. Hoe is
de stand van zaken?
Wij willen aandacht voor deze verpaupering. En aandacht van het college en wijkoverleg
om iets te ondernemen.

Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter.
We zijn blij als betrokken burgers een signaal afgeven hoe het beter kan in de gemeente.
De communicatie is in het voortraject niet helemaal goed gegaan. Wij hebben contact gehad
met de briefschrijver en excuses aangeboden. Een deel van uw vragen komt terug op de lijst
van ingekomen stukken. Het conceptantwoord is aan de griffie gestuurd. Ik zal daarom kort zijn
in de beantwoording nu over het transparante scherm aan de Rotterdamseweg.
Het scherm heeft een geluidbeschermende functie voor de woningen in dat deel van Drievliet.
Dat ziet er soms wat vervelend uit. Wij vinden dat ook onplezierig. We kijken of naast het
reguliere budget extra geld vrijgemaakt kan worden voor het reinigen. De budgetten die u als
raad hebt vastgesteld, moesten fors omlaag bijgesteld worden. Daarvoor was een zekere
noodzaak. Het valt niet uit te sluiten dat je de effecten daarvan in de gemeente gaat zien.
We hebben het voornemen om het zo goed mogelijk te laten zijn.
De fietsen: we hebben een gezamenlijke opdracht met het waterschap. De Rotterdamseweg is
in eigendom en beheer van het waterschap. We zijn in gesprek om bij verschillende bushaltes
fietsrekken te plaatsen. We dachten dat we al een eind gevorderd waren en dat het binnenkort
gaat gebeuren, maar recent begreep ik dat dit iets opschuift.
De voorzitter: De heer Japenga.
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De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter, dank u wel, wethouder. Ik heb nog wel een vraag
over wat u net aangaf over het vrijmaken van iets extra’s naast het reguliere budget. Staat in
de antwoordbrief daarover iets vermeld? Moeten wij het waterschap tot snelheid bewegen?

40

Wethouder Den Ouden: Ik heb ongeveer uit het hoofd geciteerd wat in de brief staat. Dus dat
we op zoek gaan naar… We moeten naarstig op zoek om wat te vinden.
Met het Waterschap hebben we regelmatig overleg. U kunt geen druk uitoefenen. We
proberen in overleg de zaak in beweging te houden.
6. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 30 mei, 27 juni en 4
juli 2013

45
De voorzitter: Kunnen we dit vaststellen? Vastgesteld.

50

7. Lijst van ingekomen stukken, nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke
beantwoording (artikel 40 Reglement van orde) en stemming over eventueel
ingekomen verzoeken om een interpellatie
De voorzitter: Iemand hierover? Vastgesteld.
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8. Aanwijzing lid en plaatsvervangend lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke
Regeling Nieuw Reijerwaard (raadsvoorstel nr. 286)
Dit agendapunt wordt verschoven naar de raadsvergadering van 23 september 2013.

10

9. Wijziging quorum besluitvorming Gemeenschappelijke Regeling Nieuw
Reijerwaard (raadsvoorstel nr. 278)
De voorzitter: Stemverklaringen? De heer Van Nes, groep Koppes.
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De heer Van Nes: Dank u wel, voorzitter. Ik stel u gerust: wij gaan met het voorstel akkoord. Ik
wil herhalen wat ik in de commissie heb gezegd. Wij vinden dit een minachting van Rotterdam
voor Nieuw Reijerwaard.
De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Tegenstemmen?
Vastgesteld.
10. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oostmolendijk 82 (raadsvoorstel nr.
281)
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De voorzitter: Stemverklaringen? Tegenstemmen?
Vastgesteld.
11. Vaststelling bestemmingsplan Ontwikkelingen Reyerpark (raadsvoorstel nr. 284)
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De voorzitter: Stemverklaringen?
De heer Ros: Dank u wel. De fractie van D66/GroenLinks kan net als bij de uitgebreide
behandeling van dit voorstel in april 2012 alleen instemmen met de aanleg van de extra
fietsenstalling bij het Farelcollege. De extra investering in parkeerplaatsen en rotondes vinden
wij in deze zwaar economische tijd niet verantwoord. Daarnaast gaat deze ten koste van het
groen in het Reijerpark.
De heer Boertje: Dank u wel, voorzitter.
Middels een stemverklaring herhaalt de VVD opnieuw haar standpunt van mei 2012.
De VVD is tegen de aanleg van een extra rotonde. De investering is niet noodzakelijk, zeker
niet in moeilijke tijden.
Wij zijn overigens niet tegen alle punten in het voorstel. Onder “aanleiding” staan 6
aandachtsstreepjes. Waar wij voor, dan wel tegen zijn, geef ik hierbij aan.







Farel uitbreiding: voor.
Plaatsing fietsparkeren: voor
Aanleg nieuw parkeerterrein: tegen
Aanleg rotonde Populierenlaan Sportlaan: voor
Aanleg rotonde halverwege Populierenlaan: tegen
Kunstgrasveld: tegen.

Dank u.

55

De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Tegenstemmers?
Het voorstel is met de gemaakte opmerkingen aangenomen.
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12. Subsidieverordening ‘Energiezuinig investeren in Cornelisland’ (raadsvoorstel
nr. 283)

10

De voorzitter: Stemverklaringen? Tegenstemmers?
Vastgesteld.
13. Beheerverordening Rijsoord (raadsvoorstel nr. 285)
De voorzitter: Een kort debat. Wie wil hierover het woord voeren? De heer Los.
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De heer Los: Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Johan van Oldenbarnevelt zei dat
ook wel eens.
Een voorstel voor het beheersplan met als voornaamste reden om leges te kunnen heffen,
maar toch kleven er wat nadelen aan. Het oude bestemmingsplan komt geheel te vervallen.
Alleen de huidige situatie wordt als het ware bevroren. Inclusief eventuele illegale situaties.
Eventuele bouwplannen of voornemen daartoe hebben weer opnieuw aandacht en
procedures nodig. Denkt u hierbij aan herstructureringsplannen van Woonvisie.
De beheerverordening wordt in principe aangenomen voor tien jaar. Niet wat de wethouder
voorzichtig meedeelde tot 2016.
Het WOP dat in 2014 wordt gemaakt is in 2023 weer verouderd. De prijs van zo’n beheerplan
is ook best hoog en benadert de kosten van een echt bestemmingsplan. Alleen de procedures
die door de gemeente normaal gesproken moeten worden gedaan, zijn er dan niet.
Als dan in 2016 een echt bestemmingsplan wordt gemaakt, zijn we tweemaal zo duur uit.
De gederfde legesopbrengsten wegen daar niet tegenop. Bovendien blijkt uit mijn informatie
dat wel leges mogen worden geheven in een gebied met een verlopen bestemmingsplan.
Alleen de toetsing aan het bestemmingsplan mag middels leges niet worden doorberekend.
Voor toetsing aan een bouwbesluit, bouwverordening en welstand mag wel leges worden
geheven.
Dat we voor tien jaar vastzitten aan een situatie waar geen inspraak van inwoners tegenover
staat, vindt onze fractie een deur te ver. Voordelen zien we eigenlijk niet. Alleen maar nadelen.
Bovendien voorziet de WRO niet in enige vorm van rechtsbescherming.
Wij kunnen daarom dit voorstel niet steunen. Dat geldt eigenlijk ook voor het volgende
agendapunt.

40
Dat was het dan, voorzitter. Dank u wel.
De voorzitter: De heer Japenga.
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De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter.
De fractie van de ChristenUnie vindt dat beheerverordeningen tijdelijke middelen zijn om
bestemmingsplannen te vernieuwen. De bewonersinbreng blijft van belang.
Beheerverordeningen mogen op geen enkele manier bewonersinbreng en invloed beperken.
Op 29 juni 2009 werd de structuurvisie geagendeerd en tegelijkertijd is een motie
aangenomen die ziet op eventuele bouw van een aantal woningen op de hoek Rijksstraatweg
Lagendijk. Die motie verzoekt het college met voorstellen naar de raad te komen bij de
herziening van het bestemmingsplan Rijsoord. Dat stond in de planning voor 2011.
Kan de wethouder toezeggen dat deze motie nog steeds leeft en bestaat? Ik denk ja. En dat er
met spoed wordt gewerkt aan het bestemmingsplan? Ik zou graag horen wanneer dat op de
planning staat.
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De heer Los: Voorzitter, als de heer Japenga naar de plankaart had gekeken, zou hij zien dat
het gedeelte waar de motie op slaat, buiten de plankaart valt. Ik heb daar namelijk ook naar
gekeken.
De heer Japenga: Voorzitter, ik heb het over het bestemmingsplan waarbij het gaat over dit
deel van Rijsoord. Daar doel ik op.
De voorzitter: Wethouder Van Houcke.
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Wethouder Van Houcke: Dank u wel, voorzitter.
Eerst de heer Los. U hebt een aantal opmerkingen over het plan gemaakt. Ik denk dat u op een
verkeerde lijn zit. Het is niet zo dat dit plan zomaar herzien wordt om leges te kunnen heffen.
Dat is een aspect van het verhaal. Wij zijn bezig om de bestemmingsplannen bij de tijd te
brengen. Dat is iets wat iedereen kan begrijpen. Dat is belangrijk. Het is wel zo dat wij een
zekere capaciteit aan mensen hebben en een zekere hoeveelheid geld om noodzakelijke
expertise in te huren. Dat betekent dat er in de afgelopen tijd een enorme inhaalslag is en
wordt gemaakt om alles bij de tijd te brengen. De wetgeving is veranderd. Het is niet zo dat
illegaliteit bevroren wordt. Ik weet niet wat u bedoelt met illegaliteit, maar, als iets illegaal is,
dan was het dat en is het dat nu nog. Ook in het nieuwe plan.
En als het illegaal is, betekent dit dat het niet kan en mag.
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U zegt dat het voor tien jaar geldt. Dat zou kunnen. Voor tien jaar. De nieuwe Wet op de
ruimtelijke ordening laat deze mogelijkheid nadrukkelijk open. Wij maken gebruik van het ons
ter beschikking staande instrumentarium om waar we dat nodig vinden op een snelle manier
de bestemmingsplannen bij de tijd te brengen. Een beheerverordening is feitelijk een
bestemmingsplan. Laat daar geen misverstand over bestaan.
In de komende jaren staat op de rol het herzien van het wijkontwikkelingsplan Rijsoord. Dan
halen we bij veel mensen informatie op. Dat is de bedoeling. We willen geen dubbel werk
doen. De informatie die wij krijgen, betekent mede een basis voor het nieuwe
bestemmingsplan.
Waarom nu een beheerplan?
Beheerplannen worden opgesteld daar waar weinig ruimte voor dynamiek is. Rijsoord is een
deel daarvan. Dat betekent dat Rijsoord een uitstekend gebied is om op deze wijze de zaak bij
de tijd te brengen.
U meldt net als in de commissie dat het zo vreselijk duur zou zijn. Ik heb ambtelijk nagevraagd
hoe dat in elkaar zit en men heeft dat uitgezocht. Ik kan u gerust stellen, het is goed om op de
kleintjes te letten in deze tijd. Als we voor Rijsoord een bestemmingsplan zouden hebben
gemaakt, mogen we op € 20.000,- rekenen. De beheerverordening komt op € 6.000,-. Dat
betekent dat we een aantal jaren vooruit kunnen. Dat het wijkontwikkelingsplan ontwikkeld kan
worden zoals we hebben afgesproken. Tegelijkertijd overlapt dat dus informatief de aanzet
naar het nieuwe bestemmingsplan. En over een aantal jaren hebben wij daar een nieuw
bestemmingsplan.
U noemt dat de Wet ruimtelijke ordening geen rechtsbescherming zou geven. Ik weet niet
precies wat u daarmee bedoelt, maar de rechtsbescherming van de beheerverordening is
hetzelfde.
De heer Japenga refereert aan de motie. U vraagt of de motie nog leeft. Hij is springlevend.
Vanmorgen heb ik hem nog gezien. De heer Los heeft overigens gelijk met zijn interruptie. Er
zijn kleine verschuivingen geweest in de plangrenzen. Het gebied hoort bij het in ontwikkeling
zijnde bestemmingsplan Buitengebied, waarvan u onlangs de visie hebt vastgesteld. De motie
is springlevend. Dinsdag heb ik met ambtenaren overlegd en toen kwam ook dit gebied weer
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aan de orde. Onmiddellijk werd ambtelijk “wacht even” geroepen.
Ik vind het met u vervelend dat het allemaal zo lang duurt. Wat ons betreft is de urgentie ook
niet groot, omdat het binnen het landelijk gebied valt. Uw spoed voor het bestemmingsplan is
duidelijk. Dit zal niet uitgesmeerd worden over een aantal jaren.
Dank u wel.

10
De voorzitter: Dank u wel. De heer Los, tweede termijn.
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De heer Los: Dank u wel.
Ik ben wel enigszins gerustgesteld. € 6.000,- of € 20.000,- is een heel verschil.
Maar, de wethouder refereert aan het feit dat een beheerverordening feitelijk een
bestemmingsplan is. Het is alleen het bevriezen van de bestaande situatie. Het is zeker geen
bestemmingsplan. U vraagt mij hoe rechtsbescherming precies zit. Dat is nou juist het punt. Bij
aanname van de wet is daarop geamendeerd. Uiteindelijk is die beheerverordening er – laten
we maar zeggen – zomaar ingefietst. Had de keuze uit een verlenging van het besluit, de
situatie zo kunnen houden of een toevlucht kunnen nemen in de beheerverordening. Een
beheerverordening is geen bestemmingsplan.
Het is nu eenmaal zo dat u opdracht hebt gegeven om het te maken. Wij hebben daar wel wat
bedenkingen tegen. Ondanks uw antwoord kunnen wij dit niet steunen.
Dank u wel, voorzitter.
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De heer Japenga: Voorzitter, voor mij waren twee zaken van belang. Bewonersinbreng
borgen. Ik verwacht ook niet anders van het college.
Dat de motie springlevend is, vinden wij ook fantastisch.
Dat plankaarten zo grondig worden besteed, vinden wij ook mooi.
Dank u wel.
Wethouder Van Houcke: Voorzitter, ik heb het gevoel dat de heer Los en ik vanavond niet op
een lijn komen. We zijn wel een stukje genaderd, maar we verschillen kennelijk van mening
over wat een bestemmingsplan is. Als u bedoelt dat de bescherming van de bewoners in een
beheerverordening niet aanwezig is, bedoelt u daar misschien mee dat niet de hele procedure
voor het tot stand komen van een bestemmingsplan wordt gevolgd. Dat is waar, maar het
bestemmingsplan wordt bij de tijd gebracht. Uitdrukkelijk gebeurt dat in die gebieden waar
geen dynamiek is en waar het verantwoord is. De bewonersinbreng en hun belangen worden
in het wijkontwikkelingsplan behartigd.
De bewonersinbreng is weldegelijk gewaarborgd in het beheerplan en in de aanloop naar het
bestemmingsplan.
De voorzitter: Stemverklaringen?
Ik concludeer dat de groep Koppes tegenstemt. De rest is voor het voorstel.

45
14. Beheerverordening Ridderkerk-Zuid (raadsvoorstel nr. 289)
De voorzitter: Ik meen begrepen te hebben dat de groep Koppes tegenstemt.

50

De heer Los: Dat is een goede conclusie, voorzitter.
De voorzitter: Anderen nog stemverklaringen? Tegenstemmers?
Vastgesteld.

55

15. Startnotitie Thuis in de wijk (raadsvoorstel nr. 287)
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Dit agendapunt wordt verschoven naar de raadsvergadering van 23 september 2013.
16. Liquidatieplan Stadsregio (raadsvoorstel nr. 294)
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De voorzitter: Ter vaststelling geagendeerd. Het advies van de commissie Samen leven is
om de vierde bullet te schrappen. In de laatste alinea achter de laatste zin wordt toegevoegd:
“Dit betekent dat de vraag om wat er nodig is voor de liquidatie van de Stadsregio zorgvuldig
en verantwoord te laten plaatsvinden, niet moet worden vermengd met de discussie over de
wenselijkheid tot oprichting van de Metropoolregio”.
Stemverklaringen? Tegenstemmen?
Vastgesteld.
17. Overeenkomst afronding projecten herindeling IJsselmonde (raadsvoorstel nr.
292)
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De voorzitter: Stemverklaringen? Tegenstemmen? Vastgesteld.
18. Startnotitie Bolnes-Zuid (raadsvoorstel nr. 288)
De voorzitter: Stemverklaringen? De heer Boertje.
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De heer Boertje: Dank u wel, voorzitter.
In de analysevisie Buitengebied Ridderkerk hinkt het college nog op vier gedachten. Erg
prettig dat het college de keuze welke de VVD op 4 juli jl. voor ogen had – behoud van haar
huidige landschappelijke c.q. agrarische karakter – inmiddels ook eigen heeft gemaakt.
Dank u wel.
De voorzitter: De heer Van Santvliet.

35

De heer Van Santvliet: Dank u wel, voorzitter.
Gezien de inspanning die door de Ridderkerkse raadspartijen is geleverd om het gebied groen
en open te houden en het afgenomen open groen in de wijk Bolnes, verwachten wij van het
college ook een ontwikkeling naar een voornamelijk groen en goed toegankelijk recreatief
gebied. Wij kunnen als PvdA instemmen met de startnotitie Bolnes-Zuid.
Dank u wel, voorzitter.

40
De voorzitter: Nog meer stemverklaringen? Tegenstemmen?
Vastgesteld.
19. Startnotitie actieplan Geluid 2014-2018 (raadsvoorstel nr. 293)

45
De voorzitter: Wie van u mag ik het woord geven. De heer Ros, D66/GroenLinks.
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De heer Ros: Dank u wel, voorzitter. Een korte bijdrage.
Een actieplan Geluid is niet alleen wettelijk verplicht, maar een goede aanpak daarvan is voor
Ridderkerk brood- en broodnodig. Daar zal iedereen het over eens zijn.
Wat ons betreft, is geluidshinder niet alleen het blokkeren van geluid door middel van een
geluidscherm, maar, zeker ook het inzetten op minder vervoersbewegingen per auto en
scooter. Stimuleren van openbaar vervoer, fiets en elektrische scooters willen wij graag
terugzien in het werkelijke plan. Wij vragen het college verder te denken dan het wettelijk
noodzakelijke en deze zaken mee te nemen in het actieplan.
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Daarnaast zijn wij blij met de voortvarende aanpak van het college om voor het einde van dit
jaar het actieplan aan de raad aan te bieden.
Dank u wel.

10

15

20

25

De voorzitter: Mevrouw Van Nes, groep Koppes.
Mevrouw Van Nes: Dank u. Groep Koppes is blij dat er nu een startnotitie Actieplan geluid
voorligt. Daardoor en mede door de meting van DCMR weten we dat de geluidsbelasting in
heel Ridderkerk matig tot slecht is. In de planning geeft u aan dat u in week 40/41/42 zult
overleggen met de werkgroep Lucht en geluid en het beleidsplatform Natuur, milieu en
duurzaamheid en dat u al op 28 november het actieplan wilt vaststellen. De groep Koppes mist
hierin de betrokkenheid van alle wijkoverleggen. Geluidsoverlast is merkbaar in heel
Ridderkerk. Zonder de deskundigheid en betrokkenheid van het beleidsplatform en de
werkgroep Lucht en geluid ter discussie te stellen, ziet de groep Koppes graag dat men dit
overleg gemeentebreed maakt. Daarom zouden alle wijkoverleggen benaderd kunnen
worden. Dat draagt bij aan draagvlak voor het plan.
De heer Kranendonk: Voorzitter, in de commissie heeft de SGP-fractie het nog veel verder
getrokken dan mevrouw Van Nes nu voorstelt. Wij hebben voorgesteld om alle Ridderkerkers
erbij te betrekken door een oproep in De Combinatie te plaatsen. Als ik mij goed kan
herinneren heeft de wethouder die suggestie al meegenomen.
De voorzitter: Anderen nog? Wethouder Van Houcke.
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Wethouder Van Houcke: Dank u wel.
Mijnheer Ros, wij nemen uw suggestie mee. U wilt naar de bron toe: niet alleen maar geluid
bestrijden met schermen. De oorzaak moet weggenomen worden. U weet net zoals wij dat de
mogelijkheden om geluidsoverlast te bestrijden beperkt zijn. Waar we dat kunnen doen,
moeten we het doen. Wij nemen uw suggestie mee. Dank u wel.

35

40

45

Mevrouw Van Nes refereert aan de gedane metingen. U weet dat er altijd berekend wordt.
Dankzij metingen weten we zeker dat metingen en berekeningen elkaar weinig ontlopen. De
conclusie is dat de geluidskwaliteit in Ridderkerk matig tot slecht is. Daar moeten we wat aan
doen. We komen bij het verkeer terecht.
U geeft aan dat u het actieplan snel op tafel wil hebben. We proberen dat snel voor elkaar te
krijgen. Dat betekent ook dat we moeten uitkijken dat we ons niet blokkeren door heel
langdurig met alles en iedereen te willen praten. Er is over de geluidsmetingen gesproken. Ik
heb recent met de werkgroep Geluid Ridderkerk-west gesproken. Het is niet zo dat het hier
alleen ambtelijk wordt besproken. We kijken wat er mogelijk is om te zorgen dat we dat wat
veel Ridderkerkers uit hun slaap houdt en het leefgenot niet versterkt, zo breed mogelijk in een
plan aan u kunnen voorleggen.
Mevrouw Van Nes: Om het overleg wat compacter te houden, is mijn suggestie om de
wijkoverleggen te benaderen en niet alle bewoners te bevragen.

50
De voorzitter: Anderen nog? Stemverklaringen?

55

De heer Boertje: Het actieplan kan geld gaan kosten. Dat hoeft niet per se een bezwaar te
zijn, maar, de VVD wil geen groen licht geven om een blanco cheque uit te schrijven. Wij
stemmen in met de startnotitie, maar dat betekent dat de VVD niet automatisch instemt met het
nemen van maatregelen die hieruit voort zouden moeten vloeien.

1893

12 september 2013

5
De voorzitter: Anderen nog? Tegenstemmen?
Het actieplan is vastgesteld.
20. Sluiting

10
De voorzitter: Ik dank u hartelijk voor uw constructieve opstelling, zodat we waardig afscheid
kunnen nemen van onze raadsnestor. Ik wens u daarbij veel plezier.
De vergadering wordt gesloten.

15
Het is 21.22 uur.
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