BESLUITENLIJST
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP
28 NOVEMBER 2013

Aanwezig: 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), mevrouw A.B. van
Houwelingen-Saugerud (PvdA), de heren J. Ipskamp (Leefbaar Ridderkerk), M. Japenga
(ChristenUnie), B. Kok (SGP), H.J.A. Koppes (groep Koppes), L. Kruithof (CDA), C.J. Louter
(ChristenUnie), P.W.J. Meij (CDA), G.J. van Nes (Leefbaar Ridderkerk), mevrouw P.J. van Nes-de
Man (groep Koppes), de heren A.C. van Nes (groep Koppes), B. Neuschwander (Leefbaar
Ridderkerk), mevrouw I. Parren-Leutscher (Leefbaar Ridderkerk), mevrouw A.P.S. Ripmeester
(PvdA), de heren B. Ros (D66/GroenLinks), A.W. van Santvliet (PvdA), V.A. Smit (SGP), L. van
der Spoel (VVD) en A. Stout (Leefbaar Ridderkerk).
De wethouders: de heren H. Dokter, H.C.M. van Houcke, A. den Ouden en P. van der Sluijs
Griffier: De heer mr. J.G. van Straalen
Afwezig: De heren P. Kranendonk (SGP) en A.H. Nugteren (Leefbaar Ridderkerk)
Notulist: aanwezig

1. Opening en vaststelling van de agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. De heer B. Ros ontvangt vanwege zijn verjaardag van de
voorzitter de felicitaties en bloemen.
2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
Beantwoord zijn de vragen gesteld door:
1. Dhr. L. Kruithof (CDA) over de overval op snackbar Gompie op 21 november 2013.
2. Mw. P. van Nes – de Man (groep Koppes) over het niet doorgaan van de glassanering
door Deltapoort.
3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 12, 23 september en 17
oktober 2013
De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.
4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven
schriftelijke beantwoording (artikel 40 Reglement van orde) en stemming over eventueel
ingekomen verzoeken om een interpellatie
Met de voorgestelde procedure voor behandeling van de ingekomen stukken is ingestemd.

5. Huishoudelijke Hulp per 2014 (raadsvoorstel nr. 300)
Amendement 2013 – 96 inzake Uitgangspunten, tarieven e.d. huishoudelijke hulp 2014 e.v. is
verworpen. Tegen 21 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, groep Koppes, VVD, D66/GroenLinks, CDA,
ChristenUnie). Voor 4 (PvdA).
Stemverklaring PvdA: ”De PvdA is op zich niet tegen een intermediair. Dat lijkt ons een prima site
voor met name tweeverdieners om bepaalde diensten van af te nemen. We kunnen niet
instemmen met de voorliggende notitie. We hebben niet het idee dat de kwaliteit van zorg
voldoende gewaarborgd is. We hebben grote zorgen over de positie van de thuishulpen die naar
ons idee de tol lijken te betalen en dat we toch richting soort van Alpha-hulp-plus constructie gaan.
En wij hopen heel erg dat het proefjaar dat we nu ingaan, dat daarin ons ongelijk bewezen wordt.
Maar vooralsnog kunnen we hier niet mee instemmen.”
Na discussie is het voorstel aangenomen. Voor 21 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, groep Koppes,
VVD, D66/GroenLinks, CDA, ChristenUnie). Tegen 4 (PvdA).
Motie 2013 – 159 inzake Evaluatie huishoudelijke hulp 2014 is aangenomen. Voor 25 (Leefbaar
Ridderkerk, SGP, groep Koppes, VVD, D66/GroenLinks, CDA, ChristenUnie). Tegen 0.
6. Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Oostendam (raadsvoorstel 301)
Na discussie is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.
Motie 2013 – 160 inzake Schrappen woningbouwlocatie Oostendam is aangenomen. Voor 23
(ChristenUnie, Leefbaar Ridderkerk, SGP, CDA, D66/GroenLinks, groep Koppes, PvdA). Tegen 2
(VVD).
Motie 2013 – 161 inzake Woningbouwlocatie Oostendam is tijdens de vergadering ingetrokken.
7. Grondexploitatie Het Zand en wijziging parameters grondexploitaties (raadsvoorstel nr.
326)
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld.
8. Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Het Zand en De Gorzen (raadsvoorstel nr. 313)
Mevrouw I. Parren-Leutscher (Leefbaar Ridderkerk) heeft, met een beroep op artikel 28
Gemeentewet, laten weten dat zij niet zal deelnemen aan de beraadslagingen en de stemming,
omdat bewoner is van het gebied en als bewoner zienswijze tegen het plan heeft ingediend.
Stemverklaring Leefbaar Ridderkerk: “Voorzitter, in het voorontwerp Bestemmingsplan Het Zand
en de Gorzen werd geen rekening gehouden met de bouwkundige staat van de bestaande nietonderheide woningen aan de Middenmolendijk. Wij stemmen in met het voorstel maar willen
nadrukkelijk vermelden dat er RUIM voor aanvang van de bouwactiviteiten zoals gebruikelijk
nulmetingen gedaan moeten worden om trillingsschade aan de bestaande woningen aantoonbaar
te kunnen maken.”
Stemverklaring D66/GroenLinks: “De fractie van D66/GroenLinks kan instemmen met het
voorliggende bestemmingsplan maar verzoekt het college in overleg te blijven om tot een een
goede oplossing te komen met de bewoners van de Erasmuslaan over mogelijke schaduw op hun
zonnepanelen.”
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Het bestemmingsplan is zonder discussie vastgesteld met 24 stemmen vóór en geen tegen.
9. Reconstructie kruising Rijnsingel – Kievitsweg en kruispunt Rotterdamseweg – A38 –
Rijnsingel (raadsvoorstel 260)
Stemverklaring VVD: “Akkoord met voorstel. Moties hebben het immers niet gehaald, maar we
moeten wel verder.”
Stemverklaring PvdA: “Wij stemmen in met het voorstel met inachtneming van de gemaakte
opmerkingen over de onveiligheid van de oversteek.”
Stemverklaring groep Koppes: “Sluiten zich in hun stemverklaring aan bij de stemverklaring van de
PvdA.”
Na een discussie wordt, na een hoofdelijke stemming, het voorstel aangenomen. De heren H.J.A.
Koppes (groep Koppes) en A.C van Nes (groep Koppes) stemmen tegen. De overige 24
raadsleden stemmen vóór.
Motie 2013 – 162 inzake Kruispunt Rijnsingel (VVD) is verworpen. Tegen 23 (Leefbaar Ridderkerk,
SGP, ChristenUnie, D66/GroenLinks), PvdA, CDA, groep Koppes). Voor 2 (VVD).
Motie 2013 – 163 inzake Kruispunt Rijnsingel (groep Koppes) is verworpen. Tegen 15 (Leefbaar
Ridderkerk, SGP, ChristenUnie, D66/GroenLinks, CDA). Voor 10 (groep Koppes, PvdA, VVD).

10. Participatiewet: Visie op het werkbedrijf (raadsvoorstel nr. 306)
Is na discussie met algemene stemmen aangenomen.
11. Voortgang onderzoek maatschappelijk vastgoed en spelregels vastgoedbeleid
(raadsvoorstel nr. 275)
Amendement 2013 – 97 inzake Spelregels Vastgoedbeleid is verworpen. Tegen 23 (SGP, groep
Koppes, Leefbaar Ridderkerk, PvdA, D66/GroenLinks, CDA, ChristenUnie). Voor 2 (VVD).
Is na discussie met algemene stemmen vastgesteld.
12. Verantwoording fractiegelden 2012 (raadsvoorstel nr. 291)
Zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld.
13. Financiële Verordening gemeente Ridderkerk 2014 (raadsvoorstel nr. 311)
Amendement 2013 – 98 inzake Actualisatie financiële verordening is aangenomen. Voor 25 (SGP,
CDA, VVD, Leerbaar Ridderkerk, ChristenUnie, PvdA, groep Koppes, D66/GroenLinks). Tegen 0.
Is na discussie met algemene stemmen vastgesteld.
14. Concept Financiële regeling BAR-organisatie 2014 (raadsvoorstel nr. 312)
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Stemverklaring groep Koppes: “Het voorstel zegt kennis nemen van de concept verordening en
instemmen met de zienswijze. Zoals u weet hebben wij niet ingestemd met de GR-BAR en we
stemmen dus ook niet in met de zienswijze.”
De zienswijze is zonder discussie vastgesteld. Voor 21 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, PvdA, VVD,
D66/GroenLinks, CDA, ChristenUnie). Tegen 4 (groep Koppes).
15. Verordening en Handboek kabels en leidingen Ridderkerk 2013 (raadsvoorstel nr. 310)
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld.

16. Verordening Algemene begraafplaatsen Ridderkerk 2013 (raadsvoorstel nr. 314)
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld.
e

17. Zienswijze 1 begrotingswijziging Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (raadsvoorstel
nr. 323)
Is zonder discussie met algemene stemmen vastgesteld.

De voorzitter sluit de vergadering rond 23.30 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 januari 2014,
de griffier,

de voorzitter,

mr. J.G. van Straalen

mw. A. Attema
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