BESLUITENLIJST
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN RIDDERKERK GEHOUDEN OP
23 APRIL 2015

Aanwezig: burgemeester mevrouw A. Attema, voorzitter
De raadsleden: de heren T.A. Alkema (ChristenUnie), C.A. van der Duijn Schouten (SGP), A. van
Eijsden (SGP), L.J. Franzen (Echt voor Ridderkerk), mevrouw F. Fräser (D66/GroenLinks), mevrouw
K.K.M. van der Geest (Leefbaar Ridderkerk), de heren S. de Graaff (Leefbaar Ridderkerk), J.
Ipskamp (Leefbaar Ridderkerk), J.D. Kardol (SGP), mevrouw K.J. Kayadoe (Leefbaar Ridderkerk), de
heren R.M. Kooijman (ChristenUnie), P. Kranendonk (SGP), L. Kruithof (CDA), A. Los (Echt voor
Ridderkerk), P.W.J. Meij (CDA), mevrouw P.J. van Nes-de Man (Echt voor Ridderkerk), de heren
G.J. van Nes (Leefbaar Ridderkerk), H. van Os (Partij 18PLUS), mevrouw I. Parren-Leutscher
(Leefbaar Ridderkerk), de heer E.M. Piena (VVD), mevrouw A.P.S. Ripmeester (PvdA), de heren
F. Romeijn (EVR), B.A. Ros (D66/GroenLinks), A.J. Rottier (SGP), J. Rijsdijk (PvdA), L. van der Spoel
(VVD) en mevrouw C. van Vliet (Echt voor Ridderkerk).
De wethouders: de heren H. Dokter en V.A. Smit, mevrouw T. Keuzenkamp – van Emmerik en de
heer M. Japenga.
Griffier: de heer mr. J.G. van Straalen
Afwezig: mevrouw E.C. Berkhout - Emond (CDA) en de heer A. van Nes (ChristenUnie)
Notulist: aanwezig

1. Opening en vaststelling van de agenda
Conform het advies van het Presidium is besloten agendapunt 7. Integraal Jeugdbeleid als laatste
agendapunt te behandelen. Afhankelijk van de tijdsduur zal worden besloten of dit agendapunt
wordt behandeld of wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 21 mei a.s.
Agendapunt 9. Werken aan betere digitale dienstverlening – rapport rekenkamercommissie is
doorgeschoven naar de raadsvergadering van 21 mei a.s.
Ten aanzien van agendapunt 10. Communicatieplan heeft het college een aangepast
ontwerpbesluit overgelegd dat alleen gaat over de verbetering van de gemeentelijke website. Het
raadsvoorstel wordt voor het overige doorgeschoven naar de raadsvergadering van 21 mei a.s.
Agendapunt 11. Programma Duurzaamheid 2015 – 2018 is doorgeschoven naar de
raadsvergadering van 21 mei a.s.
Ingediend worden de moties:
- door Echt voor Ridderkerk motie 2015 – 40 inzake bijdrage Kledingbank Ridderkerk
- door het CDA motie 2015 – 41 inzake bijdrage Kledingbank Ridderkerk
- door de PvdA motie 2015 – 42 inzake voortbestaan Kledingbank Ridderkerk
Deze moties worden behandeld als laatste bij agendapunt 15.
Met in achtneming van deze aanpassingen is de agenda vastgesteld.

2. Vragenuur voor raadsleden
Beantwoord zijn de vragen gesteld door:
1. Dhr. J. Rijsdijk, PvdA, over de boomgaard
2. Mw. A. Ripmeester, PvdA, over de ingediende bezwaarschriften inzake de huishoudelijke
hulp
3. Dhr. A. Los, Echt voor Ridderkerk, over de situatie bij Stichting ToBe
4. Dhr. A. Los, Echt voor Ridderkerk, over de buurtbus en de toegezegde evaluatie
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 3 maart 2015
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven
schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO) en stemming over eventueel ingekomen verzoeken
om een interpellatie
Met de voorgestelde procedure voor behandeling van de ingekomen stukken is ingestemd.
5. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Ridderkerk (136843)
Omdat zij een persoonlijk belang heeft, neemt mw. P.J. van Nes – de Man niet deel aan de
beraadslaging en de stemming.
Amendement 2015 – 13 inzake Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Ridderkerk
(oppervlakte 40 m2) is aangenomen. Voor 17 (Leefbaar Ridderkerk, CDA, ChristenUnie, Echt voor
Ridderkerk, PvdA, Partij 18PLUS). Tegen 9 (SGP, VVD, D66/GroenLinks).
Amendement 2015 – 14 inzake Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Ridderkerk
(opschuiven bouwvlak) is aangenomen. Voor 24 (ChristenUnie, Leefbaar Ridderkerk,
D66/GroenLinks, PvdA, Partij 18PLUS, SGP, VVD, Echt voor Ridderkerk). Tegen 2 (CDA).
Omdat het amendement 2015 – 14 is aangenomen, moeten tekeningen worden aangepast en
moet het college een nieuw besluit nemen over de hogere grenswaarden. Een bestemmingsplan
kan pas worden aangenomen als het college dat besluit heeft genomen en de onderliggende
kaarten weer zijn zoals het geamendeerde bestemmingsplan dan ook luidt. Daarom is besloten
de besluitvorming over het bestemmingsplan uit te stellen naar 21 mei. Er vinden dan geen
beraadslagingen plaats, maar alleen de stemming over het voorstel en over de afdoening van de
moties 2009 -139 en 2013 – 160.
6. Startnotitie herijking WOP Rijsoord (148507)
Na discussie wordt, na het afleggen van de stemverklaring door Echt voor Ridderkerk, met
algemene stemmen de startnotitie vastgesteld.
7. Integraal Jeugdbeleid: van wieg tot volwassenheid (138659)
Is aan de orde gesteld als laatste agendapunt. Aan het eind is besloten dit agendapunt door te
schuiven naar de raadsvergadering van 21 mei 2015.
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8. Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen 2015 tot en met 2016
(143754)
Na discussie wordt, na het afleggen van de stemverklaring door de PvdA, met algemene stemmen
ingestemd met het voorstel.
9. Werken aan betere digitale dienstverlening – rapport rekenkamercommissie Ridderkerk
(144762)
Is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 21 mei 2015.
10. Communicatieplan gemeente Ridderkerk (141184)
Voorligt het aangepaste raadsbesluit over de verbetering van de website.
Na discussie wordt, na het afleggen van de stemverklaring door de ChristenUnie, met algemene
stemmen besloten dat het college mag overgaan tot besteding van het reeds in de begroting 2015
opgenomen bedrag van € 20.000,- voor verbetering van de website.
11. Programma Duurzaamheid 2015 – 2018 (148684)
Is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 21 mei 2015.
12. Zienswijze jaarrekening 2014 GR BAR (157323)
Zonder discussie is met algemene stemmen de zienswijze vastgesteld.
13. Verordening rekenkamercommissie Ridderkerk 2015 (156787)
Zonder discussie en met algemene stemmen is ingestemd met het voorstel.
14. Ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder T. Keuzenkamp (158090)
Na discussie en hoofdelijke stemming is besloten de gevraagde ontheffing te verlenen.
Voor 15: Alkema, Van der Duijn Schouten, Van Eijsden, Van der Geest, De Graaff, Ipskamp,
Kardol, Kayadoe, Kooijman, Kranendonk, Kruithof, Meij, Van Nes (G.J.), Parren, Rottier.
Tegen 12: Franzen, Fräser, Los, Van Nes-de Man, Van Os, Piena, Ripmeester, Romeijn, Ros,
Rijsdijk, Van der Spoel, Van Vliet.
15. Drie moties
Motie 2015 – 40 inzake bijdrage Kledingbank Ridderkerk is aangehouden.
Motie 2015 – 41 inzake bijdrage Kledingbank Ridderkerk is door het CDA ingetrokken.
Motie 2015 – 42 inzake voortbestaan Kledingbank Ridderkerk is aangenomen. Voor 25 (PvdA,
Leefbaar Ridderkerk, Echt voor Ridderkerk, CDA, SGP, Partij 18PLUS, ChristenUnie,
D66/GroenLinks). Tegen 2 (VVD).
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De voorzitter sluit de vergadering rond 22.50 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 september 2015,
de griffier,

de voorzitter,

mr. J.G. van Straalen

mw. A. Attema
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