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Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk
gehouden op donderdag 11 maart 2010
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Aanwezig: De burgemeester de heer S. Hulman, voorzitter
De raadsleden: de heren T.J. Alderliesten (SGP), mevrouw H.R. van den Berg
(ChristenUnie), de heer C.A. van der Duijn Schouten (SGP), mevrouw T. Duman-Sirin (PvdA),
mevrouw F. Fräser (D66/GroenLinks), de heren M.A. Hitzert (PvdA), H.C.M. van Houcke
(D66/GroenLinks), mevrouw A.B. van Houwelingen-Saugerud (PvdA), de heren J. Ipskamp
(LR), M. Japenga (ChristenUnie), B. Kok (SGP), P.J.H.M. de Koning (VVD), H.J.A. Koppes
(LR), P. Kranendonk (SGP), A. Los (LR), P.W.J. Meij (CDA), A.C. van Nes (LR), mevrouw P.J.
van Nes-de Man (LR), 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 V.A. Smit (SGP), L. van der Spoel (VVD) en M.A. Vroegindeweij (LR)
Griffier: de heer mr. J.G. van Straalen
Afwezig: de heer G.J. van Nes (LR)
Notulist: mevrouw I.J.H. Lit
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1. Opening en vaststelling van de agenda
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De voorzitter: Dames en heren, uw vergadering is geopend.
Buitengewoon hartelijk welkom aan alle mensen op de publieke tribune. Ik heb me zojuist
door de griffier laten vertellen dat het nog nooit zo druk is geweest. Allemaal hartelijk welkom
bij deze feestelijke bijeenkomst, de beëdiging van de nieuwe raadsleden.
Ik ga straks u allen vragen om te gaan staan, dan gaan we over tot beëdiging van de
raadsleden. Een aantal van u heeft ervoor gekozen de eed af te leggen en een aantal heeft
gekozen voor de verklaring en belofte.
Ik begin met de raadsleden die de eed afleggen. Na het voorlezen van de wettelijk
voorgeschreven tekst vraag ik u om uw rechterhand op te steken met uw wijs- en
middelvinger naast elkaar en de woorden te spreken: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig”.
Na het voorlezen van de tekst die hoort bij de verklaring en belofte zal ik vragen om te
antwoorden met: “Dat verklaar en beloof ik”.
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Ik roep uw naam af. Ik vraag u allen om te gaan staan.
Eed:

50

“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.
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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 gemeenteraad naar eer en geweten zal vervullen.”
Ik ga nu over tot het afnemen van de eed.

10
De heer T.J. Alderliesten: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
Mevrouw H.R. van den Berg: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
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De heer C.A. van der Duijn Schouten: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De heer H.C. van Houcke: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De heer M. Japenga: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
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De heer B. Kok: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De heer P.J.H.M. de Koning: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
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De heer P. Kranendonk: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De heer A. Los: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
Mevrouw A.P.S. Ripmeester: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
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De heer P.W.J. Meij: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De heer A.C. van Nes: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
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Mevrouw P.J. van Nes-de Man: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De heer B. Neuschwander: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De heer V.A. Smit: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
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De heer L. van der Spoel: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De heer M. Vroegindeweij: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
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De voorzitter: Dank u en bij deze alvast mijn felicitaties.
Dan ga ik over tot het lezen van de belofte. Daarna roep ik opnieuw de namen af en verzoek
ik u te antwoorden met: “Dat verklaar en beloof ik”.
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Verklaring:
“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.

2267

11 maart 2010

5

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 gemeenteraad naar eer en geweten zal vervullen.”
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Ik ga nu over tot het afnemen van de verklaring en belofte.
Mevrouw. T. Duman-Sirin: Dat verklaar en beloof ik.
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Mevrouw F. Fräser: Dat verklaar en beloof ik.
De heer M.A. Hitzert: Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw A.B. van Houwelingen-Saugerud: Dat verklaar en beloof ik.
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De heer J. Ipskamp: Dat verklaar en beloof ik.
De heer H.J.A. Koppes: Dat verklaar en beloof ik.
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De heer A.H. Nugteren: Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw I. Parren-Leutscher: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: Dank u wel en ook aan u mijn welgemeende felicitaties.
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De heer Onderdelinden: Voorzitter, zou ik ook mee mogen doen? [hilariteit]
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De voorzitter: Heb ik u overgeslagen? Gezien uw opmerking ben ik bang dat dat het geval is.
U hebt ervoor gekozen om de eed af te leggen: mijn excuses dat ik uw naam overgeslagen
heb.
De heer Onderdelinden: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
De voorzitter: Dank u wel en u ook van harte gefeliciteerd.
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Dames en heren, gaat u weer zitten. De heer G.J. van Nes is vanavond verhinderd en zal de
eed op 15 april alsnog afleggen.
2. Vaststellen van de agenda
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De voorzitter: Ik verzoek u in te stemmen met de agenda, met dien verstande dat ik u
verzoek onder punt 4 van de agenda op te nemen de installatierede van uw voorzitter. Kunt
u daarmee instemmen? Dat is het geval. Dank u wel.
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3. Voorstel tot benoeming van de leden van de commissie voor het onderzoek van
de geloofsbrieven (raadsvoorstel nummer 303)
De voorzitter: In overleg met de fractievoorzitters beveel ik u de volgende personen daarvoor
aan: mevrouw Van Houwelingen, de heer Kranendonk, de heer A.C. van Nes en tot
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plaatsvervangend lid mevrouw Fräser. Kunt u daarmee instemmen? Dan is daartoe besloten.
4. Installatierede
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De voorzitter: Dames en heren, het is 3 maart geweest. De kiezer heeft gesproken. En zie
hier, in deze zaal, het resultaat. U bent vandaag geïnstalleerd als lid van de raad. De nieuwe
Ridderkerkse raad van elf; van 11 maart dus.
Vandaag hebben 26 vers gekozen volksvertegenwoordigers hun zetel ingenomen. 1 raadslid
volgt in de volgende vergadering. Door de daling van het inwoneraantal blijven er ten opzichte
van de vorige raadsperiode 2 stoelen onbezet.
Het onderstreept nog eens dat ontgroening, vergrijzing en gezinsverdunning nog steeds
actuele thema's zijn. In de discussie over de structuurvisie kwam dat nadrukkelijk naar voren:
de vergrijzing als een van de belangrijke uitdagingen waarop Ridderkerk de komende jaren
een antwoord moet formuleren.
Maar daarover komen we in de nabije toekomst ongetwijfeld nog met elkaar te spreken - in
en buiten deze raadzaal.
Ik ga even terug naar woensdag 3 maart. De dag waarop de Ridderkerkse kiezer zorgde voor
een politieke aardverschuiving. Grote, gevestigde partijen zagen hun aanhang slinken, het
lokale initiatief vierde een triomf. Het is niet aan mij, zo zult u begrijpen, om het resultaat van
deze gemeenteraadsverkiezing van een waardeoordeel te voorzien. Wat mij betreft is dat wel
een discussieonderwerp in onze plaatselijke samenleving, want daar kan niet genoeg over
politiek en bestuur worden gesproken. Desinteresse en apathie zijn vege tekens en
ondermijnen de legitimiteit van het openbaar bestuur.
In ieder geval heeft 3 maart duidelijke verliezers en duidelijke winnaars opgeleverd. De ene
kandidaat zag zijn of haar inspanningen om de gunst van de kiezer beloond, de andere
bereikte dat resultaat niet, maar iedereen heeft zich ingezet voor het beste resultaat. Daaraan
heeft het niet gelegen. Maar de kiezer kiest en dat betekent winst en verlies. Het hoort er
gewoon bij.
En nu zit u hier bij elkaar, winnaars en verliezers. Tot de verliezers wil ik zeggen: u hebt vier
jaar de tijd om aan te tonen dat u een andere verkiezingsuitslag verdient. En tot de winnaars
zeg ik: het zijn sterke schouders die de weelde kunnen dragen. En dat bedoel ik als een
aanmoediging om het vertrouwen dat u van de kiezer kreeg waar te maken.
De tijd van campagne voeren is voorbij. De afgelopen maanden hebt u allen geprobeerd de
verschillen tussen de partijen te benadrukken om aan de kiezer duidelijk te maken waarom
juist uw partij steun verdient. Ook dat hoort bij het democratisch spel in ons land. De kiezer
moet tenslotte wat te kiezen hebben.
Nu de kiezer gesproken heeft, staat u, 27 vrouwen en mannen, voor de uitdaging de
belangen van geheel Ridderkerk te dienen. En dan komt het erop aan om niet op zoek te
gaan naar de verschillen, maar naar de overeenkomsten. Met als doel zo breed mogelijk
gedragen besluiten te nemen over de koers van Ridderkerk in de komende jaren.
Want Ridderkerk staat voor heel wat uitdagingen. Ze zijn onder meer beschreven in de
structuurvisie, die op een aantal terreinen verder uitgewerkt zal moeten worden.
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Over het vertrekpunt, de staat van de gemeente anno 2010, ben ik overigens allerminst
negatief. Ik heb Ridderkerk leren kennen als een gemeente die er fysiek prima voor staat, met
een mooi centrum, een goed onderhouden wegennet en veel groen. Ook wat de sociale kant
van Ridderkerk betreft, staat onze gemeente er goed op. Naast de vele voorzieningen, in de
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gemeente zelf en in de dynamische regio waar Ridderkerk deel van uitmaakt, noem ik het
vrijwilligersleger. Ik ben daar echt van onder de indruk geraakt. Voor u, gesettelde
Ridderkerkers, is die vrijwilligersinzet misschien heel vanzelfsprekend en al heel veel jaren.
Maar koester dit aspect. Voor een harmonieuze gemeenschap is dit een buitengewoon
kostbaar goed.
De gemeentelijke financiën, ook een belangrijke graadmeter om een oordeel te kunnen vellen
over de staat van de gemeente, zijn op orde, maar het is inmiddels geen geheim meer dat we
wat het gemeentelijke huishoudboekje betreft spannende tijden tegemoet gaan. Al vaker heb
ik benadrukt dat er financieel zwaar weer op komst is. De buien en het onweer komen uit
noordwestelijke richting, uit Den Haag. Een schrale troost is dat het zware weer zo ongeveer
heel Nederland zal treffen. Hier, in Ridderkerk, moeten we er ons op onze eigen manier op
voorbereiden.
U weet dat we daar al volop mee bezig zijn. De kerntakendiscussie is in volle gang. In eigen
huis, maar ook in dialoog met onze maatschappelijke partners. Ik ben blij dat de noodzaak om
hierover met elkaar in gesprek te gaan en om hiervoor concrete antwoorden te formuleren,
steeds breder wordt gevoeld, in en buiten dit gemeentehuis.
Niemand weet welke onheilstijding de circulaires uit Den Haag precies zullen bevatten. Maar
maakt u zich geen illusie: de signalen uit Den Haag zijn sterk genoeg om het maken van echte
keuzes niet langer uit te stellen. Ik wens de gemeenschap van Ridderkerk en uw raad toe dat
daarbij partijpolitieke belangen en belangetjes ondergeschikt zullen zijn aan het streven naar
een evenwichtig pakket maatregelen dat de pijn zo rechtvaardig mogelijk verdeelt.
Ik nodig u uit om in de komende jaren in de discussies over belangrijke onderwerpen zoals
kerntaken en bezuinigingen, de inwoners van Ridderkerk niet uit het oog te verliezen.
Dat lijkt een open deur, maar ik bedoel het volgende.
Nu de verkiezingstijd voorbij is, zouden we misschien geneigd kunnen zijn om ons terug te
trekken in onze vergaderzalen en commissiekamers, maar juist in fundamentele kwesties is
het van belang dat standpunten worden onderbouwd om een zo breed mogelijk draagvlak te
krijgen. Spreek daarbij met zoveel mogelijk inwoners, niet alleen met belangengroepen. Niet
iedere inwoner is even mondig en kent de weg naar de gemeenteraad. En lang niet elke
belangengroep vertegenwoordigt een groot belang. U hebt als volksvertegenwoordiger de
taak, de lastige taak, om iedereen te vertegenwoordigen, juist ook de mensen die niet anders
vertegenwoordigd worden.
Over uw hoofden heen, dames en heren van de nieuwe raad, heb ik ook een paar tips voor
onze inwoners. Een ervan is dat ik onze inwoners adviseer om raadsleden in een vroeg
stadium te benaderen als zij voor een bepaalde zaak in beweging moeten komen. Want
raadsleden zijn net mensen: ze veranderen niet graag van mening. Probeer als inwoner dus
aan de wieg van de meningsvorming te staan. Volg de agenda's en vergaderingen om uw
volksvertegenwoordigers voor uw zaak te winnen. En nog een tip voor onze inwoners:
verdiep u in het krachtenveld waarin uw vertegenwoordigers moeten opereren. Probeer
vanuit het raadslid te redeneren en vanuit de argumenten die een raadslid nodig heeft om
zich voor een bepaalde zaak in te zetten.
Dames en heren, voordat het nieuwe bestuur van Ridderkerk voluit aan de slag kan, zal eerst
een nieuw college van burgemeester en wethouders gevormd moeten worden. De eerste
activiteiten om zover te komen, zijn inmiddels ondernomen. Ik wacht de uitkomsten met
belangstelling af. Wat er uit de gesprekken tevoorschijn komt, is bij uitstek het resultaat van
de nieuwe politieke verhoudingen.
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Als benoemde burgemeester past mij een bescheiden rol. Ik heb daarin geen formele positie.
Als mijn betrokkenheid op dit vlak niet op prijs wordt gesteld, dan heb ik daar vrede mee. Dan
wacht ik op het moment dat u - in overeenstemming met de Gemeentewet - mij op de hoogte
stelt van de uitkomsten van de onderhandelingen.
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Maar ik benadruk hier en nu, dat ik mij voor de partijen in uw raad graag beschikbaar houd
als sparring partner, als klankbord en als adviseur. Als ik op deze wijze een bijdrage kan
leveren aan de vorming van een adequaat, stabiel dagelijks bestuur van onze gemeente, dan
zet ik mij daarvoor graag in. Daarvoor wil ik graag uw burgemeester zijn. En om die rol
optimaal te kunnen vervullen, ook na de vorming van het college, ambieer ik geen politieke
portefeuille. Dan is dat maar meteen duidelijk.
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Als het nieuwe college er is, en eigenlijk voor die tijd al, want de griffier en ik zijn daar druk
mee bezig, zal u een inwerkprogramma worden aangeboden. Voor de inhoud daarvan zijn
wij intussen al op gang.
Het programma bestaat uit praktische handreikingen om u in staat te stellen zo efficiënt
mogelijk te functioneren. Maar we zullen bijvoorbeeld ook aandacht besteden aan de
integriteit van het raadslid en uw positie als raadslid in het krachtenveld van politiek en
maatschappij.
Dames en heren, leden van de nieuwe gemeenteraad van Ridderkerk, het worden vier
uitdagende jaren die voor ons liggen. De bomen groeien niet meer tot in de hemel, het mes
moet in de uitgaven, we ontkomen misschien zelfs niet aan lastenverzwaringen en we
moeten antwoorden formuleren voor de grote thema's uit de structuurvisie. Uitdagingen te
over dus. U hebt allen het beste voor met Ridderkerk en haar inwoners, dat is boven elke
twijfel verheven.
Ik wens u toe dat u met elkaar in staat bent om goede besluiten te nemen, die ertoe leiden dat
deze gemeente ook in de toekomst voor al haar inwoners een goede en veilige plek op onze
aardbol mag zijn. Dank u wel.
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[applaus]
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Dan zijn we nu aan het einde van de korte agenda. We kunnen beneden de nieuwe
raadsleden feliciteren. In grand café ’t Plein wordt u een drankje aangeboden. Onze
inschatting is dat het tegen elf uur vanavond gezellig genoeg is geweest, waarna we allemaal
weer naar huis gaan.
Tot slot wil ik u graag uitdrukkelijk verzoeken uw bezittingen mee te nemen, want het
gemeentehuis wordt straks afgesloten. Daarmee heb ik mijn laatste woorden voor vanavond
gesproken en zie ik u graag beneden.
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Uw vergadering is gesloten. Het is 20.20 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 april 2010,
de griffier,
de voorzitter,
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