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Onderwerp: Motie 32-2010 Openingstijden gemeentehuis 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 4 november 2010 nam u motie 32-2010 Openingstijden gemeentehuis aan. In deze brief leest u 
de reactie van uw college. 
 
Uw college zorgt ervoor dat: 

a. het gemeentehuis niet gesloten is tijdens bijzondere dagen, niet zijnde officiële feestdagen; 
b. alle gemeentelijke diensten tijdens zulke bijzondere dagen voor het publiek op de 

gebruikelijke openingstijden, geopend en bereikbaar zijn; 
 
Een uitzondering maakt het college voor ingeklemde werkdagen rondom de feestdagen van kerst 
en Nieuwjaar. 
Wanneer 24 of 31 december op een maandag, 27 december of 2 januari op een vrijdag vallen, dan 
is het echt onrendabel om het gemeentehuis open te houden. Heel weinig burgers komen op deze 
dagen naar het gemeentehuis. De beschikbare personele capaciteit kan dan beter worden ingezet 
op dagen dat er wel veel burgers gebruik maken van het gemeentehuis. Uw college is daarom van 
mening dat een sluiting op een dergelijke dag de dienstverlening juist ten goede komt.  
Voor de zekerheid wijzen wij u er op dat 5 mei voor ambtenaren ieder jaar een feestdag is en het 
gemeentehuis op die dag dus altijd gesloten is. 
 
In het collegeakkoord staat dat de Gemeente Ridderkerk dienstbaar is aan de burgers van 
Ridderkerk. Uw college vindt dat de burger hierin centraal staat. Het college zorgt er voor dat de 
openingstijden via de gebruikelijke kanalen én ruim van te voren, kenbaar zijn.  
Uw college denkt na of zij met andere openingstijden van de loketten de dienstverlening kan 
verbeteren. Overigens kunnen burgers nu al dagelijks tot 17.00 uur afspraken maken. 
 
Bij het bespreken van de motie gaf uw wethouder aan een onderzoek te willen doen naar de 
financiële consequenties van deze motie. Dit korte onderzoek wees uit dat er weinig tot geen 
consequenties aan dit besluit kleven. 
 
Deze maatregel gaat in 2012 in.  
In 2011 zijn vrijdag 6 mei en vrijdag 3 juni nog als verplichte ADV-dagen ingesteld. Het 
gemeentehuis is dan gesloten. 
 
Ook op een bijzondere dag als de ‘daadwerkelijk in de buurt dag’ zal het gemeentehuis geopend 
zijn. U wordt hierover nog in een aparte brief ingelicht. 
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Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,          de burgemeester,     
 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele         Mw. A. Attema 


