
 

Afdoening moties  

Agendapunt 11 

Commissievergadering Samen leven op 12 januari 2023 

Het college heeft de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief op 16 december 2022 een 

eerste reactie gegeven over de uitvoering van de aangenomen moties in de begrotingsraad.  

Vier moties beschouwt het college als afgedaan, waarvan de drie hieronder aan u worden 

voorgelegd omdat de onderwerpen in de commissie Samen leven thuishoren. 

Motie 2021-110 Doorontwikkeling ambtelijke organisatie 

verzoekt het college om: 

1. in de eerstkomende vergadering van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke 

Regeling BAR-Organisatie te bewerkstellen dat de 4 denkrichtingen worden uitgewerkt. 

Wat leidt tot een voorstel, inclusief financiële consequenties, aan het algemeen bestuur, dat 

geagendeerd kan worden voor de eerste vergadering van het nieuw samengesteld 

dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-Organisatie na de 

gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022; 

2. te bewerkstelligen dat hiervoor een onafhankelijk extern bureau wordt ingeschakeld; 

3. de colleges en de gemeenteraden van Albrandswaard en Barendrecht op de hoogte te 

stellen van dit verzoek;  

Motie 2022-10 Help het mkb Ridderkerk 

verzoekt het college om: 

1. op een zo kort mogelijke termijn een steunpakket van maximaal € 250.000 beschikbaar te 

stellen voor Ridderkerkse mkb-bedrijven in de vorm van een regeling in de geest van de 

Bijzondere subsidieregeling huurcompensatie Corona Ridderkerk 2022;  

2. het steunpakket met terugwerkende kracht open te stellen vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 

december 2023; 

3. de financiële gevolgen voor 2022 te dekken uit het saldo voor dit jaar of de algemene reserve 

en die voor 2023 te dekken uit het saldo voor 2023;  



4. het steunpakket met klem onder de aandacht te brengen van de Ridderkerkse mkb-bedrijven 

en hun verhuurders;  

5. de raad over de uitvoering van deze motie en van de in te stellen regeling te informeren; 

Motie 2022-15 ontwikkelingen GR BAR-organisatie 

1. namens de raad de dank over te brengen aan alle ambtenaren van de BAR-organisatie 

voor de inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren voor en bij de inwoners, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en de bestuursorganen van de gemeente Ridderkerk;   

2. bij het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de GR BAR-organisatie aan te dringen 

om goed werkgeverschap te tonen en werkplezier en doorgroeimogelijkheden een hoge 

prioriteit te geven bij het ontvlechten van de GR BAR-organisatie; 

3. bij het dagelijks bestuur en algemeen bestuur aan te dringen om de medewerkers, 

ondernemingsraad en vakorganisaties zo veel mogelijk te betrekken bij de plannen voor de 

ontvlechting en voldoende en tijdig te communiceren over de komende ontwikkelingen en 

concrete uitwerking van de plannen; 

4. te zorgen dat Ridderkerk over voldoende en gekwalificeerde ambtenaren kan beschikken 

om alle gemeentelijke taken goed uit te voeren tot tevredenheid van de inwoners, 

ondernemers en maatschappelijke instellingen; 

Behandeling 

Het college stelt voor deze drie moties als afgedaan te beschouwen. Wanneer in de 

commissievergadering hiertegen geen bezwaar wordt uitgesproken zijn de moties daarmee 

afgedaan. Indien er wel bezwaar is tegen afdoening, beslist de raad in een volgende vergadering. 

De commissiegriffier, 

M. Slingerland 
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