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Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk,  2 september 2020 
 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) inzake vervolgvragen Ridderhelden 
 
 
Geacht college, 
 
Leefbaar Ridderkerk heeft 2 augustus jongstleden vragen gesteld met betrekking tot de actie 
Ridderhelden. Inmiddels hebben wij naar aanleiding van diverse opmerkingen meerdere vragen die 
wij, ondanks dat de antwoorden nog niet zijn ontvangen, van dusdanige aard vinden dat ze direct 
gesteld moeten worden; 
 

1) Hoe kan het dat de Ridderheldenactie in eerste instantie van 4 juli tot 4 augustus vermeld 
stond en dit later stilzwijgend gewijzigd is naar ‘vanaf 4 juli zonder einddatum’ ? Waarom is 
deze wijziging niet op de juiste wijze gecommuniceerd ? Wat is de reden geweest om de 
periode van deze actie te wijzigen? 
 

2) Op de door de gemeente opgezette website ridderkerkpas.nl staan de winkels waar onze 
Ridderhelden hun shoptegoed uit kunnen geven. Ook staat de winkel e-Smokewinkel aan de 
Noordenweg 20 tussen de deelnemende winkels. Een in e-sigaretten gespecialiseerde winkel 
die conform opgave uittreksel KvK d.d. 3-8-2020 de internetadressen www.e-jointbestellen.nl, 
www.e-jointkopen.nl in beheer heeft en onder andere e-sigaretten en shishapennen 
verkoopt.  
Hoe verhoudt een dergelijke actieve promotie van deze winkel op een website van de 
gemeente zich tot de houding van het college dat roken in onze gemeente o.a. rondom 
sportvelden ontmoedigd moet worden? Op welke wijze  is de deelname van e-Smokewinkel 
aan de Ridderheldenactie in lijn met het landelijk beleid? Is hier geen sprake van overtreding 
van de wet en zo nee, waarom niet?   
Zie ook www.nvwa.nl . (De wet; Verbod reclame en sponsoring tabak. E-sigaretten en 
navulverpakkingen, stelt dat verboden is sponsoring als elke openbare of particuliere 
economische bijdrage aan een activiteit, evenement of persoon, die het bekendheid geven 
aan of het aanprijzen van een tabaksproduct, e-sigaret of navulverpakking tot doel dan wel 
rechtstreeks of onrechtstreeks tot gevolg heeft. Welke middelen of technieken daarvoor 
worden gebruikt doet niet ter zake.) 
 

 

3) Een held kan opgegeven worden door een derde. In de voorwaarden staat dat een deelnemer 
toestemming verleent om als winnaar openbaar vermeld te worden en dat foto’s voor 
publicaties gemaakt mogen worden. Op welke wijze wordt dit vooraf aan de genomineerde 
kenbaar gemaakt? Wat gebeurt er met de gegevens van een deelnemer, die geen 
toestemming verleend om als winnaar openbaar vermeld te worden? 
 

http://www.e-jointbestellen.nl/
http://www.e-jointkopen.nl/
http://www.nvwa.nl/
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4) De afgelopen twee jaar heeft de gemeente regelmatig via de diverse media gemeentelijke 
acties en evenementen onder de aandacht gebracht. Vaak is daarbij gebruik gemaakt van de 
diensten van externe bedrijven. Hierbij valt o.a. te denken aan kosten voor domeinnamen,  
het maken van ondersteunende filmpjes en advertentieruimte. Graag ontvangen wij een 
overzicht van alle externe bedrijven die de afgelopen twee jaar bedragen hebben ontvangen 
en welke bedragen zij hebben ontvangen, dit gespecificeerd per extern bedrijf,  voor alle 
promotionele en ondersteunende diensten in ruime zin. 

 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 
schriftelijke beantwoording van deze vragen. 
 

Hoogachtend, 

 

 

 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

 

 


