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Verzoek voor de commissievergadering van: 3 oktober 2019 

Verzoek van :  K.J. Kayadoe, raadslid Leefbaar Ridderkerk 

Onderwerp:  Waterornament Koningsplein 

 

Aanleiding 

De raadsinformatiebrief 12 juni 2019 Waterornament en het artikel in De Combinatie van 8 augustus 

2019: ‘Bedriegertjes in het gemeentehuis’. 

Doel bespreking / beraad 

Helderheid krijgen met betrekking tot de gang van zaken rond het burgerinitiatief Bedriegertjes op het 

koningsplein. 

Omschrijving 

In oktober 2018 besloot de raad de kunsttoepassing Desire Lines met lichtelementen uit te laten 

voeren en het college te laten onderzoeken hoe het kunstwerk met waterelementen kon worden 

uitgebreid. Uit de raadsinformatiebrief blijkt uit technisch onderzoek dat de uitbreiding met 

waterelementen haalbaar is. Tevens wordt er gesteld dat ‘een goede inpassing op ons Koningsplein 

vraagt om nadere uitwerking binnen technische kaders, waarbij de financiële consequenties 

inzichtelijk moeten worden gemaakt’. Zo ook worden in de raadsinformatiebrief de kosten van een 

waterornament in Maassluis vermeld, ad. 140.000 voor het waterwerk en 25.000 voor jaarlijks 

onderhoud qua reservering. 

In het raadsvoorstel 4 oktober 2018 besproken in de commissie en op 18 oktober 2018 behandeld in 

de raad staat dat er ‘nader kennis is genomen van een burgerinitiatief om te komen tot een 

fonteinachtige voorziening op het koningsplein’. 

Op 15 en 16 december 2017 zijn de initiatiefnemers begonnen met het inzamelen van 

handtekeningen om een burgerinitiatief in te kunnen dienen. 

Op 27 december 2017 heeft hierover een artikel gestaan in het Zuiden. 

Op 5 januari 2018 is het initiatief ingediend bij de gemeente en is ervoor een bevestiging ontvangen 

onder referentie 14062. 

Op 2 februari 2018 bleek dit ‘’zoek’ te zijn geraakt en is het dezelfde dag alsnog aangeleverd.  

Op 12 februari volgt er een afwijzing omdat het onderwerp al recent in de raad aan de orde is geweest 

en het onderwerp zich niet leent voor een burger initiatief. 

Waarna het verzoek van de wethouder naar de initiatiefnemers is gekomen om alsnog bij hem op 

gesprek te komen. Dit heeft op 19 maart 2019 plaatsgevonden. Op deze datum waren er 2 ontwerpen 

beschikbaar één met en één zonder bedriegertjes (inclusief offertes), aangeleverd door Desire Lines. 

Ook is er aangegeven dat er een onderzoek ingesteld zou worden naar de plaatsing van een 

waterornament (offerte Fontis watertechniek ca. 60.000 27 maart). 



In de Raadsinformatiebrief van 12 juni 2019 wordt nu gesteld: ‘Een goede inpassing op ons 

Koningsplein vraagt nadere uitwerking binnen de technische kaders, waarbij de financiële 

consequenties inzichtelijk worden gemaakt. Graag betrekken we deze mogelijkheid bij het 

ontwikkelperspectief centrum.’. 

Bespreekpunten 

Helderheid moet er, wat betreft Leefbaar Ridderkerk, komen met betrekking tot; 

1. Waarom is de raad in oktober 2018 informatie onthouden? Desire Lines had reeds twee 

ontwerpen klaar liggen: één met en één zonder waterelementen. 

De financiële consequenties zijn reeds duidelijk, offerte m.b.t. toevoeging waterelementen is geleverd 

door Fontis watertechniek aan Desire Lines. 

2. Waarom is dit (opnieuw) niet gedeeld met de raad? 

3. Waarom zijn de reeds gedane toezeggingen aan de initiatiefnemers niet met de raad gedeeld? 

4. Waarom worden de cijfers van Maassluis opgegeven? 

Nu wordt een en ander weer uitgesteld om het te betrekken bij het ontwikkelperspectief centrum. Met 

andere woorden dan wordt eerst een gouden lijntje gelegd en vervolgens zou het eventueel weer 

opengebroken moeten worden. Wie zit hierop te wachten? 

5. Wat is er gebeurd rond het ingediende burgerinitiatief? 

6. Hoe vinden wij  (college en raad) dat wij om moeten gaan met initiatieven uit de samenleving 

(overheidsparticipatie). 


