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Het college heeft u een brief toegestuurd met een eerste reactie op de moties zoals die zijn 
aangenomen tijdens de begrotingsraad op 7 november.  
 
In de commissievergadering kunt u een korte reactie geven op de door het college aangegeven 
uitvoering. In het overzicht ziet u welke moties betrekking hebben op de commissie Samen leven 
en welke op de commissie Samen wonen. Indien wordt voorgesteld de motie als afgedaan te 
beschouwen is dat ook aangegeven. In de commissie spreekt u zich uit of u die mening deelt, zo 
niet, dan wordt de motie een agendapunt voor de volgende raadsvergadering. 
 
 

MOTIE 
NR. 

Onderwerp Samenvatting Commissie 

2013 - 
139 

Behoud 
maatschappelijke 
stages 
 

Onderwerp is maatschappelijke stage. Het college 
wordt verzocht om met de scholen voor Voortgezet 
Onderwijs te overleggen over de mogelijkheden 
maatschappelijke stages te behouden. 
 

Samen leven 

2013 -  
141  
 

Leegstand 
winkelcentra 

Onderwerp is de oplopende leegstand in de 
winkelcentra van Ridderkerk. Het college wordt 
verzocht een heldere toekomstvisie op de 
ontwikkeling van de detailhandel in Ridderkerk te 
formuleren en aan de raad ter besluitvorming voor te 
leggen. 
 

Samen leven 

2013 – 
143 

Ondersteuning 
vrijwilligers 

Onderwerp is het vrijwilligerswerk in de gemeente. 
Het college wordt verzocht inzicht te geven hoeveel 
vrijwillige inzet er nu is, welke in de toekomst nodig is 
en welke ondersteuning daarvoor gewenst is. 
 

Samen leven 

2013 – 
144 

Schaliegasvrije 
gemeente 

Onderwerp is schaliegas. De raad wordt verzocht uit 
te spreken dat Ridderkerk een schalie- en 
steenkoolgasvrije gemeente is. Het college wordt 
verzocht alle juridische en politieke middelen in te 
zetten om eventuele boring en winning van deze 
gassen te voorkomen. 
 

Samen wonen;  
 
raadsvoorstel 
op de agenda 
voor 28 januari 
2014. 

2013 – 
145 

Huur voor 
scouting 

Het onderwerp is huurprijs voor de scoutinggroepen. 
Het college wordt verzocht de huur te bepalen op 
een voor de scouting acceptabel bedrag bedrag. 
 

Samen leven 

2013 – 
147 

Mantelzorg 

Onderwerp is de extra gelden die de regering aan de 
gemeenten beschikbaar stelt voor 
mantelzorgondersteuning. Het college wordt 
gevraagd de raad te laten weten hoeveel extra geld 
Ridderkerk zal ontvangen en dit geld ter beschikking 
te stellen voor mantelzorgondersteuning. 
 

Samen leven 
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MOTIE 
NR. 

Onderwerp Samenvatting Commissie 

2013 – 
148 

Extra middelen 
armoedebestrijdin
g 

Onderwerp zijn de gelden die de regering aan de 
gemeenten beschikbaar stelt voor 
armoedebestrijding. De raad spreekt uit deze gelden 
voor 2013 te zullen inzetten voor de bestrijding van 
armoede onder kinderen. Tevens spreekt de raad uit 
de extra gelden die de regering hiervoor de komende 
jaren beschikbaar stelt te besteden aan 
armoedebestrijding. 
 

Samen leven 

2013 – 
149 

Mentor 
doelgroepen 
Wmo 

Het onderwerp is het inzetten van mentors voor 
mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen 
wanneer belangrijke beslissingen over behandeling, 
verpleging, verzorging en begeleidingen genomen 
moeten worden. Het college wordt verzocht de 
mogelijkheden van deze inzet te onderzoeken en 
hierover aan de raad te rapporteren. 
 

Samen leven 

2013 – 
150 

ESF en 
jeugdwerkloos 
heid  

Onderwerp is het Europees Sociaal Fonds. Het 
verzoek aan het college is zich in te spannen om 
extra middelen uit dit fonds aan te vragen en deze 
middelen in te zetten voor de bestrijding van 
jeugdwerkloosheid in Ridderkerk. 
 

Samen leven 
 
Voorstel Motie 
afgedaan 

2013 – 
151 

Groot Ridderkerks 
stadsdictee 

Onderwerp is de taalvaardigheid. Het college wordt 
verzocht jaarlijks een Stadsdictee te organiseren in 
de raadzaal. 
 

Samen leven 
 
Voorstel Motie 
afgedaan 

2013 – 
152 

Beweegvoorzieni
ngen in openbare 
ruimte 

Het onderwerp is het belang van meer bewegen voor 
de gezondheid. Het college wordt gevraagd een 
proef te starten door in een wijk een voor ieder 
toegankelijke beweegvoorziening te plaatsen. 
Gevraagd wordt na te gaan of plaatsing in andere 
wijken ook zinvol is. 
 

Samen leven 
 
Voorstel Motie 
afgedaan 

2013 – 
153 

Budgetbeheer 

Onderwerp is de schuldhulpverlening. Het college 
wordt verzocht een aantal onderzoeken te verrichten 
o.a. om het aanbod van Schuldhulpmaatjes te laten 
aansluiten op de vraag die daarnaar is. 
 

Samen leven 
 
Voorstel Motie 
afgedaan 

2013 – 
154  

Busvervoer 
Ridderkerk-
Barendrecht 

Onderwerp is het busvervoer tussen Ridderkerk en 
Barendrecht. Het college wordt gevraagd zich binnen 
de Stadsregio in te spannen voor een directe 
busverbinding tussen deze twee gemeenten. 
 

Samen wonen 
 
Voorstel Motie 
afgedaan 

2013 – 
155 

Sociale 
woningvoorraad 

Onderwerp is de sociale woningvoorraad in de 
gemeente. Het college wordt gevraagd zich in te 
spannen om de afspraken die met de Stadsregio zijn 
gemaakt over de vermindering van de sociale 
woningvoorraad, ook te laten gelden bij de nieuwe 
woningmarktafspraken die worden gemaakt. 

Samen wonen 
 
Voorstel Motie 
afgedaan 
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MOTIE 
NR. 

Onderwerp Samenvatting Commissie 

2013 – 
156 

Veiligheid 
waterwegen 

Onderwerp is de veiligheid op de vaarwegen rond 
Ridderkerk. Het college wordt gevraagd deze blijvend 
onder de aandacht van Rijkswaterstaat te brengen 
en aan te dringen op veiligheidsverhogende 
maatregelen. 
 

Samen leven 
 
Voorstel Motie 
afgedaan 

2013 – 
157 

Chemische 
bestrijdings-
middelen 

Onderwerp is het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen. Het verzoek aan het college is 
om het gebruik van het middel glyfosaat zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk vóór 1 mei 2014 te staken en 
het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen 
structureel nog verder te beperken dan nu reeds het 
geval is. 
 

Samen wonen 

2013 - 
158 

Aanloop-
problemen 
kledingbank 
Ridderkerk 

Onderwerp is de kledingbank in het centrum van 
Ridderkerk. Het college wordt verzocht om een 
aanvullende subsidie te verlenen van € 2.000,- in 
verband met de tegenvallende kosten bij de inrichting 
van het pand als gevolg van vochtproblemen. 
 

Samen leven 
 
Voorstel Motie 
afgedaan 
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