
 

Motie 2022 - 5 

Motie Garantstelling schaatsbaan 2022 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen in zijn vergadering van 13 oktober 2022; 

Constaterende dat: 

1. de gemeenteraad op 2 juli 2020 krediet beschikbaar heeft gesteld voor de realisatie van een 

schaatsbaan in 2020; 

2. vanwege de Corona maatregelen het niet is gelukt om in 2020 en 2021 een schaatsbaan te 

organiseren; 

3. Stichting Schaatsbaan Ridderkerk de intentie heeft om in december 2022 een schaatsbaan te 

organiseren; 

4. de kosten voor het organiseren van een schaatsbaan door Stichting Schaatsbaan Ridderkerk 

zijn begroot op € 200.000,- exclusief BTW; 

5. Stichting Schaatsbaan Ridderkerk verwacht dat er na afloop van het evenement voldoende 

inkomsten vanuit kaartverkoop en sponsoring zijn gegenereerd om de kosten te dekken; 

6. Stichting Schaatsbaan Ridderkerk in een brief aan de gemeenteraad heeft verzocht om het 

college te verzoeken een garantstelling af te geven voor de kosten, zodat financiële 

verplichtingen aan de voorkant betaald kunnen worden; 

is van mening dat: 

a. een schaatsbaan op het Koningplein bijdraagt aan een levendig Ridderkerk; 

b. inwoners met een minimuminkomen ook gebruik moeten kunnen maken van dit evenement; 

c. overleg met de ondernemers van het Koningsplein bijdraagt aan een goed evenement en 

draagvlak;   

verzoekt het college om: 

1. aan Stichting Schaatsbaan Ridderkerk een garantstelling af te geven van maximaal 

€ 150.000,- met daaraan verbonden de volgende voorwaarden: 

a. alle schoolklassen uit het basisonderwijs mogen een keer gratis komen schaatsen; 

b. Ridderkerkers met een Ridderkerkpas krijgen een substantiële korting op de toegang 

tot de schaatsbaan tijdens de blokken voor vrij schaatsen; 



c. Stichting Schaatsbaan Ridderkerk stelt alles in het werk om voldoende inkomsten uit 

kaartverkoop en sponsoring te genereren om de kosten te dekken; 

d. binnen twee maanden na afloop van de schaatsbaan overlegt de Stichting 

Schaatsbaan Ridderkerk een financiële verantwoording aan het gemeentebestuur 

van Ridderkerk; 

2. de eventuele financiële consequenties van de garantstelling te verwerken in de 

1e Tussenrapportage 2023; 

3. samen met Stichting Schaatsbaan Ridderkerk in het eerste kwartaal van 2023 het evenement 

te evalueren en de uitkomsten daarvan in datzelfde kwartaal aan de gemeenteraad te sturen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Arianne Ripmeester PvdA/GROENLINKS 

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS 

Petra van Nes – de Man, Burger op 1 

Ronald Lapaer, Leefbaar Ridderkerk 

Algemene informatie 
Behandeld in de raadsvergadering van 13 oktober 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is de realisatie van een schaatsbaan in 2022. De raad wordt gevraagd het college te 

verzoeken daarvoor, onder voorwaarden, een garantstelling van maximaal € 150.000,- te verlenen 

aan Stichting Schaatsbaan Ridderkerk. 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen. De heer J. Stip heeft zich van stemming onthouden. 

Stemverhouding 
Voor: 28 (SGP, PvdA/GROENLINKS, Burger op 1, Echt voor Ridderkerk, VVD, Leefbaar 

Ridderkerk, Partij 18PLUS, ChristenUnie, CDA) 

Tegen: 0 
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