
Amendement en Moties bij de behandeling van de Begroting 2020 Ridderkerk 
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Amendement 2020 - 27 

Amendement Meerjarenraming 2022 – 2024 en extra leningen 

Inhoud van het amendement 

1. Voorstel

U wordt voorgesteld om in het raadsbesluit beslispunt 2: 

“Kennis te nemen van de Meerjarenraming 2022 – 2024; “ 

te wijzigen in: 

“Kennis te nemen van de Meerjarenraming 2022 – 2024, met dien verstande dat de raad ten 

aanzien van de op pagina 136 en 137 genoemde investeringen en de op pagina 97 genoemde 

extra leningen voor 2022 en 2023, aan de hand van een door het college opgesteld voorstel of 

raadsinformatiebrief, in overleg wil treden met het college, nog vóór de behandeling van de 

Kadernota begroting 2022;” 

2. Aanleiding

Het voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2021. 

3. Aspecten

Het college is bevoegd te besluiten tot het aangaan van leningen voor de gemeente. In het 

Treasurystatuut is echter opgenomen dat voor leningen als deze de omvang bij de besluitvorming 

van de begroting door de raad, expliciet wordt vastgesteld bij de begroting. Die besluitvorming is 

aan de orde bij de Programmabegroting 2022 – 2025, volgend jaar. 

Doel van dit amendement is om als raad over de voorgenomen leningen en investeringen nog een 

keer met het college te spreken. Dan kunnen vragen aan de orde komen als wenselijkheid en 

noodzaak, gevolgen voor onze financiële positie en eventuele andere keuzes. 

4. Aanpak/Uitvoering

Na aanname van het amendement wordt de tekst van het raadsbesluit aangepast. Het college 

treedt in overleg met de gemeenteraad over de voorgenomen investeringen en de 58 miljoen aan 

leningen.  



5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 

N.v.t 

De raadsleden,  

Björn Ros, GroenLinks Jeroen Rijsdijk, PvdA 

Petra van Nes-de Man, Burger op 1  Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk  

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk  

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is de Meerjarenraming. De raad wordt voorgesteld uit te spreken over de extra 

leningen in 2022 en 2023 nog in overleg te willen treden met het college vóór de behandeling van 

de Kadernota begroting 2022. 



Motie 2020 - 72

Motie aanpassen tarifering rioolheffing 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

constaterende dat: 

1. de VNG op haar website aangeeft dat de gemeenteraad veel vrijheid heeft bij de inrichting van

de rioolheffing;

2. de tarifering en de heffingsmaatstaven bij veel gemeenten verschillen;

3. veel gemeenten tarifering en heffingsmaatstaven voor niet-woningen hebben ingesteld,

waaronder als heffingsmaatstaf een percentage van de WOZ-waarde van niet-woningen;

4. de gemeente Ridderkerk voor de tarifering rioolheffing geen onderscheid maakt tussen

woningen en niet-woningen;

5. de gemeente Ridderkerk naast de vaste tarieven voor een eigenaar en voor een gebruiker van

een eigendom ook een recht heft bij de gebruiker naar het aantal kubieke meters afvalwater,

voor zover het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit een eigendom wordt afgevoerd

meer bedraagt dan 500 m3;

6. er in dit tarief geen rekening wordt gehouden met de afvoer van hemelwater;

7. eigenaren en gebruikers van woningen de komende jaren al voor hogere lokale heffingen

zullen worden aangeslagen;

is van mening dat: 

a. door niet-woningen onevenredig minder wordt bijgedragen aan de kosten voor de afvoer van

afvalwater, de afvoer van regenwater (ook wel hemelwater genoemd) en het beheer van het

grondwaterpeil;

b. een heffing op basis van kubieke meters als proces omslachtig is;

verzoekt het college om: 

1. in de Kadernota begroting 2022 een voorstel te doen voor een nieuwe tarifering en

heffingsmaatstaf voor de rioolheffing met ingang van 2022, waarbij voor niet-woningen

evenrediger wordt bijgedragen aan de kosten, met als uitgangspunt dat de vervuiler betaalt;



2. daarbij ook te komen met een lager tarief voor woningen.

en gaat over tot de orde van de dag. 

Het raadslid,  

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is de tarifering van het rioolrecht. Het college wordt voorgesteld bij de Kadernota 

begroting 2022 een voorstel te doen voor een andere heffingsmaatstaf. Voor niet-woningen zou 

meer betaald moeten worden, voor woningen minder. 



Motie 2020 - 73

Motie verbeteren visstand 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

constaterende dat: 

1. er in 2018/2019, als gevolg van het verkeerd maaien door de aannemer van begroeiing in

gemeentelijke wateren, veel vissen zijn gestorven;

2. er in het coalitieakkoord 2018-2022 (Veel kleuren, één palet) aandacht wordt gevraagd voor

de kwaliteit van (zwem)water en de visstand daarin;

3. Waterschap Hollandse Delta dit jaar een visstand onderzoek doet in haar eigen wateren;

4. het bestuur van de Eerste Rijsoordse Hengelsport Vereniging “De Waal” gevraagd heeft om

de komende drie jaar extra vis uit te zetten in de Ridderkerkse wateren om de visstand weer

op peil te brengen;

is van mening dat: 

een goede visstand een belangrijke graadmeter is voor de kwaliteit van de watergangen; 

verzoekt het college om: 

1. samen met de Eerste Rijsoordse Hengelsport Vereniging “De Waal” een plan van aanpak te

maken om vanaf 2021 de visstand in de Ridderkerkse wateren, die niet onder de

verantwoording van Waterschap Hollandse Delta vallen, weer op peil te brengen;

2. dit plan van aanpak ter kennis te brengen van de raad;

3. als er financiële consequenties voortvloeien uit de uitvoering van het plan van aanpak deze te

verwerken in de 1e Tussenrapportage 2021;

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Pascal Slaa, Partij 18PLUS Jilles Soffree, Partij van de Arbeid 



Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is de visstand in de gemeente. Het college wordt verzocht deze vanaf 2021 weer op 

peil te brengen en daarvoor een plan van aanpak te maken samen met de Eerste Rijsoordse 

Hengelsport Vereniging. 



Motie 2020 - 74 

Motie verplaatsing van stenen bankje naar het (historisch) centrum 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. in de jaren ‘20 van de vorige eeuw door de heer A. Pot, industrieel te Slikkerveer, de

Ridderkerkse vrijheidsboom inclusief jubileumbank is geschonken;

2. de monumentale boom en het monumentale bankje al lange tijd van elkaar gescheiden zijn;

3. in het ontwikkelperspectief Centrum 2035 veel aandacht uitgaat naar het belichten van de

historie van Ridderkerk;

constaterende dat: 

a. het 5 hoekige stenen bankje op het ‘Groentje’ een object is dat op veel historische beelden

terug te vinden is;

b. dit bankje inclusief jubileumboom geplaatst was op het ‘Groentje’ bovenaan bij nu Ringdijk 1,

de oorspronkelijke plaats van de ‘Blauw Kai’. De steen waar Ridderkerkers hun bijnaam

‘Blauwkaaiers’ vandaan hebben;

c. de 5 hoeken van het bankje de 5 oorspronkelijke wijken (Bolnes, Slikkerveer, Rijsoord,

Oostendam en Ridderkerk) voorstellen;

d. elke zitting een naam van deze 5 wijken gegraveerd heeft;

e. door herinrichting zijn oorspronkelijke plek heeft moeten ‘verlaten’, om via de Schepenstraat op

de dr. Schaepmanstraat terecht te komen;

f. de bank door de tijd schade opgelopen heeft en o.a. inmiddels niet meer de originele zitting

bezit;

is van mening dat dit monumentale 5 hoekige stenen bankje een karakteristiek stukje Ridderkerk 

is dat een meer zichtbare plaats in het (historisch) centrum verdient; 

verzoekt het college: 

1. het vijfhoekige stenen bankje waar mogelijk in oude staat te herstellen;



2. samen met de Stichting Oud Ridderkerk een plaats in het (historisch) centrum te bepalen om 

het monumentale bankje naar te verplaatsen; 

3. bij het monumentale bankje een uiting te plaatsen met daarop het verhaal van dit 

monumentale bankje;  

en gaat over tot de orde van de dag: 

De raadsleden,  

Jeroen van Neuren, Partij 18PLUS Björn Ros, GroenLinks 

Petra van Nes- de Man, Burger op 1 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is het monumentale stenen bankje geschonken door de industrieel A. Pot. Het college 

wordt verzocht het bankje in oude staat te herstellen en in overleg met Stichting Oud Ridderkerk 

het te verplaatsen naar een zichtbare plaats in het historisch centrum. 



Motie 2020 - 75

Motie betaalbare woningen 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. het voor jongeren en ouderen steeds moeilijker wordt om een betaalbare koop- of huurwoning

te vinden in Ridderkerk. Dit probleem in (bijna) heel Nederland speelt;

2. de totale woningbouwopgave voor Ridderkerk tot 2030 ongeveer 1150 woningen bedraagt;

3. Ridderkerk bezig is met het opstellen van een nieuwe woonvisie. Deze woonvisie als kader

moet dienen voor koop- en huurwoningen die in de gemeente worden gebouwd;

4. Koopwoningen in het prijssegment tot € 200.000 schaars zijn;

is van mening dat: 

a. door marktwerking, hoge bouwkosten en grondprijzen de autonome tendens bestaat dat er

door projectontwikkelaars veelal voor het duurdere segment wordt gebouwd. En aan deze

tendens niet vanzelf een einde lijkt te komen;

b. de woningbouwopgave en herstructureringsplannen kansen bieden om ook betaalbare

woningen te realiseren voor groepen die het moeilijk hebben op de woningmarkt, zoals

jongeren en ouderen met een bescheiden pensioen;

verzoekt het college om: 

1. te onderzoeken of de betaalbaarheid van nieuwbouw koopwoningen kan worden

bevorderd. Dit onderzoek te richten op:

a. mogelijkheden als erfpacht en koopstart;

b. de haalbaarheid om naast onderhandelingen met projectontwikkelaars hiervoor eigen

grondposities in te zetten dan wel te verwerven;

c. de mogelijkheid om speculatievoorwaarden te verbinden aan de verkoop van woningen

die vanuit de betaalbaarheidsdoelstelling doelgroepgericht worden ontwikkeld;

2. de resultaten van dit onderzoek te betrekken bij het opstellen van de woonvisie;



en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Jeroen Rijsdijk, PvdA Victor Mijnders, CDA 

Björn Ros, GroenLinks Petra van Nes-de Man, Burger op 1 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is betaalbare woningen. Het college wordt verzocht te onderzoeken of de 

betaalbaarheid van nieuwbouw koopwoningen kan worden bevorderd en de resultaten van dit 

onderzoek te betrekken bij het opstellen van de woonvisie. 



Motie 2020 - 76

Motie Ridderkerk zwerfafvalvrij 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. zwerfafval een hardnekkig probleem is in Ridderkerk;

2. de coronacrisis de hoeveelheid zwerfafval in de gemeente heeft doen toenemen;

3. bijplaatsingen en dumpingen van afval een belangrijke oorzaak vormen van zwerfafval;

4. veel inwoners, ondernemers, scholen en verenigingen zich inzetten voor het schoonhouden

van de leefomgeving;

5. de gemeentelijke aanpak van zwerfafval onder meer bestaat uit het monitoren van zwerfafval,

het op de juiste plaats zetten van afvalbakken en communicatie waarbij ruchtbaarheid wordt

gegeven aan bewonersinitiatieven;

6. Ridderkerk twee extra medewerkers inzet om bijplaatsingen bij afvalcontainers tegen te gaan;

7. de Stichting Nederland Schoon ervoor wil zorgen dat heel Nederland uiterlijk in 2030

zwerfafvalvrij is;

is van mening dat: 

a. een schone openbare ruimte een gezamenlijke verantwoordelijk is van inwoners, ondernemers

en de gemeente, maar dat de gemeente hierbij wel een initiërende rol heeft;

b. het ‘schoon houdt schoon’ principe belangrijk is voor het voorkomen van zwerfafval;

c. een opgeruimde leefomgeving ook de sociale veiligheid bevordert;

d. de aanpak van zwerfafval verdergaat dan een schone gemeente, maar ook bijdraagt aan een

beter milieu, meer biodiversiteit en dierenwelzijn;

verzoekt het college om: 

1. een aanvalsplan zwerfafval op te stellen om Ridderkerk uiterlijk in 2030 zwerfafvalvrij te

krijgen;

2. hierbij inwoners, ondernemers, scholen en verenigingen te betrekken;



3. in dit plan ook nadrukkelijk in te zetten op verbeteringen op de korte termijn, zoals het sneller 

opruimen van zwerfafval en bijplaatsingen bij afvalcontainers na een gedane melding en het 

actief verplaatsen van afvalbakken naar strategische locaties;  

4. dit plan uiterlijk in het tweede kwartaal van 2021 ter besluitvorming voor te leggen aan de 

gemeenteraad;  

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Jeroen Rijsdijk, PvdA Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

Kees van der Duijn Schouten, SGP Ilse Verdiesen, VVD 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk 

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 Robert Kooijman, ChristenUnie 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr.190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is zwerfafval. Het college wordt verzocht een aanvalsplan zwerfafval op te stellen om 

Ridderkerk uiterlijk in 2030 zwerfafvalvrij te krijgen en het ter besluitvorming voor te leggen aan de 

raad. 



Motie 2020 - 77

Motie Extra inzet voorkomen problematische schulden 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. het aantal huishoudens met risicovolle schulden als gevolg van de coronacrisis naar

verwachting zal toenemen;

2. door toenemende werkloosheid en tegenvallende inkomsten meer huishoudens hun vaste

lasten (tijdelijk) niet kunnen betalen;

3. deze groep, nieuwe kwetsbare jongeren, ZZP’ers en ondernemers bevat die zich vóór corona

goed konden redden;

4. problematische schulden belemmerend zijn en zo mogelijk voorkomen moeten worden;

5. schuldpreventie en toegankelijke schuldhulpverlening daaraan bijdragen;

6. de landelijke overheid heeft besloten tot het instellen van een Waarborgfonds

saneringskredieten van 30 miljoen, waardoor een drempel voor gemeenten om (meer)

saneringskredieten te verstrekken wordt verlaagd;

7. op korte termijn al maatregelen mogelijk zijn zoals het toekennen van Bijzondere bijstand,

verruimen van het loslaten van de zoektermijn voor jongeren en het vaker loslaten van de

kostendelersnorm;

is van mening dat: 

a. het voorkomen van risicovolle schulden belangrijk is en veel maatschappelijk kosten voorkomt;

b. ook bij de nieuwe groep kwetsbaren voorkomen moet worden dat er problematische schulden

ontstaan;

c. gekeken moet worden of saneringskredieten boven schuldbemiddeling moeten worden in

gezet;

verzoekt het college om: 

1. een actieplan Voorkómen problematische schulden op te stellen;



2. in dat kader te onderzoeken hoe in ieder geval de in volgende punten kunnen bijdragen aan 

het voorkómen van problematische schulden:  

a. de inzet van saneringskredieten; 

b. het soepeler omgaan met de zoektermijn van vier weken voor jongeren bij het aanvragen 

van een uitkering;  

c. de mogelijkheden die zijn toegestaan ten aanzien van de kostendelersnorm en hoe deze 

lokaal benut kunnen worden;  

d. inzet Bijzondere bijstand; 

3. het actieplan te bespreken met het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk, het 

Minimaplatform Ridderkerk en Schuldhulpmaatje; 

4. het actieplan daarna aan de raad aan te bieden in het eerste kwartaal van 2021;  

5. bestaande mogelijkheden al extra te benutten en de raad daarover te informeren bij het 

aanbieden van het actieplan; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Arianne Ripmeester, PvdA Kees van der Duijn Schouten, SGP 

Erna de Wolff, ChristenUnie Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is het voorkómen van problematische schulden. Het college wordt verzocht een 

actieplan Voorkómen problematische schulden op te stellen, dit te bespreken met het 

Maatschappelijk Burgerplatform en het Minimaplatform en aan de raad aan te bieden vóór de 

behandeling van het Integraal beleid sociaal domein. En bestaande mogelijkheden al extra te 

benutten en de raad daarover te informeren bij het aanbieden van het actieplan. 



Motie 2020 - 78

Motie ‘Voor 14’ 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, maar een grote groep inwoners van

Ridderkerk achterblijft: iemand met minimumloon kan hier nu 20% minder van betalen dan 40

jaar geleden;

2. het minimumloon in Nederland veel lager is dan de Europese norm van 60% van het mediane

inkomen;

3. 220.000 Nederlanders kunnen worden gekwalificeerd als ‘werkende armen’;

4. veel mensen ervoor zorgen dat onze samenleving blijft functioneren in moeilijke tijden zoals nu

in de zorg, terwijl ze zelf rond moeten komen van minder dan 14 euro per uur;

5. op steeds meer plekken in Nederland mensen opstaan voor een eerlijker verdeling van de

welvaart, te beginnen met een minimumloon van 14 euro;

6. steeds meer economen de voordelen zien van een verhoging van het minimumloon en de

daaraan gekoppelde uitkeringen;

van mening dat: 

a. wij als gemeente een sociale zorgplicht hebben voor alle inwoners van Ridderkerk;

b. wij ons daarvoor dienen in te zetten met de middelen die we hebben;

c. we tegelijk ook afhankelijk zijn van het landelijke beleid;

verzoekt het college: 

• om met een brief bij het kabinet aan te dringen om het minimumloon te verhogen naar 14 euro

per uur en de raad te informeren over de resultaten;

verzoekt de griffie: 

• deze motie ter kennis te brengen van de gemeenteraden van Barendrecht en Albrandswaard.



en gaat over tot de orde van de dag. 

Het raadslid,  

Arianne Ripmeester, PvdA Farahnaz Fräser, D66 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is het wettelijk minimumloon.  

Het college wordt verzocht om met een brief bij het kabinet aan te dringen om het minimumloon te 

verhogen naar 14 euro per uur en de raad te informeren over de resultaten, De griffie wordt 

verzocht deze motie ter kennis te brengen van de gemeenteraden van Barendrecht en 

Albrandswaard. 



Motie 2020 - 79

Motie Verbetering doorstroming afvalbrengstation 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. het afvalbrengstation van HVC in Hendrik-Ido-Ambacht de (enige) locatie is waar

Ridderkerkers hun grof afval (gescheiden) kunnen inleveren;

2. het afvalbrengstation ook wordt gebruikt door de inwoners van de gemeenten Hendrik-Ido-

Ambacht,  Zwijndrecht en Alblasserdam;

3. het vaak zeer druk is bij het afvalbrengstation en een lange file van auto’s voor de

toegangspoort staat en de wachttijd vaak meer dan een uur is, ook al in de periode vóór

corona;

4. er geen alternatief is om grotere hoeveelheden (groen)afval en puin elders in te leveren;

5. het niet bevorderlijk is voor het stimuleren van het gescheiden inleveren van (grof) afval

wanneer het veel tijd en moeite kost;

is van mening dat: 

a. de doorstroming dient te worden verbeterd zodat afval goed en vlot kan worden afgeleverd,

zonder lange wachttijden;

b. de organisatie en/of indeling van de locatie kan worden verbeterd;

c. actuele informatie kan helpen om de inwoners te laten kiezen voor rustige momenten en

daarmee de drukte te spreiden;

d. nagegaan kan worden of er nog een extra alternatief is in een omliggende gemeente;

verzoekt het college om: 

1. te onderzoeken of de doorstroming op het afvalbrengstation kan worden bevorderd door:

a. de organisatie en/of indeling van het afvalbrengstation te verbeteren;

b. real-time informatie over de actuele drukte op het afvalbrengstation (actuele wachttijd,

eventueel zicht met webcam op de lengte van de wachtrij) te verstrekken;



c. na te gaan of de mogelijkheid geboden kan worden, of in de toekomst gerealiseerd kan 

worden, gebruik te maken van het dichtstbijzijnde afvalbrengstation van de NV BAR als 

extra alternatief; 

d. eventuele andere maatregelen;  

2. de raad over de uitkomst te informeren en zo nodig een voorstel te doen vóór juli 2021; 

3. de andere deelnemende gemeenten aan het afvalbrengstation HVC bij het onderzoek te 

betrekken en aangezien ook zij belang hebben bij verbeteringen, met hen te overleggen over 

een verdeling van de kosten van dit onderzoek; 

en gaat over tot de orde van de dag: 

De raadsleden,  

Anton Rottier, SGP Ton Overheid, CDA 

Petra van Nes, Burger op 1 Patrick Slaa, Partij 18PLUS 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is het afvalbrengstation voor Ridderkerkers in Hendrik-Ido-Ambacht. Het college wordt 

verzocht te onderzoeken hoe afval daar sneller kan worden ingeleverd, de raad te informeren over 

de resultaten en zo nodig een voorstel te doen. 



Motie 2020 - 80

Motie anti-verloedering 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel Programma begroting 

2021, van burgemeester en wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 

2024; 

overwegende dat: 

1. de leefbaarheid in de wijken en de kwaliteit van de buitengebieden van groot belang is voor

onze inwoners;

2. gedrag van sommige personen leidt tot verloedering van de gemeente. Waarbij gedacht kan

worden aan onder andere:

a. op niet daarvoor bestemde plaatsen dumpen van (bouw)afval;

b. de hoeveelheid zwerfvuil die op straat of in de buitengebieden wordt achtergelaten;

c. laten slingeren van winkelwagentjes;

d. slopen van ander mans of gemeenschappelijke bezittingen (bijvoorbeeld leenscooters)

e. enz;

3. er ook heel veel mensen zijn die dergelijk gedrag niet vertonen;

is van mening dat: 

a. gedragingen waarvan hiervoor een paar voorbeelden zijn genoemd zeer onwenselijk zijn;

b. dergelijk gedrag de leefbaarheid in de wijken en de kwaliteit van de buitengebieden onder druk

zet;

c. er blijkbaar extra inspanning nodig is om dergelijk gedrag een halt toe te roepen en verder

terug te dringen;

verzoekt het college om: 

1. de raad een voorstel te doen voor een campagne met een eigentijdse Ridderkerkse invulling

van “fatsoen moet je doen” om daarmee de leefbaarheid in Ridderkerk bespreekbaar te maken

en ongewenst gedrag tegen te gaan;

en gaat over tot de orde van de dag. 



De raadsleden,  

Kees van der Duijn Schouten, SGP Jeroen Rijsdijk, PvdA 

Edward Piena, VVD Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is de verloedering in onze gemeente.  

Het college wordt voorgesteld de raad een voorstel te doen voor een campagne met een 

eigentijdse Ridderkerkse invulling van ‘fatsoen moet je doen’, om daarmee de leefbaarheid in 

Ridderkerk bespreekbaar te maken en ongewenst gedrag tegen te gaan. 



Motie 2020 - 81

Motie gevolgen COVID-19 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. de gevolgen van COVID-19 grote impact heeft op de financiële huishouding van de gemeente

Ridderkerk;

2. we niet weten hoe lang deze Coronacrisis nog gaat duren;

3. het voortbestaan van veel bedrijven, met name de horeca en (sport)verenigingen, onzeker is

als gevolg van de maatregelen met betrekking tot de coronacrisis;

4. naast de gevolgen voor de fysieke gezondheid de crisis ook invloed heeft op de geestelijke

gezondheid van  mensen, te denken valt aan eenzaamheid, depressiviteit, etc.

is van mening dat: 

a. deze Coronacrisis grote financiële gevolgen heeft voor mensen, bedrijven (o.a. horeca) en

(sport-) verenigingen;

b. we als gemeente voorbereid moeten zijn op extra financiële uitgaven ten gevolge van

COVID-19;

c. er inmiddels een nieuwe werkelijkheid is die ons dwingt diverse investeringen voor de komende

periode mogelijk te heroverwegen;

d. naast investeren in de Ridderkerkse economie, we oog moeten hebben om daar waar nodig

bestaande bedrijven (horeca) en (sport)verenigingen extra te ondersteunen.

verzoekt het college om: 

1. onderzoek te doen naar hoe Ridderkerkse bedrijven (o.a. horeca) verder ondersteund kunnen

worden in de Coronacrisis;

2. onderzoek te doen naar hoe (sport)verenigingen extra ondersteund kunnen worden in de

Coronacrisis;

3. onderzoek te doen naar verdere nadelige gevolgen van COVID-19 voor onze inwoners, zoals

bijvoorbeeld naar de vereenzaming van de mensen en de gevolgen daarvan;



4. onderzoek te doen naar de vorming van een voorziening om de financiële impact te kunnen 

dekken en te onderzoeken of voorgenomen investeringen voor langere periode uitgesteld, 

dan wel heroverwogen dienen en kunnen worden;

5. de raad in het eerste kwartaal 2021 te informeren naar de uitkomsten van deze 
onderzoeken; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

Björn Ros, Groen Links 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk 

Petra van Nes – de Man, Burger op 1 

Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk

Edward Piena, VVD  Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is de coronacrisis. Het college wordt verzocht diverse onderzoeken te verrichten, o.a. 

naar extra ondersteuning van bedrijven en verenigingen en naar de gevolgen van door de 

gemeente voorgenomen investeringen. 



Motie 2020 - 82

Motie herbestemming huishoudschool 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. de voormalige huishoudschool her bestemd gaat worden;

2. het casco van de school veilig wordt gesteld;

3. het college een herbestemmingsonderzoek inclusief participatietraject is gestart;

4. er een initiatiefnemer is die al een plan heeft tot herbestemming, niet zijnde een bestemming

wonen;

5.  er een enorme vraag is naar woningen in Ridderkerk, zowel naar starterswoningen als naar

ouderenwoningen;

6. de betaalbaarheid van woningen onder druk staat;

is van mening dat het belangrijk is dat er meerdere mogelijkheden worden onderzocht tot 

mogelijke herbestemming van de school om een goede keus te kunnen maken: 

verzoekt het college om: 

1. in het herbestemmingsonderzoek ook onderzoek te doen naar herbestemmingsmogelijkheden

voor ‘wonen’ en dan specifiek naar starterswoningen;

2. in het herbestemmingsonderzoek ook onderzoek te doen naar herbestemmingsmogelijkheden

voor ‘wonen’ en dan specifiek naar ouderenhuisvesting, waarbij gedacht kan worden aan

maatschappelijk wonen 50plus.

en gaat over tot de orde van de dag. 

Het raadslid,  

Michel Ouwens, Leefbaar Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 



Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is de herbestemming van de voormalige huishoudschool. 

Onderwerp is de herbestemming van de voormalige huishoudschool. Het college wordt verzocht 

ook te onderzoeken de mogelijkheden voor herbestemming voor starterswoningen en 

ouderenhuisvesting. 



Motie 2020 - 83

Motie snelheidsmeterspaarpot 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. veel inwoners van Ridderkerk belang hechten aan een betere naleving van de aangegeven

maximum snelheid op wegen binnen de bebouwde kom;

2. met name het handhaven op 30km wegen niet of nauwelijks kan worden gedaan in verband

met de inrichting van de betreffende wegen;

3. aanpassing van de weginrichting niet altijd tot het gewenste resultaat leidt en

aanpassingenoverlast kan veroorzaken, zoals hinderlijke trillingen voor omwonenden bij

verkeersdrempels;

4. uit verkeerscontroles blijkt dat de hardrijders veelal de omwonenden zelf zijn en zij vaak niet

bewust zijn hoe hard ze rijden;

5. menselijk gedrag ongeveer 90% van de verkeersongevallen veroorzaakt;

6. er landelijk inmiddels meerdere initiatieven zijn genomen en ervaringen zijn opgedaan om op

een positieve manier inwoners bewust te maken van hun eigen gereden snelheid, middels een

‘spaarpaal’ (sparen voor een doel als men zich aan de geldende snelheid houdt);

is van mening dat: 

a. belonen beter werkt dan straffen, een flitspaal die beloont stimuleert;

b. een dergelijk initiatief bijdraagt aan het verlagen van het aantal ongevallen;

c. elke actie die kan leiden tot minder verkeersongevallen omarmt zou moeten worden;

d. een dergelijk initiatief naast een verkeersveiliger rijgedrag ook de sociale cohesie bevordert;

verzoekt het college om: 

1. te onderzoeken en inzichtelijk te maken wat de kosten zijn om een project, zoals bijvoorbeeld

'Safety-safe' (www.safety-safe.nl), op te zetten binnen Ridderkerk, zowel van aankoop als

huur;

2. te inventariseren of er draagvlak is om een soortgelijk project binnen Ridderkerk te realiseren;

http://www.safety-safe.nl/


Bij draagvlak een oproep te doen in de Blauwkai en het mee te nemen in de wijkoverleggen 

dat buurten zich kunnen melden en aan geven waar een paal zou moeten komen en wat men 

met de opbrengst wil doen;  

3. te onderzoeken of er ruimte is in het verkeersveiligheidsbudget om dit project te bekostigen;

4. de raad in het eerste kwartaal van 2021 te informeren naar de uitkomsten van voornoemde

onderzoeken en inventarisatie;

en gaat over tot de orde van de dag: 

De raadsleden,  

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk Victor Mijnders, CDA Ridderkerk 

Robert Kooijman, ChristenUnie Ridderkerk Pascal Slaa, Partij 18PLUS 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is het project snelheidsmeterspaarpot. Het college wordt verzocht te onderzoeken of 

er binnen Ridderkerk voldoende draagvlak is om tot invoering van dit project over te gaan en wat 

de kosten daarvan zijn. Tevens wordt verzocht de raad in het eerste kwartaal 2020 over de 

resultaten te informeren. 

Link naar ANP, De Telegraaf ‘Auto als rijdende spaarpot succes; Brabants beloningsidee vindt 

navolging 

https://app.anp.nl/r/df3f33c7cf8cd050da2bf2fbbb0902007ba2b231771812d7314d89e62088acedfcc7a7bac270a060a8a35c3d307455266caa168322a32dbd2039d2ecb7c7beeed3c2eda9023d58a73ae53cbf22070a0a7c4033602c1d0276c35b6c5581a173ba
https://app.anp.nl/r/df3f33c7cf8cd050da2bf2fbbb0902007ba2b231771812d7314d89e62088acedfcc7a7bac270a060a8a35c3d307455266caa168322a32dbd2039d2ecb7c7beeed3c2eda9023d58a73ae53cbf22070a0a7c4033602c1d0276c35b6c5581a173ba


Motie 2020 - 84 

Motie wijkdashboards 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. de raad van Ridderkerk in samenspraak met de bewoners van de wijk voor elke wijk een

wijkprogramma vaststelt;

2. in het wijkprogramma de gewenste ontwikkelingen in de wijk staan op sociaal, ruimtelijk en

verkeerskundig gebied voor de komende vijf jaar;

3. in het wijkprogramma ook de projecten en activiteiten staan die moeten bijdragen aan de

realisatie van de gewenste ontwikkelingen;

4. een toegankelijke digitale manier om informatie te tonen een digitaal dashboard is;

is van mening dat: 

a. het voor alle Ridderkerkers zo goed als mogelijk inzichtelijk moet zijn:

1. welke ontwikkelingen, projecten en activiteiten er voor de wijk gepland staan;

2. welke acties op grond van het wijkprogramma wanneer worden ondernomen en als dit is

gebeurd wat het resultaat is geweest;

3. welke verdere acties in de wijk worden ondernomen, zoals wegwerkzaamheden,

bouwplannen, groenonderhoud, evenementen etc.

b. op dit moment die inzichtelijkheid er niet/onvoldoende is en door het geven van deze

inzichtelijkheid de betrokkenheid van de Ridderkerkers bij zijn/haar wijk zal worden vergroot;

verzoekt het college om: 

1. uit te werken op welke toegankelijke manier bewoners digitaal geïnformeerd kunnen worden

over het onder a. genoemde;

2. in deze uitwerking mee te nemen:

a. de mogelijkheid van een websitepagina (wijkdashboard) per wijk,

b. de mogelijkheid of een wijkdashboard ook beschikbaar kan zijn op de gemeente App;

c. de wijkoverleggen;



d. welke rol de wijkoverleggen kunnen spelen in de informatievoorziening op de 

‘wijkdashboards’; 

3. aan de hand van de resultaten de raad een voorstel te doen voor behandeling in het tweede 

kwartaal van 2021 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Victor Mijnders, CDA Ridderkerk Jeroen van Neuren, Partij 18PLUS 

Petra van Nes – de Man, Burger op 1 Jilles Soffree, PvdA Ridderkerk 

Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is een ‘wijkdashboard’. Het college wordt verzocht uit te werken op welke 

toegankelijke manier bewoners digitaal geïnformeerd kunnen worden over wat er in hun wijk 

speelt en welke ontwikkelingen, projecten en activiteiten er vanuit het wijkprogramma zijn 

vastgesteld. Tevens om aan de hand van de resultaten de raad een voorstel te doen in het tweede 

kwartaal van 2021.  



Motie 2020 - 85 

Motie langduriger inzet mobiele camera unit 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. veiligheid een voorwaarde is voor een aantrekkelijke gemeente;

2. cameratoezicht de veiligheid binnen onze gemeente kan verbeteren;

3. cameratoezicht in goede samenwerking met politie een preventieve werking kan hebben op

overlast dan wel crimineel gedrag;

4. cameratoezicht ook de kans op aanhouding vergroot;

is van mening dat: 

a. het gebruik van de mobiele camera unit (MCU) veelal een preventieve werking heeft op het

gedrag van mensen in de omgeving;

b. een mobiele camera unit snel en flexibel inzetbaar is;

c. een mobiele camera unit een bijdrage levert aan het handhaven van de openbare orde en het

verbeteren van de veiligheid;

d. de mobiele camera al regelmatig met succes kortstondig is ingezet op locaties;

verzoekt de burgemeester om: 

1. de mobiele camera unit niet alleen kortstondig, maar ook voor langere termijn en preventief in

te zetten;

2. de eigen MCU vaker roulerend in te zetten op verschillende hotspots in Ridderkerk;

3. in samenwerking met de politie te inventariseren, op welke uiteenlopende locaties binnen de

gemeente deze camera doelmatig kan worden ingezet, zoals bijvoorbeeld de fietsenstalling

aan de Rotterdamseweg, in het Oosterpark, tijdens evenementen etc.

en gaat over tot de orde van de dag. 



De raadsleden,  

Dick Breeman, CDA Petra van Nes -de Man, Burger op 1  

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is de inzet van de mobiele camera unit. De burgemeester wordt verzocht deze niet 

alleen kortdurend in te zetten maar ook langdurig. Tevens wordt verzocht met de politie te 

inventariseren op welke locaties in de gemeente dat doelmatig zou zijn. 



Motie 2020 - 86

Motie opstellen begroting 2022 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. het college veel nieuwe investeringen heeft opgenomen in het Meerjarenperspectief 2022 –

2024, waarover de raad op dit moment geen beslissing neemt;

2. deze investeringen zullen moeten worden opgenomen in de volgende ontwerpbegrotingen,

waarvan de ontwerp-Programmabegroting 2022 – 2025 de eerste is;

3. deze investeringen gevolgen hebben voor onze inwoners, ook als investeringen moeten

worden uitgesteld als gevolg van de coronacrisis;

4. het college voor die investeringen in de jaren 2022 en 2023 extra leningen wil aantrekken voor

in totaal 58 miljoen;

5. participatie met inwoners nadrukkelijk genoemd wordt in het collegeprogramma;

is van mening dat: 

a. voor nieuwe investeringen of eventueel uitstel van investeringen door de coronacrisis draagvlak

onder onze inwoners belangrijk is en zij daarom betrokken moeten worden bij de opstelling van

de ontwerp-Programmabegroting 2022 – 2025, bijvoorbeeld in het traject van tot standkoming

van de Kadernota begroting 2022;

verzoekt het college om: 

1. in februari 2021 met een voorstel, memo of raadsinformatiebrief te komen over op welke wijze

onze inwoners bij het proces rond de begroting betrokken kunnen worden, zodat hierover

verder met de raad kan worden gesproken;

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Björn Ros, GroenLinks Jeroen Rijsdijk, PvdA 



Petra van Nes-De Man, Burger op 1 Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr.190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is de opstelling van de begroting 2022. Het college wordt verzocht in februari 2021 met 

een voorstel te komen over op welke wijze onze inwoners bij de opstelling van de begroting 2022 

betrokken kunnen worden en daarover te overleggen met de raad. 



Motie 2020 - 87 

Motie woonplicht (nieuwbouw) woningen 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. Er in Nederland, zo ook in Ridderkerk een tekort is aan bijna alle type woningen;

2. het voor verschillende groepen inwoners, zoals starters en ouderen, steeds moeilijker is om

een betaalbare huur- of koopwoning te vinden;

3. beleggers vaak over zoveel meer vermogen beschikken dat zij zonder hypotheek kunnen

kopen en vaak ook meer kunnen bieden dan particulieren;

4. de gemeente weinig instrumenten heeft om op de vrije sector te sturen;

5. Ridderkerk nog geen woningplicht of anti-speculatiebeding heeft;

6. beleggers in Ridderkerk woningen op kunnen kopen om deze in het (middel)dure huursegment

te huur kunnen aanbieden;

7. Ridderkerk een gemeente moet zijn waar voldoende betaalbare woningen beschikbaar moeten

zijn voor onze inwoners;

8. in de regio al diverse gemeentes een woonplicht hebben ingevoerd dan wel in voorbereiding

hebben;

is van mening dat: 

a. we in Ridderkerk willen bouwen voor onze inwoners, niet voor beleggers;

b. de gemeente maatregelen kan nemen tegen ongewenste koop van woningen door beleggers,

zoals een bewoonplicht voor door Wooncompas of kleinere corporaties verkochte woningen en

een antispeculatiebeding van bijvoorbeeld drie jaar bij nieuwbouwprojecten;

c. deze maatregelen bijdragen aan meer betaalbare woningen voor de Ridderkerkse inwoners,

verzoekt het college om: 

1. te onderzoeken of een woonplicht en/of anti-speculatiebeding in Ridderkerk kan worden

ingevoerd;

2. wat daarvan de effecten op de Ridderkerkse woningmarkt zullen zijn;



3. de raad daarover zo spoedig mogelijk, maar vóór 1 maart 2021 te informeren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Björn Ros, GroenLinks Jeroen Rijsdijk, PvdA 

Victor Mijnders, CDA Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is de woonplicht. Het college wordt verzocht te onderzoeken of een woonplicht en/of 

anti-speculatiebeding in Ridderkerk kan worden ingevoerd, wat daarvan de effecten op de 

Ridderkerkse woningmarkt zullen zijn en de raad daarover zo spoedig mogelijk, maar vóór 1 maart 

2021 te informeren. 



Motie 2020 - 88 

Motie structureel bekostigen Buurtcirkel en Het Geheugenpaleis 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021-2024; 

overwegende dat: 

1. investeren in activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en inkomen/schulden

belangrijk is;

2. dit in het coalitieakkoord nadrukkelijk wordt onderschreven;

3. in het collegeprogramma en de ontwerp-programmabegroting is opgenomen dat het college

met inzet van preventieve en gezondheid bevorderende maatregelen en de juiste inzet van

zorg wil zorgen dat inwoners langer in hun eigen, vertrouwde omgeving wonen;

4. met inzet van lichte hulp voorkomen kan worden dat zware zorg noodzakelijk wordt;

5. er op dit moment signalen zijn dat de tijdelijke financiering vanuit de Innovatieregeling van de

projecten Buurtcirkel (Aafje Reyerheem) en Het Geheugenpaleis (Riederborgh/SOL) stopt;

6. de innovatiesubsidie voor Buurtcirkel in 2020 bedroeg €12.500 en voor Het Geheugenpaleis

€ 27.750;

7. zowel voor het project Buurtcirkel (https://www.eur.nl/nieuws/buurtcirkel-kan-sociaal-isolement-

tegengaan als het project Het Geheugenpaleis (o.a. Bormans K. , Morel, A) wetenschappelijke

onderbouwing is gevonden dat deze projecten bijdragen aan één of meerdere van de doelen

genoemd in het collegeprogramma;

8. deze projecten hun preventieve waarde hebben bewezen (zowel in Ridderkerk als daarbuiten);

is van mening dat: 

a. deze projecten gecontinueerd zouden moeten blijven in Ridderkerk;

verzoekt het college: 

1. te zorgen dat de initiatieven Buurtcirkel Reyerheem en Het Geheugenpaleis ook na 1 januari

2021 blijven voortbestaan;

2. hierover op korte termijn in gesprek te gaan met Aafje Reyerheem resp. Riederborgh/SOL om

samen te onderzoeken welke bijdrage nodig is om deze initiatieven structureel voort te zetten;

https://www.eur.nl/nieuws/buurtcirkel-kan-sociaal-isolement-tegengaan
https://www.eur.nl/nieuws/buurtcirkel-kan-sociaal-isolement-tegengaan
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS457858&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US&fromSitemap=1
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS919118&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US&fromSitemap=1


3. de raad te informeren over de uitkomst van deze gesprekken;  

4. eventuele financiële consequenties te verwerken in de 1e tussenrapportage 2021; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Erna de Wolff, ChristenUnie Petra van Nes – de Man, Burger op 1 

Peter Kranendonk, SGP Arianne Ripmeester, PvdA 

Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk  

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is het project Buurtcirkel en het project Het Geheugenpaleis. Het college wordt 

verzocht te zorgen dat beide projecten kunnen blijven voortbestaan en met beiden te overleggen 

welke bijdrage nodig is de projecten structureel voort te zetten. 



Motie 2020 - 89 

Motie schuldhulpverlening en wijkteams 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. de coronacrisis bij meer inwoners voor werkonzekerheid, inkomensdaling, verborgen

armoede, thuisonderwijs en een kleiner sociaal netwerk kan gaan zorgen;

2. het daarom een reële  verwachting is dat bij zowel wijkteams als

schuldhulpverlening/participatie meer cliënten zich aanmelden én er complexere hulpvragen

ontstaan;

3. bij het startpunt van de decentralisatie de wijkteams zijn opgericht met als doel te komen tot

één regisseur, één plan.

is van mening dat: 

a. een stevige koppeling tussen de wijkteams en schuldhulpverlening/participatie belangrijk is om

deze cliënten zo te begeleiden dat zij snel en integraal geholpen worden;

b. dit bijdraagt aan het voorkomen van grotere hulpvragen;

verzoekt het college: 

1. te onderzoeken hoe de koppeling tussen schuldhulpverlening en de wijkteams in Ridderkerk

verder kan worden verbeterd;

2. in het eerste kwartaal van 2021 de raad hierover te informeren en zo nodig met een voorstel

hiertoe naar de raad te komen;

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Erna de Wolff, ChristenUnie  Arianne Ripmeester, PvdA 

Petra van Nes, Burger op 1 Peter Kranendonk, SGP 



Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk  Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is de schuldhulpverlening.  

Het college wordt verzocht te onderzoeken hoe de koppeling tussen schuldhulpverlening en de 

wijkteams verder kan worden verbeterd om cliënten in deze coronaperiode zo goed mogelijk te 

helpen. 



Motie 2020 - 90 

Motie locaties voor Tiny Houses en microwoningen 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. het voor jongeren/starters op de woningmarkt lastig is een woning in Ridderkerk te vinden;

2. er een doelgroep is die zoekt naar een duurzame vorm van wonen;

3. dit kan in een zelfvoorzienende woning als Tiny-House die voor een periode van bijv. 5 jaar

geplaatst kan worden;

4. een Microwoning een woning is die tot ca. 50 m2 woonoppervlak heeft en permanent geplaatst

is;

5. de wachtlijst voor betaalbare woningen lang is;

is van mening dat: 

a. Tiny houses in principe zelfvoorzienend zijn waardoor ze gemakkelijk te bouwen/plaatsen zijn;

b. dit maakt dat het tijdelijke woningen zijn (bijv. 5 jaar) waardoor ze op locaties gezet kunnen

worden waar niet direct activiteiten op worden ontplooid;

c. Microwoningen betaalbaar zijn als gevolg van het beperkte woonoppervlak, maar wel

aangesloten moeten worden op de riolering;

verzoekt het college om: 

1. te onderzoeken waar dit soort woningen gebouwd zou kunnen worden in Ridderkerk;

2. de resultaten van dit onderzoek te betrekken bij de opstelling van de in 2021 door de raad vast

te stellen Woonvisie;

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Petra van Nes- de Man, Burger op 1 Pascal Slaa, partij 18PLUS 

Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk  



Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is Tiny houses en microwoningen in Ridderkerk. Het college wordt verzocht om te 

onderzoeken waar dit soort woningen gebouwd zou kunnen worden in Ridderkerk en de resultaten 

van dit onderzoek te betrekken bij de opstelling van de in 2021 vast te stellen Woonvisie. 

 



Motie 2020 - 91 

Motie onderzoek aansluiten bij Nederlandse schuldhulproute 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. in Ridderkerk de nodige mensen in de schulden zitten;

2. de problematiek complex kan zijn waardoor het soms zonder hulp moeilijk is daaruit te komen;

3. de gemeente Ridderkerk op verschillende manieren werkt aan schuldhulpverlening;

4. de Nederlandse Schuldhulproute samen met gemeenten, bedrijven en schuldhulporganisaties

werkt aan één centrale schuldhulproute voor een Nederland zonder schuldzorgen;

is van mening dat: 

a. de gemeente Ridderkerk het inwoners met schulden gemakkelijker zou kunnen maken naar

een oplossing te werken;

b. dit kan door schulden breed aan te pakken via de Schuldhulproute waarin publieke en private

organisaties als banken krachtig samenwerken;

verzoekt het college om in gesprek te gaan met de organisatie van de Schuldhulproute om 

inzichtelijk te krijgen hoe zij werken om dan in januari met een voorstel hierover naar de raad te 

komen; 

en gaat over tot de orde van de dag: 

De raadsleden,  

Petra van Nes – de Man, Burger op 1 Arianne Ripmeester, PvdA Ridderkerk 

Erna de Wolff, CU Kees van der Duijn Schouten, SGP 

Farahnaz Fräser, D66 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 



Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is de schuldenproblematiek in Ridderkerk. Het college wordt verzocht om als 

onderdeel van de schuldhulpverlening aan te sluiten bij de Nederlandse Schuldhulproute. 



Motie 2020 - 92 

Motie ontwerpwedstrijd voor blikvangers 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. zwerfafval een van de grootste ergernissen is van inwoners in Ridderkerk;

2. de coronacrisis de hoeveelheid zwerfafval in de gemeente heeft doen toenemen;

3. een blikvanger een type afvalbak is in de openbare ruimte of naast het fietspad langs

"snoeproutes" bij scholen, om zwerfafval te voorkomen;

4. door het ontwerp van deze afvalbak kunnen verkeersdeelnemers afval deponeren zonder te

hoeven vertragen;

is van mening dat: 

a. Ridderkerk uiterlijk in 2030 zwerfafvalvrij moet zijn;

b. het verminderen van zwerfafval een schone en prettige leefomgeving ten goede komt;

c. blikvangers hieraan een zinvolle bijdrage kunnen leveren;

d. die bijdrage groter wordt als bij het ontwerp en de uitvoering van te plaatsen blikvangers zoveel 

mogelijk inwoners worden betrokken en worden geënthousiasmeerd; 

verzoekt het college om: 

1. een wedstrijd uit te schrijven voor het ontwerp van een aantrekkelijke en uit te voeren

blikvanger;

2. deze ook daadwerkelijk uit te laten voeren en in overleg met onderwijs, ondernemers en

bewoners over te gaan tot plaatsing in de gemeente;

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Petra van Nes- de Man, Burger op 1 Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk 



Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is het ontwerpen van blikvangers. Het college wordt verzocht een wedstrijd te 

organiseren voor het ontwerp van een aantrekkelijke blikvanger, deze te laten maken en tot 

plaatsing over te gaan. 



Motie 2020 - 93 

Motie vrijstelling voor OZB voor zonnepanelen 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. zonnepanelen worden meegenomen bij het vaststellen van de WOZ-waarde van woningen en

andere gebouwen;

2. de onroerende zaak belasting (OZB) wordt berekend op basis van de WOZ-waarde;

3. staatssecretaris van financiën Snel aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat gemeenten

de mogelijkheid hebben om bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de OZB

uitzonderingen op te nemen voor specifieke (gedeelten van) onroerende zaken (zoals

zonnepanelen);

4. in het collegeprogramma staat dat Ridderkerk volop inzet op het opwekken van zonne-

energie;

5. we in 2050 alleen nog energie willen gebruiken die komt van duurzame of restbronnen;

6. we nog grote stappen moeten maken om dit te bereiken;

is van mening dat: 

a. het goed is de energietransitie bij inwoners en bedrijven te stimuleren;

b. nog veel daken in Ridderkerk onbenut zijn waar het gaat over zonnepanelen;

verzoekt het college om: 

in het voorstel tot het vaststellen van de Verordening onroerende zaakbelasting 2021 een 

vrijstelling op te nemen voor zonnepanelen, zodat over de waarde van de zonnepanelen geen 

lokale lasten betaald hoeft te worden; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Petra van Nes- de Man, Burger op 1 Pascal Slaa, partij 18PLUS 



Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is de OZB over zonnepanelen. Het college wordt verzocht in het voorstel tot het 

vaststellen van de Verordening onroerende zaakbelasting 2021 een vrijstelling op te nemen voor 

zonnepanelen, zodat over de waarde van de zonnepanelen geen lokale lasten betaald hoeft te  

worden. 



Motie 2020 - 94 

Motie digitale dienstverlening 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021-2024; 

overwegende dat: 

1. er volgens de wetenschap als gevolg van klimaatverandering steeds vaker een voor mensen

gevaarlijke virusuitbraak zal plaatsvinden;

2. er al verschillende manieren zijn waarop inwoners in contact kunnen komen met de gemeente

en het gemeentebestuur en mede gelet op overweging 1 de digitale wijze steeds belangrijker

wordt;

is van mening dat: 

a. de huidige situatie een goede gelegenheid is om digitale dienstverlening aan burgers verder

vorm te geven;

b. visievorming waar ook de gemeenteraad iets van kan vinden kan helpen het beleid aan te

scherpen;

verzoekt het college om: 

1. een integrale visie te ontwikkelen over hoe met digitale hulpmiddelen dienstverlening te

leveren aan onze inwoners en met hen te communiceren;

2. deze visie ter besluitvorming voor te leggen aan de raad vóór 1 juli 2021;

en gaat over tot de orde van de dag. 

Het raadslid,  

Farahnaz Fräser, D66 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 



Samenvatting 
Onderwerp is digitale dienstverlening aan en communicatie met inwoners. Het college wordt 

verzocht hierover een integrale visie te ontwikkelen en deze ter besluitvorming voor te leggen aan 

de raad. 

 

 



Motie 2020 - 95 

Motie participatiebeleid 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. de raad in 2013 een kader heeft vastgesteld voor burgerparticipatie en in 2016 heeft de raad

gesproken over overheidsparticipatie;

2. participatie bij de besluitvorming over het tijdelijke hondenlosloopgebied aan de

Koninginneweg niet heeft plaatsgevonden;

3. er een gebrek aan participatie is ervaren bij de totstandkoming van de Verordening

klachtenafhandeling Ridderkerk 2020;

4. om COVID-19 eronder te krijgen het aantal vervoersbewegingen en sociale contacten moet

worden beperkt waardoor de mogelijkheden voor traditionele offline participatie minder

geschikt zijn;

is van mening dat: 

a. de COVID-19 crisis duidelijk maakt dat de verbinding tussen burger en bestuur en het

draagvlak voor het bestuur moet worden versterkt;

b. digitale middelen zoals video livestreams, digitaal stemmen en online interactie goede

aanvullingen zijn op de offline middelen die wij gewend zijn in te zetten voor participatie;

c. de COVID-19 crisis het proces van digitalisering op vele terreinen, zoals thuiswerken, versterkt;

d. de gemeente Ridderkerk van deze trends gebruik moet maken om burger e-participatie verder

te ontwikkelen;

verzoekt het college om: 

1. een visie op de inzet van e-participatie te ontwikkelen en deze vóór 1 juni 2021 aan de

gemeenteraad voor te leggen;

2. het huidige participatiebeleid te evalueren en de gemeenteraad hierover vóór 1 juni 2021 te

informeren;



en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Farahnaz Fräser, D66 Petra van Nes – de Man 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is het participatiebeleid. Het college wordt verzocht een visie op de inzet van 

e-participatie te ontwikkelen en het huidige participatiebeleid te evalueren vóór 1 juni 2021. 

 



Motie 2020 - 96 

Motie Aansluiten bij doorbraakmethodiek 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. COVID-19 niet alleen gevolgen heeft voor de gezondheid, maar ook grote economische,

sociale en psychologische consequenties voor onze inwoners heeft;

2. het een bekend fenomeen is dat de meest kwetsbare groepen, waar vaak ook al multi-

problematiek speelt, vaak harder worden geraakt door de effecten van een crisis;

3. het risico bestaat dat er als gevolg van de COVID-19 crisis nieuwe kwetsbare groepen

ontstaan;

4. de ‘doorbraakmethodiek’ inhoudt dat professionals met inwoners identificeren welke

belemmeringen in hun leven de grootste sta-in-de-weg vormen voor het aanpakken van

andere problemen  achter de voordeur;

5. door die belemmeringen weg te nemen (de doorbraak) ruimte ontstaat om andere problemen

in samenhang (beter) op te lossen;

6. het kabinet en de VNG de ambitie hebben uitgesproken de ‘doorbraakmethodiek’ te willen

opschalen naar 10.000 professionals in 45 grote gemeenten (Kabinetsreactie 8 oktober 2020

op verslag werkgroep "Sociale Impact van de Coronacrisis" en Manifest "Kom op voor de

meest kwetsbare gebieden");

is van mening dat: 

a. wij in Ridderkerk er alles aan moet doen om juist nu tijdens de COVID-19 crisis de meest

kwetsbare burgers bij te staan;

b. de ‘doorbraakmethodiek’ hierbij een belangrijke rol kan spelen;

verzoekt het college om: 

1. zich ervoor in te spannen dat Ridderkerk zich aansluit bij de doorbraakmethodiek van de

overheid;

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/10/08/kamerbrief-kabinetsreactie-verslag-werkgroep-halsema-en-manifest-15-burgemeesters/kamerbrief-kabinetsreactie-verslag-werkgroep-halsema-en-manifest-15-burgemeesters.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/10/08/kamerbrief-kabinetsreactie-verslag-werkgroep-halsema-en-manifest-15-burgemeesters/kamerbrief-kabinetsreactie-verslag-werkgroep-halsema-en-manifest-15-burgemeesters.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/10/08/kamerbrief-kabinetsreactie-verslag-werkgroep-halsema-en-manifest-15-burgemeesters/kamerbrief-kabinetsreactie-verslag-werkgroep-halsema-en-manifest-15-burgemeesters.pdf


en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Farahnaz Fräser, D66 Lucien Westbroek, Partij 18PLUS 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is de doorbraakmethodiek. Het college wordt verzocht zich ervoor in te spannen dat 

Ridderkerk zich aansluit bij de doorbraakmethodiek van de overheid. 
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