MOTIE VAN HET RAADSLID WIM ONDERDELINDEN (CDA), VOLBREGT SMIT
(SGP), MARTEN JAPENGA (CHRISTENUNIE) EN ARIANNE RIPMEESTER
(PvdA) INZAKE BURGERHANDVEST

Voorgesteld 3 november 2011

Nr. 2011 – 73
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester
en wethouders, gemeentestukken: 2011-127, agendapunt 5, tot het vaststellen van de
Programmabegroting 2012-2015,
gelet op:
- de eerder in Ridderkerk geformeerde brede en actieve werkgroep ”Hoe-Ga-Je-MetElkaar-Om”, die o.a. een enquête heeft uitgezet onder Ridderkerkers over op te
stellen “spelregels”;
- de door het vorige kabinet (minister Ter Horst) aangekondigde introductie van het
burgerhandvest (spelregels van de samenleving);
stelt vast dat:
- er in de samenleving sprake is van verruwing, verloedering, egocentrisme en
gevoelens van onveiligheid;
- de huidige economische ontwikkelingen deze problematiek alleen nog maar
versterken;
- de ongeschreven spelregels van de samenleving vervagen;
van mening dat:
- (gemeentelijke) overheden een taak hebben als het gaat om de omgang binnen het
maatschappelijk verkeer;
- het meer dan wenselijk is om vanuit de gemeentelijke overheid initiatieven te nemen
over hoe we met elkaar binnen de lokale samenleving zouden behoren om te gaan
en daartoe het overleg aan te gaan;
- het daarnaast van belang is om elkaar op gedrag te blijven aanspreken;
- “fatsoen moet je doen” een thema is dat constant onder de aandacht gebracht moet
worden om werkelijk een gedragsverandering te bewerkstelligen;
verzoekt het college:
1. de raad in de eerste helft van 2012 een voorstel te doen tot vaststelling van
maatschappelijke spelregels met actiepunten;
2. dit voorstel voor te bereiden in overleg met een breed samengestelde werkgroep
(raad en relevant maatschappelijk middenveld)
en gaat over tot de orde van de dag.
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