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Amendementen 

 

Amendement 

NR. 
Indiener Onderwerp Samenvatting 

2016 – 44 D66GL Activiteiten Koningsplein 

Onderwerp is activiteiten op het Koningsplein. De raad wordt voorgesteld voor het 

stimuleren en faciliteren van activiteiten en initiatieven op en rond het Koningsplein jaarlijks 

geld beschikbaar te stellen. 

2016 – 45 CU 
Led lichtarmaturen 

openbare verlichting 

Onderwerp is de vervanging van conventionele lichtarmaturen door led-

verlichtingsarmaturen met dim-voorziening in lantarenpalen. De raad wordt voorgesteld dit 

sneller uit te laten voeren dan gepland en hiervoor geld beschikbaar te stellen. 

2016 – 46  VVD 

Eenmalige compensatie 

gemeentelijke heffingen 

2017 

Onderwerp is een eenmalige korting op de gemeentelijke heffingen 2017. De raad wordt 

voorgesteld eenmalig een korting van 125 euro te verlenen op alle aanslagen voor 

gemeentelijke heffingen over 2017. 

2016 – 47   P18P 
Afschaffen betaald 

parkeren 

Onderwerp is de afschaffing van betaald parkeren. De raad wordt voorgesteld betaald 

parkeren af te schaffen per 1 januari 2017 en hiervoor eenmalig dekking te zoeken in de 

algemene reserve en voor de jaren 2018, 2019 en 2020 uit het begrotingsoverschot. 

Moties  

 

Motie NR. Indiener Onderwerp Samenvatting 

2016 – 89  LR 
Mantelzorgvriendelijke 

gemeente 

Onderwerp is een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bij de BAR-organisatie. Het 

college wordt verzocht zich daarvoor in te zetten binnen het algemeen en het dagelijks 

bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie. 

2016 – 90 EvR Column Blauwkai 
Onderwerp is de bekendheid van de platforms, wijkoverleggen en buurtpreventieteams. Het 

college wordt verzocht een column voor hen beschikbaar te stellen in de Blauwkai. 
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Motie NR. Indiener Onderwerp Samenvatting 

2016 – 91  EvR 
Thuis horen Wmo 

bezwaarden 

Onderwerp is het horen door de bezwarencommissie van Wmo-bezwaarden. Het college 

wordt verzocht te onderzoeken of dat op verzoek thuis wenselijk is. 

2016 – 92  EvR 
Parkeerplaatsen voor 

gehandicapten 

Onderwerp is de parkeerplaatsen voor gehandicapten in de gemeente. Het college wordt 

verzocht een onderzoek in te stellen of ze voldoen aan voorgeschreven richtlijnen en of het 

aantal voldoet aan de behoefte van gebruikers. 

2016 – 93  SGP Ridderkerkpas 

Onderwerp is de Ridderkerkpas. Het college wordt verzocht naar de mogelijkheden te kijken 

om pashouders een tegemoetkoming te doen van € 250,-, voor de aanschaf van 

schoolspullen, in het eerste jaar waarin hun kind naar het voorgezet onderwijs gaat. 

2016 – 94 SGP Cameratoezicht 

Onderwerp is cameratoezicht. Het college wordt verzocht te onderzoeken hoe de ruimere 

mogelijkheden in de Gemeentewet m.b.t. cameratoezicht in Ridderkerk kunnen worden 

aangewend in het terugdringen van criminaliteit en overlast. 

2016 – 95 PvdA 
Afschaffen 

precariobelasting 

Onderwerp is de precariobelasting. Het college wordt verzocht een onderzoek naar het 

afschaffen te verrichten en vóór behandeling van de Kadernota in 2017 met een voorstel 

aan de raad te komen. 

2016 – 96  PvdA 
IJsbaan op het 

Koningsplein 

Onderwerp is een ijsbaan op het Koningsplein. Het college wordt verzocht om met een 

voorstel te komen om in december 2017 een ijsbaan te realiseren. 

2016 – 97 PvdA 
Extra Rijksgelden voor 

kinderen in armoede 

Onderwerp zijn de extra Rijksgelden voor kinderen. Het college wordt verzocht de informatie 

hierover mee te nemen in de Planning en Control cyclus en in gesprek te gaan met 

relevante groepen en organisaties over besteding van deze gelden. En hiervan uiterlijk bij 

de Kadernota de bevindingen aan de raad ter beschikking te stellen. 
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Motie NR. Indiener Onderwerp Samenvatting 

2016 – 98  PvdA Voetpad Benedenrijweg 

Onderwerp is een voetpad aan de Benedenrijweg. Het college wordt verzocht de 

mogelijkheden te onderzoeken voor het aanleggen van een voetpad aan de Benedenrijweg 

tussen de Kievitsweg en het fietstunneltje en vóór behandeling van de Kadernota in 2017 

met een voorstel aan de raad te komen. 

2016 – 99 PvdA Eigen bijdrage 

Onderwerp is de eigen bijdrage voor Wmo-geïndiceerde hulp. Het college wordt o.a. 

verzocht inzicht te geven in de eigen bijdragen die worden geheven, een benchmarkt te 

maken met andere gemeenten en na te gaan of mensen afzien van zorg vanwege de eigen 

bijdrage. Verzocht wordt de raad hierover te informeren vóór de bespreking van de 

Kadernota begroting 2018. 

2016 – 100 CDA 

Eigen bijdrage respijtzorg 

en begeleiding 

mantelzorgers 

Onderwerpen zijn de eigen bijdrage inzake respijtzorg en zorgmijding in relatie tot de eigen 

bijdrage. Het college wordt verzocht t.a.v. de eigen bijdrage respijtzorg in februari 2017 met 

een voorstel tot afschaffing c.q. vermindering te komen. Ten aanzien van de zorgmijding 

wordt het college verzocht een onderzoek in te stellen naar de relatie tussen zorgmijding en 

de eigen bijdrage.   

2016 – 101 CDA Crisisopvang 

Het onderwerp is huisvesting voor crisisopvang. Het college wordt verzocht de behoefte 

hieraan en de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken en de raad op de hoogte te stellen 

van de resultaten. 

2016 – 102 CDA Buurthuis vd toekomst  

Onderwerp is het samenbrengen van vraag en aanbod van accommodaties voor 

maatschappelijke activiteiten. Het college wordt verzocht met een voorstel te komen om 

hiervoor een website te openen. 

2016 – 103 CDA 
Interactieve 

energiekansenkaart 

Onderwerp is een interactieve energiekansenkaart. Het college wordt verzocht de raad in 

2017 een voorstel te doen voor de invoering van een interactieve energiekansenkaart voor 

Ridderkerk, zodat Ridderkerkers eenvoudig kunnen zien wat de mogelijkheden zijn voor 

zonnepanelen en/of groen op hun daken. 
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Motie NR. Indiener Onderwerp Samenvatting 

2016 – 104  CDA Ontmoet-bank 

Het onderwerp is de plaatsing van een aantal zogeheten mozaïek-banken. Het college 

wordt verzocht te onderzoeken of voor plaatsing draagvlak is en zo ja, tot aanschaf over te 

gaan. 

2016 – 105  CDA Raadslid van het jaar  
Onderwerp is de verkiezing van ‘het beste raadslid van het jaar’. De raad wordt verzocht 

zich uit te spreken dat hij tot deze jaarlijkse verkiezing overgaat. 

2016 – 106 D66GL Seksuele diversiteit 

Onderwerp is het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit. Het college wordt 

voorgesteld om in overleg en samen met maatschappelijke en educatieve partners een 

onderwijspakket aan te bieden aan Ridderkerkse scholen, waarin de docenten handvatten 

gegeven worden om het onderwerp bespreekbaar te maken. 

2016 – 107  D66GL 
Verminderen regeldruk 

ondernemers 

Onderwerp is de regeldruk voor ondernemers. Het college wordt verzocht een analyse te 

maken van de gemeentelijke regelgeving en met deze analyse een plan van aanpak op te 

stellen om de regeldruk voor ondernemers te verminderen. 

2016 – 108 CU 
Automatische 

kwijtschelding 

Het onderwerp is automatische kwijtschelding  van gemeentelijke belastingen. Het college 

wordt verzocht om beleidsregels op te stellen voor automatische kwijtschelding van 

gemeentelijke belastingen voor hen die daarvoor in aanmerking komen. 

2016 – 109 CU Fietspilots Donkersloot 

Het onderwerp is fietsgebruik woon-werkverkeer Donkersloot. Het college wordt verzocht 

om, in samenwerking met De Verkeersonderneming en ondernemers op bedrijventerrein 

Donkersloot, in 2017 één of meer pilots op te starten om het fietsgebruik voor het woon-

werkverkeer van werknemers te stimuleren. 

2016 – 110 P18P 
Kerstpakket 

statushouders 

Het onderwerp is een Kerstpakket voor Ridderkerkse statushouders. Het college wordt 

verzocht de Ridderkerkse statushouders een kerstpakket te verstrekken. 

 

Ridderkerk, 3 november 2016 De griffier 


