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Betreft: eerste reactie op de aangenomen moties Begrotingsraad

Geachte raadsleden ,

Wij hebben het erg gewaardeerd dat wij met u op een constructieve wijze op donderdag 3 november jl
de Begroting 2023, de 2' Tussenrapportage 2022 en de I' begrotingswijziging 2023 hebben kunnen
behandelen en vaststellen

Door u zijn tijdens deze raadsvergadering diverse moties ingediend, waarvan er 19 zijn aangenomen
Hieronder geven wij aan op welke wijze wij de aangenomen moties zullen afhandelen, dan wel
afgehandeld hebben.

Motie 2022-06 Indexatie boetebedraqen
Bij inkoopcontracten wordt een boetebeding standaard opgenomen maar zelden toegepast. In de
gevallen dat het speelt, is een boete (bijvoorbeeld bij toepassing van Social Return of bij algemeen in
gebreke blijven) als percentage van de kosten opgenomen. Een percentage indexeren is een
“dubbeloptoepassing” gelet op de altijd stijgende bedragen in de inkoopwereld. Voor de overige - niet
standaard contracten - zal voor indexering van een boetebepaling steeds, per geval, gekeken worden
naar de juridische houdbaarheid en doelmatigheid. De betrokken medewerkers zullen hierop gewezen
worden. Daarnaast zal in de periodieke gesprekken met de clusters hier extra aandacht voor worden
gevraagd. De motie beschouwen we hiermee als afgedaan.

Motie 2022-07 Invoeren hufterboete

Wij treden in overleg met de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel over het boetesysteem dat
zij hanteren bij zogenaamde huftersboetes. Waarbij tevens een overzicht wordt opgesteld welke
overtredingen gaan vallen onder de zogenoemde hufterboete. Wij zullen u informeren over de uitkomsten
van het gesprek en de mogelijkheden voor Ridderkerk

Motie 2022-08 Voetgangersoversteekplaatsen Klimop Centrum en Maximacolleqe
Wij gaan onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de veiligheid bij de
voetgangersoversteekplaatsen nabij CBS de Klimop Centrum en het Maximacollege te vergroten. Naar
verwachting zullen wij u in het derde kwartaal van 2023 over de uitkomsten informeren.



Motie 2022-10 Help het mkb Ridderkerk
Wij hebben een regeling uitgewerkt waarbij verlichting geboden wordt aan de MKB-ondernemers. De
regeling is gebaseerd op de tijdelijke subsidieregeling energtecompensatie maatschappelijke organisaties
gemeente Ridderkerk 2022-2023. Wij beschouwen motie 2022-10 hiermee als afgedaan

Motie 2022-1 3 Versterk vaardiqheden kinderen
Wij gaan de mogelijkheden voor een actieplan / agenda voor de ondersteuning van kinderen en jongeren
in armoede onderzoeken. Naar verwachting zullen wij u in het derde kwartaal van 2023 nader informeren

Motie 2022-14 Onderzoek ophalen oud papier
Wij zullen door de NV BAR Afvalbeheer een onderzoek laten doen naar de hoeveelheid oud papier en
karton die wordt ingezameld. We willen in dat onderzoek een paar maanden met elkaar kunnen
vergelijken. Wij verwachten de resultaten van het onderzoek in het tweede kwartaal van 2023 te kunnen
opleveren. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen we bepalen welke vervolgaanpak
noodzakelijk is

Motie 2022-15 Ontwikkelingen GR BAR-orqanisatie
In de medewerkersbijeenkomsten hebben wij uw dankwoord aan alle medewerkers overgebracht. wij
zullen uw verzoeken inzake goed werkgeverschap en het betrekken van de OR en de vakbonden
nadrukkelijk onder de aandacht brengen van het DB en AB van de GR BAR-organisatie. En wij zullen ons
uiteraard maximaal inspannen om er voor te zorgen dat Ridderkerk over voldoende en gekwalificeerde
ambtenaren blijft beschikken. Het agendapunt "Ontwikkeling ambtelijke organisatie” is door de commissie
als vast agendapunt op de agenda van de commissie Samen leven opgenomen. Wij beschouwen motie
2022-15 hiermee als afgedaan

In het verlengde hiervan willen wij u ook informeren over de stand van zaken met betrekking tot de eerder
door u aangenomen motie 2021-1 10 Doorontwikkeling ambtelijke organisatie. In deze motie wordt
verzocht om 4 denkrichtingen nader uit te laten werken door een extern bureau en de colleges van
Barendrecht en Albrandswaard hiervan op de hoogte stellen. Hier hebben wij uitvoering aangegeven door
middel van twee onderzoeken en door de colleges van Barendrecht en Albrandswaard te informeren.
Over deze onderzoeken en de brieven aan de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard bent u
geïnformeerd door middel van de raadsinformatiebrieven d.d. 1-10-2021 , 12-7-2022 en 12-10-2022. Wij
beschouwen deze motie hiermee tevens als afgedaan.

Motie 2022-16 Aanpak jeuqdcriminaliteit
Het onderzoeksbureau Verwey-Jonker voert thans het onderzoek uit. Zij verwachten eind januari/begin
februari 2023 de voorlopige resultaten te kunnen presenteren. Eind april/begin mei verwachten zij het
conceptrapport te kunnen opleveren. Over het aanwijzen van de veiligheidsrisico gebieden rondom
scholen zijn wij samen met de politie in overleg met het OM. De politie is bezig een nieuw programma op
te zetten om de eenheid over de volle breedte te ontwikkelen zodat er digitaal toezicht, digitale
surveillance en digitale handhaving is (pagina 13/14 Strategische Agenda 2023 - 2026)

Motie 2022-17 Onderzoek digitale participatie per wijk
In het collegeprogramma is opgenomen dat wij nieuw participatiebeleid gaan ontwikkelen. Daarbij zetten
wij in op hedendaagse mogelijkheden, zoals digitale vormen van participatie, Het onderzoek naar nieuwe
mogelijkheden van (digitale) participatie zal grotendeels gelijk oplopen met het opstellen van de nieuwe
Nota Participatiebeleid. In het onderzoek nemen we het verzoek zoals geformuleerd in de motie mee.

Motie 2022-18 Onderzoek opheffen vrachtwaqenstrook A16
Het mogelijk opheffen van de vrachtwagen rijstrook is onderdeel van het MeeÚarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het Rijk. Naar verwachting komt hier medio 2023 meer
duidelijkheid over en kunnen wij u dan nader informeren.



Motie 2022-19 Schouw toeqankelijkheid openbare ruimte
Wij gaan een jaarlijkse schouw organiseren gericht op de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor
de jaren 2023-2025 en betrekken daarbij specifiek inwoners met een lichamelijke beperking. Wij
informeren uw raad over de resultaten in het jaarlijkse evaluatieverslag van de LIA (Lokale Inclusie
Agenda). Alvorens een jaarlijkse schouw te organiseren onderzoeken wij of er voldoende budget vanuit
onderhoud en/of participatiebeleid beschikbaar is om ook daadwerkelijk tot het uitvoeren van
aanpassingen over te kunnen gaan. Bij onvoldoende budget zullen wij uw raad een voorstel doen om
budget beschikbaar te stellen voor de schouwperiode 2023-2025

Motie 2022-20 Veilige fietsenstallinqen en bushaltes Rotterdamseweq
Wij gaan aan een adviesbureau vragen om onderzoek te doen naar veilige stallingen. Hierbij betrekken
wij de wegbeheerder (WSHD) van de Rotterdamseweg en de openbaar vervoerbedrijven (RET en
Qbuzz). Naar verwachting zullen wij u in het derde kwartaal van 2023 over de uitkomsten van het
onderzoek informeren .

Motie 2022-22 Buurtcirkel in elke wijk
Wij gaan met onze maatschappelijke partners in gesprek over de mogelijkheid en behoefte om in iedere
wijk een buurtcirkel aan te bieden. Wij betrekken daar in ieder geval de huidige aanbieders (Pameijer en
Aafje) en de stuurgroep Een tegen eenzaamheid bij . Wij zullen tevens de kosten en eventuele
dekkingsmogelijkheden in beeld brengen. Naar verwachting zullen wij u in het tweede kwartaal van 2023
informeren over de uitkomsten en het vervolg

Motie 2022-23 Rookverbod overheidsqebouwen
Binnen enkele weken wordt het gebied rondom het gemeentehuis aangewezen als rookvrij
(overheidsgebouw), Dit doen we in overleg met de overige gebruikers. Eind 2023 evalueren we of het
verbod het gewenste resultaat heeft. Daarna bezien we of het wenselijk is om ook overige gebouwen aan
te wijzen als rookvrij.

Motie 2022-24 Slimme bandenpomp
Wij gaan contact opnemen met Band op Spanning om samen met hen twee geschikte locaties in
Ridderkerk te bepalen voor het plaatsen van Slimme Bandenpompen. Wij willen hier in het tweede
kwartaal van 2023 uitvoering aan geven.

Motie 2022-25 Huisvesting Muziekschool Ridderkerk
Wij gaan nog dit jaar in overleg met de Muziekschool Ridderkerk over de ruimtebehoefte. Dit vertalen we
in januari 2023 naar een globaal ruimtelijk en functioneel programma van eisen. Op basis hiervan laten
we een kosten berekening maken en inventariseren we de eventuele consequenties voor de planning van
de nieuwbouw Loods, Gooth en RTV.

Motie 2022-26 Huisvesting Wijkvereniqinq Drievliet-’t Zand
In januari 2023 gaan we met Wijkvereniging Drievliet ’t Zand en Sport Service Ridderkerk in gesprek om
te onderzoeken of huisvesting van de wijkvereniging in Sporthal Drievliet mogelijk is en eventueel op
welke wijze. Na deze eerste verkenning zullen we u aan het eind van het 1e kwartaal 2023 informeren
over de mogelijkheden.

Motie 2022-27 Openbaar invalidentoeqankeIijk toilet
We gaan de mogelijkheden onderzoeken om het invalidentoilet minimaal toegankelijk te maken tussen
7.00 uur ’s ochtends en 24.00 uur 's avonds. We gaan onderzoeken welke meerkosten er mee gemoeid
zijn om het in het ontwerp reeds aanwezige mindewalidentoilet van het fietstoezichtgebouwtje op het Jan
Steenplein om te bouwen tot een zelfreinigend openbaar toilet.



Motie 2022-32 Fietsbeuqels bH de parkeerplaats Waalbos en entree Crezéepolder
Wij gaan in overleg met de beheerders/ eigenaren om te bepalen waar fietsbeugels geplaatst kunnen
worden en hoeveel er wenselijk zijn. Afhankelijk van de kosten en het beschikbare budget gaan wij over
tot plaatsing van de fietsbeugels en informeren wij u over de uitvoering of doen wij uw raad een voorstel
om budget beschikbaar te stellen.

Wij beschouwen hiermee de moties 2021-110, 20aÚ6, 2cN2-10 en 2022-1 5 als afgedaan en vertrouwen
erop u voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouder/ van Ridderkerk,
de secretaris, / de burgemeester,

ff.W.J. Klaucke Mw. A. Attema
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