
 
 

  

Aan de gemeenteraad 

 
Gemeentestukken: 2010 – 8      

  

AMENDEMENT 
 
Onderwerp: Buurtbus inzetten voor alle Ridderkerkers 
 
1. Voorstel  
U wordt voorgesteld  

 voor 2011 een bedrag van € 25.000,- op te nemen in de Programmabegroting 2011-2014 
voor het project Buurtbus Rijsoord.  

 het project buurtbus uit te breiden naar een ringlijn door heel Ridderkerk. 
 te starten met een evaluatie van het project in januari 2011. 

Het college wordt opgeroepen vroegtijdig met de Stadsregio in overleg te treden met de bedoeling 
de exploitatie van de buurtbus op te nemen in het vervoersplan 2012.  
 
2. Aanleiding 
Bespreking van de ontwerp Programmabegroting 2011-2014. Het openbaar vervoersnet in 
Ridderkerk verschraalt.  
 
3. Aspecten  
In de programmabegroting 2011-2014 is geen subsidie meer opgenomen voor de buurtbus. 
Daardoor kan het project buurtbus in 2011 niet worden voortgezet.  
De raad wordt voorgesteld om het project buurtbus uit te breiden naar een ringlijn door heel 
Ridderkerk. In deze ringlijn worden alle wijken en openbaar vervoersknooppunten van belang voor 
Ridderkerkers verbonden, zoals Station Barendrecht, tram en de Waterbus. Indien mogelijk ook 
Station Rotterdam Lombardijen. 
Het openbaar vervoer in Ridderkerk daalt in kwaliteit. Door een ringlijn aan te leggen door heel 
Ridderkerk kan een ieder gebruik maken van deze Openbaar Vervoer impuls.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
De Ringlijn kan per direct starten. Omdat de raad tot nu toe geen inzicht heeft in de verantwoording 
van het project wordt voorgesteld om in 2011 in de programmamonitoren over de exploitatie van de 
ringlijn en de voortgang van het overleg met de Stadsregio te rapporteren.  
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Volgens tellingen zijn er 1000 mensen per maand die gebruik maken van de buurtbus. 
Gemeentelijke bijdrage van € 25.000,-. Door een bijdrage te vragen van €1,50 per rit wordt het 
tekort op het huidige project gedicht. Tevens kan gekeken worden of het noodzakelijk is om op alle 
dagen te rijden en kan het bedrijfsleven benaderd worden voor sponsoring. 
 
Het raadslid, 
Rinus Hitzert, PvdA 
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