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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 5 november
2020 de begroting voor 2021 – 2024 hebben kunnen behandelen en vaststellen.

Door u zijn tijdens deze raadsvergadering diverse moties ingediend, waarvan er 16 zijn aangenomen.
Hieronder geven wij aan op welke wijze wij de aangenomen moties zullen afhandelen, dan wel
afgehandeld hebben.

Motie 2020 – 72 Aanpassen tarifering rioolheffing
Wij zijn bezig met het opstellen van een plan van aanpak. Er zal onder andere nader specialistisch
onderzoek benodigd zijn omdat het onderbouwen van een uitvoerbare heffingsgrondslag op voorhand
complex is. Uw raad wordt over de uitkomsten en de mogelijkheden geïnformeerd. Op grond daarvan kan
worden bezien om bij de Kadernota 2022 of zonodig de Begroting 2022 een voorstel voor een andere
heffingssystemattek voor te leggen.

Motie 2020 – 73 Verbeteren visstand

De voorbereiding voor een plan van aanpak in samenwerking met de Eerste Rijsoordse Hengelsport
Vereniging “De Waal” is gestart. Wij zullen u dit plan naar verwachting in het 1e kwartaal 2021 ter
kennisgeving toezenden.

Motie 2020 – 74 Verplaatsing van stenen bankje naar het (historisch) centrum
We gaan voor de kerstvakantie contact opnemen met Stichting Oud Ridderkerk om te onderzoeken op
welke locatie het monumentale bankje cultuurhistorisch het meest tot zijn recht komt in het centrum van
Ridderkerk. We laten daarna een offerte maken om het vijfhoekige stenen bankje zoveel mogelijk in oude
staat te herstellen. De uiteindelijke herplaatsing van het bankje stemmen we af op andere ruimtelijke
ontwikkelingen in het centrum van Ridderkerk. Zodra de definitieve locatie is bepaald laten we een
ontwerp maken voor een informatiebordae) met daarop het verhaal van dit monumentale bankje.



Motie 2020 – 75 Betaalbare woningen
In de komende maanden onderzoeken wij of de betaalbaarheid van nieuwbouw koopwoningen kan
worden bevorderd met de voorgestelde instrumenten en maatregelen. De resultaten hiervan worden
meegenomen in (het proces van) de Woonvisie en/of het eraan gekoppelde meerjarenprogramma.

Motie 2020 – 76 Ridderkerk zwerfafvalarm

Wij gaan onderzoeken via welke mogelijkheden wij het zwerfafval kunnen voorkomen c.q. beperken in
Ridderkerk. Wij zullen u naar verwachting in het 2e kwartaal 2021 een plan van aanpak ('aanvalsplan’)
doen toekomen

Motie 2020 – 77 Extra inzet voorkomen problematische schulden
We gaan een actieplan opstellen waarin een aantal interventies beschreven staan op het gebied van
armoede en schulden. Dit actieplan sluit aan op het vastgestelde Minimabeleid en Plan
Schuldhulpverlening Ridderkerk 2020 – 2024. Er wordt onder andere ingegaan op de door u voorgestelde
punten: inzet van saneringskredieten, het soepeler omgaan met de zoektermijn van vier weken voor
jongeren bij het aanvragen van een uitkering, de mogelijkheden die zijn toegestaan ten aanzien van de
kostendelersnorm en hoe deze lokaal benut kunnen worden en de inzet bijzondere bijstand. Het plan
wordt ter advisering voorgelegd aan het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk en het
Burgerplatform Minima Ridderkerk, waarna het naar verwachting in het tweede kwartaal 2021 ter
besluitvorming wordt voorgelegd.

Motie 2020 – 79 Verbetering doorstroming afvalbrengstation
We gaan onderzoeken of en hoe de doorstroming op het afvalbrengstation van HVC in Hendrik-Ido-
Ambacht kan worden bevorderd. We zullen contact opnemen met HVC en de andere deelnemende
gemeenten aan het afvalbrengstation, zodat zij betrokken worden bij het onderzoek. Ook wordt nagegaan
of inwoners in de toekomst gebruik kunnen maken van een ander afvalbrengstation van de NV BAR-
Afvalbeheer als extra alternatief. Wij zullen u naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021
informeren over de uitkomst.

Motie 2020 – 80 Anti verloederinq
Wij gaan een plan van aanpak opstellen voor het voeren van een campagne met een eigentijdse
Ridderkerkse invulling van “fatsoen moet je doen”. We zullen u hierover naar verwachting na het
zomerreces van 2021 nader over informeren.

Motie 2020 – 83 Snelheidsmeterspaarpot
Deze motie sluit aan bij het verkeersveiligheidsplan dat momenteel wordt voorbereid. Komende maanden
onderzoeken wij de mogelijkheden en effecten van een snelheidsmeterspaarpot in Ridderkerk. De
resultaten van het onderzoek worden ook meegenomen in het verkeersveiligheidsplan Ridderkerk (als
uitwerking van het vastgestelde Mobiliteitsplan Ridderkerk) . Het is niet haalbaar om u vóór 1 april 2021 te
informeren. Wij richten ons erop om u voor het zomerreces te kunnen informeren.

Motie 2020 – 84 Wijkdashboards
Wij vinden het belangrijk dat bewoners goed geïnformeerd worden over wat er in hun wijk speelt. De
wijkprogramma’s geven inzicht in de ontwikkelingen en projecten in de wijken. Op de sociale kaart vinden
inwoners informatie over hun wijk. Wij willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om informatie over
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de realisatie van projecten uit de wijkprogramma’s zichtbaar te maken. Wij zullen u hierover in het tweede
kwartaal van 2021 nader informeren

Motie 2020 – 85 Inzet mobiele camera unit

Wij hebben overleg gehad met de politie. De politie staat er positief tegenover om de MCU frequenter in
te zetten bij signalen van overlast. We zullen dan ook uitvoering geven aan het gestelde in de motie. In
principe hanteren we hierbij de periode van twee weken, maar na overleg kan deze periode verlengd
worden. We zullen de MCU in overleg met de politie roulerend inzetten op verschillende hotspots in
Ridderkerk, te denken valt aan plaatsen waar met regelmaat fietsen worden gestolen of auto-inbraken
worden gepleegd. De inzet van de MCU is onderdeel van het Actieplan Veiligheid. In dit kader zullen we
samen met de politie doorlopend bekijken op welke locaties of evenementen binnen de gemeente deze
camera doelmatig kan worden ingezet. Bij iedere inzet houden we uiteraard rekening met andere
prioriteiten die zich tussentijds voordoen. Wij beschouwen de motie hiermee als afgedaan.

Wij willen u hierbij tevens informeren over de stand van zaken met betrekking tot motie “2020-70 inzake
onderzoek implementatie ANPR camera’s in Ridderkerk”. In de motie vraagt u ons om uw raad hierover
vóór 25 december 2020 te informeren. Er heeft overleg plaatsgevonden met de politie over dit onderwerp.
Om te komen tot een goede beantwoording is echter verder onderzoek nodig samen met de politie. Wij
zullen u hier in het I' kwartaal van 2021 over informeren.

Motie 2020 – 87 Woonplicht (nieuwbouw) woningen
Deze motie sluit aan bij motie 2020-75 betaalbare woningen. Komende maanden onderzoeken wij de
mogelijkheden en effecten van een woonplicht en/of anti-speculatiebeding in Ridderkerk. De resultaten
van het onderzoek worden ook meegenomen in (het proces van) de Woonvisie en/of het eraan
gekoppelde meerjarenprogramma. Het is niet haalbaar om u vóór 1 maart 2021 te informeren. Wij richten
ons erop om u in de eerste helft van 2021 te kunnen informeren.

Motie 2020 – 88 Structureel bekostigen Buurtcirkel en Geheugenpaleis
Wij hebben u hierover op 20 november jongsleden een raadsinformatiebrief gestuurd en beschouwen
daarmee deze motie als afgedaan

Motie 2020 – 89 Schuldhulpverlening en wijkteams
Onze organisatie is reeds bezig om de toegang tot onze dienstverlening meer integraal in te richten. Naar
verwachting zullen wij u hierover in het tweede kwartaal van 2021 informeren middels een
raadsirIformatiebrief.

Motie 2020 – 91 Onderzoek voor aansluiten bii de Nederlandse Schuldhulproute
Wij zijn reeds in gesprek om te onderzoeken of de Nederlandse Schuldhulproute een waardevolle
toevoeging is voor gemeente Ridderkerk. Naar verwachting zullen wij u hierover in het tweede kwartaal
2021 informeren middels een raadsinformatiebrief.



Motie 2020 – 95 Participatiebeleid
Wij zullen het participatiebeleid uit 2013 evalueren. Daarbij betrekken wij de notitie “Ridderkerk dragen
we samen“ uit 2016 en maken wij gebruik van wat al is opgehaald bij het evalueren van de participatie-
instrumenten die wijkregie in de wijken gebruikt. Daarnaast zal er een visie op e-participatie worden
ontwikkeld. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het huidige participatiebeleid met focus op online
mogelijkheden en passend bij de behoeften van de Ridderkerkse inwoners. De evaluatie en de visie
zullen voor de zomervakantie 2021 aan u worden voorgelegd.

Wij beschouwen hiermee de moti
te hebben geïnformeerd.

3s 2020-85 en 2020 .als afgedaan en vertrouwen erop u voldoende

wethouders Zan Ridderker
e burgemeeste

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en

Dhr. H.W.J. Klaucke Mw. A. Attem


