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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 4 november
2021 de begroting voor 2022 – 2025 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 2021 – 119 directe toekenninq Wmo-voorzieninqen
Deze motie heeft een directe relatie met motie 2021-1 18 Directe zorg dagopvang van 16 september
jongstleden. Wij hebben de afgelopen periode gebruikt om te onderzoeken hoe we de hulpverlening aan
onze inwoners op zo kortst mogelijke termijn kunnen opstarten. Naast een door onszelf uitgevoerde
inventarisatie op het vraagstuk is nadrukkelijk overleg gevoerd met de zorgaanbieders. Verder is juridisch
advies ingewonnen en heeft afstemming plaatsgevonden met onze accountant
Dit alles is zowel gericht op het direct ondersteunen van inwoners die wachten op ondersteuning, als het
tijdelijk versterken van de Wmo-toegang waardoor we de wachtlijst terugdringen. Door bovendien
hulpvraaggericht meldingen te behandelen zorgen we ervoor dat deze sneller kunnen worden behandeld.
Hiermee verkorten we de tijd tussen melding, aanvraag en beschikkingen. Het streven is om de wachtlijst
voor kerst weg te werken
Motie 2021 – 120 Afvalinzameling begraafplaats Vredehof
Wij starten op de begraafplaatsen Rusthof en Vredehof per direct een locatieonderzoek om een goede
verdeling over de gehele begraafplaats te realiseren om afval gescheiden te kunnen aanbieden. De
locatie moet voldoende ruimte bieden om de meest voorkomende fracties gescheiden aan te bieden en
tegelijkertijd wel eenvoudig bereikbaar maar niet storend in het zicht te liggen van bezoekers van de
begraafplaatsen. Wij ronden dit medio januari af en gaan daarna over tot wisseling van de afvalcontainers
en de inrichting van de afvalinzamelingslocaties
Motie 2021 – 121 Partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij zullen in het voorstel ter vaststelling van de Visie op Ecologie het voorstel opnemen om partner/
supporter te worden van het Deltaplan Biodiversiteit. Naar verwachting zal de Visie op Ecologie in het
derde kwartaal 2022 ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd.

Motie 2021 – 124 Elektronisch indienen Wob-verzoeken
In verband met de implementatie van de Wet open overheid (WOO) en Wet modernisering elektronisch
bestuurlijk verkeer (Wet MEBV) wordt reeds gewerkt aan het elektronisch mogelijk maken van het
indienen van een Wob-verzoek. Wij verwachten de elektronische weg geopend te hebben in het eerste

kwartaalvan 2022. De motie beschouwenwij hiermee als afgedaan,
Motie 2021 - 125 Extra afvalpas voor mantetzorqers
Vanaf het 2' kwartaal 2022 bieden wij alle huishoudens in Ridderkerk de mogelijkheid om tegen kostprijs
een tweede afvalpas aan te vragen. Zo wordt de dienstverlening voor inwoners (en mantelzorgers) verder
uitgebreid. De prijs van een extra pas is nog niet bekend. Wij beschouwen de motie hiermee als
afgedaan
Motie 2021 - 126 Rolstoelvriendelijke picknickplaatsen
Wij onderzoeken de mogelijkheden om in diverse parken rolstoelvriendelijk meubilair zoals
rolstoelvriendelijke picknicktafels toe te passen. Hierbij is ook de bereikbaarheid van de voorziening van
groot belang. In overleg met o.a. Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (MBR) en de
verzorgingshuizen (Riederborgh, Salem, Reyerheem en 't Ronde Sant) zal de behoefte aan deze
voorzieningen - en aan de hand daarvan de locaties - worden bepaald. Voor de inrichting van het
Oosterpark wordt dit in het overleg met SBB en NRIJ meegenomen. We beschouwen deze motie
hiermee als afgedaan
Motie 2021 – 127 Stichtinq BRAM en het voortqezet onderwijs
Er is regelmatig bestuurlijk en ambtelijk contact met Stichting Bram. Wij staan positief ten opzichte van

het verzoek en zullen in contacttreden met het bestuur van St. Bram en de onderwijspartnersom te
onderzoeken of deze groep in het schooljaar 2022-2023 gestart kan worden. Wij beschouwen de motie
hiermee als afgedaan en zullen de raad voor de zomer 2022 informeren over de uitkomsten van het
onderzoek
Motie 2021 - 128 Onderzoek toeqankelijk maken hittestress-tool voor inwoners
We gaan onderzoeken of en hoe de hittestress-tool toegankelijk gemaakt kan worden voor onze
inwoners. Hiervoor nemen we contact op met de organisatie die de tool voor professionals heeft
ontwikkeld. Afhankelijk van de mogelijkheden en/of kosten die daarbij gepaard zijn, kijken we ook naar
alternatieven. We verwachten in het 2e kwartaal van 2022 uw raad hierover nader te informeren.
Motie 2021 - 130 Sport- en cultuurpas
We gaan onderzoeken op welke wijze we een pas kunnen aanbieden voor driemaal sporten of culturele
activiteiten of op welke wijze dat te integreren is via de huidige Ridderkerkpas alsmede de financiële
consequenties. Wij zullen uw gemeenteraad in het 3' kwartaal van 2022 met een raadsinformatiebrief
informeren over de uitkomsten van het onderzoek
Motie 2021 - 131 Campagne voor meer (deeltijd)pleegouders
Vanaf 2020 participeert de gemeente Ridderkerk - in samenwerking met de pleegzorgorganisaties - in de
brede campagne 'werving en behoud van pleeggezinnen’ in de regio Rijnmond. Wij vinden – en
wetenschappelijk onderzoek bevestigt dit – dat opgroeien in een pleeggezin beter is voor de ontwikkeling
van een jeugdige dan opgroeien in bijvoorbeeld een leefgroep. Naast de regionale campagne die al liep,
vinden wij het belangrijk om ook lokaal meer pleeggezinnen te werven. Wij zullen daarom onderzoeken
hoe lokaal campagne gevoerd kan worden om inwoners van Ridderkerk te interesseren voor pleegzorg
en zullen uw gemeenteraad voor 1 maart informeren over hoe dit georganiseerd kan worden.
Motie 2021 - 132 Onderzoek jeuqdproblematiek in Ridderkerk
Wij zijn bezig om een geschikt onderzoeksbureau te vinden die dit onderzoek voor ons kan uitvoeren. Als
we met dit bureau in gesprek zijn, kunnen we een inschatting maken over de duur van het traject. We
streven ernaar om de uitkomsten van het onderzoek uiterlijk de eerste helft van 2022 met uw
gemeenteraad te delen

Motie 2021 – 133 Schaaktafels in de openbare ruimte
Wij gaan de mogelijkheden onderzoeken voor het plaatsen van schaaktegels of schaaktafels op diverse
locaties in de openbare ruimte en/of op schoolpleinen. Wij verwachten uw raad vóór 1 maart 2022 te
informeren over de status van het onderzoek inclusief pilot locaties
Motie 2021 – 134 Led-verlichtinq sportvelden
In 2021 is onderzocht welke sportvelden en banen nog niet voorzien zijn van ledverlichting. In 2022 zijn
wij voornemens de resterende reguliere verlichting te vervangen voor led-verlichting bij de sportvelden en
banen. Wij beschouwen deze motie hiermee als afgedaan
Motie 2021 – 135 Pilot wijkbrandweerfunctionaris
Wij denken dat een dergelijke functie zeker een goede bijdrage kan leveren aan het bevorderen van de
bewustwording m.b,t, (brand)veiligheid. We zijn met de VRR in gesprek om te kijken op welke wijze een
Pilot Wijkbrandweerfunctionaris van 1 jaar mogelijk is. Uit deze gesprekken kunnen we concluderen dat
de start op 1 januari 2022 niet haalbaar is. We streven ernaar om dit in het eerste kwartaal van 2022 rond
te krijgen
Motie 2021 – 137 Bevorderen deelname reanimatiecursus
Wij gaan met de lokale EHBO-verenigingen en de middelbare scholen de mogelijkheden verkennen voor
het bevorderen dat meer inwoners een reanimatiecursus volgen. Wij zullen uw raad naar verwachting in

het tweede kwartaalvan 2022 informerenover onze bevindingen.
Motie 2021 – 138 Meer maatwerk toepassen bii de kostendelersnorm
De Beleidsregels Inkomen Participatiewet (en IOAW, IOAZ, Bbz 2004) worden vernieuwd in het eerste
kwartaal 2022. De mogelijkheid van maatwerk bij de toepassing van de kostendelersnorm wordt hierin
opgenomen. In het eerste kwartaal 2022 willen wij met uw commissie in overleg om over dit onderwerp te
spreken. Hierbij worden ervaringsdeskundigen zoals medewerkers van bijvoorbeeld Schuldhulpverlening
of Schuldhulpmaatje Ridderkerk uitgenodigd.
Motie 2021 - 139 Hulp aan toeslaqenouders
We gaan onderzoeken wat de werkwijze van gemeente Rotterdam is op de aanpak
Kinderopvangtoeslagaffaire, in hoeverre deze afwijkt van onze werkwijze en wat er nodig is qua capaciteit
en middelen om deze aanpak in Ridderkerk te implementeren. Zodra wij de gegevens ontvangen van de
belastingdienst, benaderen we de gedupeerden actief en bieden we onze hulp actief aan. Als we de
gedupeerde niet telefonisch kunnen spreken, laten we een bericht achter en we sturen een brief. We
hebben hiervoor 1 contactpersoon aangesteld. We zullen onderzoeken op welke wijze we gedupeerden
kunnen ondersteunen bij het laten kwijtschelden van hun (private) schulden. We gaan actief richting onze
inwoners communiceren. waaronder via Social Media, de Blauwkai en onze website. Wij stellen u zo
spoedig mogelijk hier van op de hoogte middels een raadsirIformatiebrief.
Motie 2021 - 140 Toestaan kleine qiften in de bijstand
De Beleidsregels Inkomen Participatiewet worden vernieuwd in het eerste kwartaal 2022. De verruiming
van de vrijlating van giften wordt hierin opgenomen
Motie 2021 - 141 Voorrang Ridderkerkers bil nieuwbouw
We zijn met de projectontwikkelaar van het woningbouwproject aan de Rembrandtweg 257 in gesprek
over het met voorrang aanbieden van de woningen aan Ridderkerkers via een puntensysteem. De
projectontwikkelaar heeft de intentie uitgesproken hier medewerking aan te willen verlenen en gaat in
gesprek met de verkopend makelaar. We verwachten uw gemeenteraad begin 2022 verder te kunnen
informeren ,
Wij beschouwen hiermee de moties 2021-124, 2021-125, 2021-126, 2021-127 en 2021-134 als afgedaan
en vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd
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