Motie 2020 - 80

Motie anti-verloedering
Inhoud van de motie
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel Programma begroting
2021, van burgemeester en wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 2024;
overwegende dat:
1. de leefbaarheid in de wijken en de kwaliteit van de buitengebieden van groot belang is voor
onze inwoners;
2. gedrag van sommige personen leidt tot verloedering van de gemeente. Waarbij gedacht kan
worden aan onder andere:
a. op niet daarvoor bestemde plaatsen dumpen van (bouw)afval;
b. de hoeveelheid zwerfvuil die op straat of in de buitengebieden wordt achtergelaten;
c. laten slingeren van winkelwagentjes;
d. slopen van ander mans of gemeenschappelijke bezittingen (bijvoorbeeld leenscooters)
e. enz;
3. er ook heel veel mensen zijn die dergelijk gedrag niet vertonen;
is van mening dat:
a. gedragingen waarvan hiervoor een paar voorbeelden zijn genoemd zeer onwenselijk zijn;
b. dergelijk gedrag de leefbaarheid in de wijken en de kwaliteit van de buitengebieden onder druk
zet;
c. er blijkbaar extra inspanning nodig is om dergelijk gedrag een halt toe te roepen en verder
terug te dringen;
verzoekt het college om:
1. de raad een voorstel te doen voor een campagne met een eigentijdse Ridderkerkse invulling
van “fatsoen moet je doen” om daarmee de leefbaarheid in Ridderkerk bespreekbaar te maken
en ongewenst gedrag tegen te gaan;
en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden,
Kees van der Duijn Schouten, SGP

Jeroen Rijsdijk, PvdA

Edward Piena, VVD

Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk

Algemene informatie
Betreft raadsvoorstel nr. 190902
Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020
Samenvatting
Onderwerp is de verloedering in onze gemeente.
Het college wordt voorgesteld de raad een voorstel te doen voor een campagne met een
eigentijdse Ridderkerkse invulling van ‘fatsoen moet je doen’, om daarmee de leefbaarheid in
Ridderkerk bespreekbaar te maken en ongewenst gedrag tegen te gaan.
Uitslag stemming
De motie is aangenomen.
Stemverhouding
Voor: 29 (VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, D66, SGP, Burger op 1,
Partij 18PLUS, Leefbaar Ridderkerk, PvdA)
Tegen: 0
Afdoening
Afgedaan in de commissie Samen leven van 12 januari 2022 n.a.v. raadsinformatiebrief d.d.
24 december 2021

