
 

Motie 2020 - 84 

Motie wijkdashboards 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. de raad van Ridderkerk in samenspraak met de bewoners van de wijk voor elke wijk een 

wijkprogramma vaststelt; 

2. in het wijkprogramma de gewenste ontwikkelingen in de wijk staan op sociaal, ruimtelijk en 

verkeerskundig gebied voor de komende vijf jaar;  

3. in het wijkprogramma ook de projecten en activiteiten staan die moeten bijdragen aan de 

realisatie van de gewenste ontwikkelingen;  

4. een toegankelijke digitale manier om informatie te tonen een digitaal dashboard is; 

is van mening dat: 

a. het voor alle Ridderkerkers zo goed als mogelijk inzichtelijk moet zijn: 

1. welke ontwikkelingen, projecten en activiteiten er voor de wijk gepland staan; 

2. welke acties op grond van het wijkprogramma wanneer worden ondernomen en als dit is 

gebeurd wat het resultaat is geweest; 

3. welke verdere acties in de wijk worden ondernomen, zoals wegwerkzaamheden, 

bouwplannen, groenonderhoud, evenementen etc. 

b. op dit moment die inzichtelijkheid er niet/onvoldoende is en door het geven van deze 

inzichtelijkheid de betrokkenheid van de Ridderkerkers bij zijn/haar wijk zal worden vergroot; 

verzoekt het college om: 

1. uit te werken op welke toegankelijke manier bewoners digitaal geïnformeerd kunnen worden 

over het onder a. genoemde, waarbij aangesloten wordt op de bestaande gemeentelijke 

instrumenten;  

2. in deze uitwerking mee te nemen: 

a. de mogelijkheid van een websitepagina (wijkdashboard) per wijk, 

b. de mogelijkheid of een wijkdashboard ook beschikbaar kan zijn op de gemeente App; 



c. de wijkoverleggen; 

d. welke rol de wijkoverleggen kunnen spelen in de informatievoorziening op de 

‘wijkdashboards’; 

3. aan de hand van de resultaten de raad een voorstel te doen voor behandeling in het tweede 

kwartaal van 2021 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Victor Mijnders, CDA Ridderkerk Jeroen van Neuren, Partij 18PLUS 

Petra van Nes – de Man, Burger op 1 Jilles Soffree, PvdA Ridderkerk 

Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is een ‘wijkdashboard’. Het college wordt verzocht uit te werken op welke 

toegankelijke manier bewoners digitaal geïnformeerd kunnen worden over wat er in hun wijk 

speelt en welke ontwikkelingen, projecten en activiteiten er vanuit het wijkprogramma zijn 

vastgesteld. Tevens om aan de hand van de resultaten de raad een voorstel te doen in het tweede 

kwartaal van 2021.  

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 


	Inhoud van de motie
	overwegende dat:
	is van mening dat:
	verzoekt het college om:

	Algemene informatie
	Samenvatting
	Uitslag stemming
	Stemverhouding

