
 

Motie 2021 - 108 

Motie ‘Aanschaf en implementatie ANPR-camera’s 

Inhoud van de motie 

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

wethouders tot het behandelen van de Kadernota begroting 2022; 

overwegende dat: 

1. het college op verzoek van de raad onderzoek heeft gedaan naar de implementatie van 

ANPR-camera’s in Ridderkerk en daarover heeft gerapporteerd in de raadsinformatiebrief 

2021-04-02 Afdoening motie 2020-70 Onderzoek Implementatie ANPR Camera's in 

Ridderkerk; 

2. in de raadsinformatiebrief is opgenomen dat als het gaat om vast cameratoezicht op in- en 

uitkomend verkeer de politie 3 strategische plaatsen in Ridderkerk adviseert, waarvan 1 

gemeenschappelijk met de gemeente Barendrecht;  

3. samenwerking met gemeente Barendrecht mogelijk is rond de IJsselmonde knoop; 

is van mening dat: 

a. voor het vergroten van de veiligheid en betere kansen voor opsporing van zaken als 

ondermijning en drugshandel zoveel mogelijk in- en uitvalswegen in beeld gebracht 

moeten worden; 

verzoekt het college om: 

1. tot aanschaf en implementatie van het geadviseerde aantal ANPR-camera’s over te gaan 

en de daarvoor benodigde middelen op te nemen in de ontwerpbegroting van 2022;  

2. de samenwerking met gemeente Barendrecht aan te gaan en de hiervoor benodigde 

constructie te onderzoeken; 

3. de raad bij het versturen van het jaarlijkse Actieplan Veiligheid te informeren over de 

resultaten van de inzet van ANPR-camera’s;  

en gaat over tot de orde van de dag. 

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-04-02-Afdoening-motie-2020-70-Onderzoek-Implementatie-ANPR-Camera-s-in-Ridderkerk.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-04-02-Afdoening-motie-2020-70-Onderzoek-Implementatie-ANPR-Camera-s-in-Ridderkerk.pdf


Het raadslid,  

Daan Kardol, SGP Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk  

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS Petra van Nes, Burger op 1 

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

Algemene informatie 

Betreft raadsvoorstel nr. 324422 

Behandeld in de raadsvergadering van 6 juli 2021 

Samenvatting 

Onderwerp is de aanschaf en implementatie van ANPR-camera’s.  

Het college wordt verzocht tot aanschaf en implementatie van een aantal ANPR-camera’s over te 

gaan, de samenwerking met gemeente Barendrecht daarvoor aan te gaan en de hiervoor 

benodigde constructie te onderzoeken. 

Uitslag stemming 

De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 

Voor: 15 (VVD, Kloos, Van Vliet, SGP, Burger op 1, Partij 18PLUS, Leefbaar Ridderkerk) 

Tegen: 12 (GroenLinks, CDA, Los, Van der Linden, ChristenUnie, D66, PvdA) 
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