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

wethouders, Gemeentestukken: 2013 - 307, agendapunt 5 C, inzake vaststelling Programmabegroting 

2014 - 2017; 

 

constateert dat: 

-  in Ridderkerk honderden vrijwilligers in allerlei verbanden al jaren actief zijn en daarmee ons 

dorp tot een bloeiende gemeenschap maken; 

- het werk van al deze vrijwilligers onvervangbaar en onbetaalbaar is; 

- in de komende jaren de inzet van nog veel meer vrijwilligers wordt gevraagd op allerlei gebied, 

zoals zorg, decentralisaties, buurtbus, vrijwillige inzet bij opvoeden en opgroeien, vrijwillige 

inzet bij ‘Thuis in de wijk’ en bij het schoon, heel en veilig houden van de woonomgeving etc;  

- de taken intensiever worden en er vaker  scholing en training nodig zijn om het werk te 

kunnen doen;  

-  vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties ook ondersteuning van de gemeente nodig hebben  om 

te zorgen dat draaglast en draagkracht in evenwicht blijven; 

 

constateert tevens dat:  

- de gemeenteraad niet precies het overzicht heeft van wat er is aan vrijwillige inzet en wat er 

gezien alle ontwikkelingen en wensen in de komende tijd nodig is; 

-  alle partijen in Ridderkerk het belang en noodzaak van vrijwillige inzet inzien;   

 

is van mening dat: 

- het voor goede facilitering en ondersteuning in welke vorm dan ook nodig is om meer inzicht 

te hebben in  huidige en toekomstige benodigde inzet van vrijwilligers; 

- er beleid nodig is om als Ridderkerk klaar te zijn voor de nabije toekomst;  

 

verzoekt het college de raad in februari 2014:, 

- inzicht te verschaffen in de huidige vrijwillige inzet in georganiseerd en ongeorganiseerd 

verband; 

- aan te geven welke inzet in de nabije toekomst nodig is en welke ondersteuning daarbij 

gewenst is;  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De raadsleden, 

 

 

Marten Japenga (ChristenUnie)  Arianne Ripmeester (PvdA) Louis van der Spoel (VVD) 

 

Aangenomen Verworpen
 

 
Stemverhouding:  
Voor 22: CDA, VVD, CU, d66GL, gK, PvdA, LR 
Tegen 5: SGP  
 
Afgedaan in commissie Samen leven d.d. 12 maart 2015 

 

 



 


