
  

MOTIE VAN DE RAADSLEDEN VICTOR MIJNDERS (CDA), LUCIEN WESTBROEK  
(PARTIJ 18PLUS), BJÖRN ROS (GROENLINKS), KARIN KAYADOE (LEEFBAAR RIDDERKERK) 
EN J. RIJSDIJK (PvdA) INZAKE NIEUW EVENEMENTENBELEID 
 
Voorgesteld: 7 november 2019 
 
Nr. 2019 - 43 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2020; 
 
overwegende dat: 
 

a. evenementen voor levendigheid en samenhorigheid zorgen en daarmee ook een 

maatschappelijke waarde hebben voor Ridderkerk; 

b. het moeilijk is een succesvol jaarlijks terugkerend evenement op te zetten; 

c. organisaties bij het opzetten van een evenement financiële risico’s kunnen lopen; 

d. de afgelopen twee jaren met behulp van een gemeentelijke financiële bijdrage een goed begin is 

gemaakt aan een jaarlijks terugkerend evenement op het Koningsplein; 

e. in de Programmabegroting 2020 voor evenementen/volksfeesten is opgenomen een bedrag van € 

27.100 (zie bijlage 2 begroting); 

f. in de Programmabegroting is vermeld dat in 2020 een nieuw evenementenbeleid wordt opgesteld, 

ter vervanging van de door de raad vastgestelde Nota evenementenbeleid 2009; 
 

is van mening dat:  
 

1. evenementen van belang zijn voor de Ridderkerkse samenleving; 

2. financiële ondersteuning vanuit de gemeente de drempel kan verlagen om een succesvol 

evenement te kunnen organiseren: 

3. het wenselijk is dat de gemeente een financiële bijdrage levert aan evenementen die in onze 

gemeente worden georganiseerd en toegankelijk zijn voor iedere inwoner; 

 

verzoekt het college om: 

 

a. in het nieuwe Evenementenbeleid 2020 een voorstel op te nemen voor: 

1. een jaarlijkse financiële bijdrage op te nemen ter stimulering van andere evenementen in 

geheel Ridderkerk, waaronder een jaarlijks groot evenement op het Koningsplein; 

2. de voorwaarden op te stellen voor de verdeling en toekenning van het budget genoemd onder 

1; 

3. bij deze evenementen de betrokkenheid van de gemeente zichtbaar aan te geven;  
 

b. het nieuwe evenementenbeleid voor te leggen aan de raad in 2020; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
 
Victor Mijnders, CDA    Lucien Westbroek, Partij 18PLUS    
 
 
Björn Ros, GroenLinks  Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk J. Rijsdijk, PvdA 
  

Aangenomen Verworpen
 

Voor 16: GL, CDA, CU, LR, P18P (4), PvdA 

Tegen 12: VVD, Bo1, EvR, SGP, D66 

 
 


