Amendement en Moties bij de behandeling van de Begroting 2020 Ridderkerk
Dit bestand bevat het amendement en de moties bij de begroting 2020 van de gemeente Ridderkerk.
Bladwijzers
U kunt snel door het document navigeren door gebruik te maken van de bladwijzerfunctie (bookmarks)
als uw pdf lezer dit ondersteunt.
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Amendement 2019 – 12 PvdA Afvalstoffenheffing
Onderwerp: Amendement inzake afvalstoffenheffing 2020 en 2021

1. Voorstel
U wordt voorgesteld:
a. Beslispunt 1 van het raadsbesluit te wijzigen in:
1. De Programmabegroting 2020 vast te stellen, met uitzondering van het bepaalde over de
baten en tarieven afvalstoffenheffing voor de jaren 2020 en 2021.
b. Een nieuw beslispunt 2 toe te voegen:
2. De opbrengsten van de afvalstoffenheffing (blz. 68):
a. voor 2020 te ramen op € 5.250.500
b. voor 2021 te ramen op € 5.543.300
c. Een nieuw beslispunt 3 toe te voegen:
3. De nadelige gevolgen voor de opbrengst afvalstoffenheffing te dekken uit de algemene
reserve:
a. voor 2020 voor een bedrag van € 549.500
b. voor 2021 voor een bedrag van € 226.100
d. De beslispunten 2 en 3 te hernummeren in 4 en 5
2. Aanleiding
De behandeling van de Programmabegroting 2020.
3. Aspecten
Ridderkerk stapt over op een andere wijze van afvalinzameling die moet bijdragen aan een beter
scheidingspercentage en minder restafval. Het uitgangspunt is dat de tarieven afvalstoffenheffing
kostendekkend zijn. Dit heeft tot gevolg dat in 2020 de voorgenomen stijging van de
afvalstoffenheffing 16% bedraagt. Het betekent concreet dat een eenpersoonshuishouden in 2020
circa € 29 en een meerpersoonshuishouden circa € 45 meer betaalt voor de afvalstoffenheffing dan in
2019. De stijging wordt onder meer veroorzaakt doordat het Rijk de belasting op de verbranding van
restafval heeft verhoogd.
Het amendement heeft als doel om in plaats van een verhoging in één keer, de afvalstoffenheffing
geleidelijk te laten stijgen door de tarieven stapsgewijs te verhogen naar het voorgenomen
kostendekkende niveau in 2022. Inwoners worden zo deels ontzien.
4. Aanpak/Uitvoering
Na aanname van dit amendement wordt de Programmabegroting 2020 aangepast. De te berekenen
tarieven voor 2020 worden opgenomen in de nog aan de raad voor te leggen Verordening
afvalstoffenheffing 2020.
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
De genoemde bedragen zijn berekend door uit te gaan van 21.000 aansluitingen en van de volgende
tarieven:
 eenpersoonshuishouden: 2020 € 198
2021 € 207
2022 € 214
 meerpersoonshuishouden: 2020 € 274
2021 € 286
2022 € 297
 extra minicontainer:
2020 € 90
2021 € 94
2022 € 97
Waarbij de tarieven in 2022 de afgeronde voorgenomen kostendekkende tarieven zijn uit de
voorliggende ontwerpbegroting 2020.
In de paragraaf Lokale Heffingen staat voor 2020 een geraamde opbrengst afvalstoffenheffing
vermeld van € 5.800.000. Voor 2021 is de geraamde opbrengst € 5.769.400.
De geraamde opbrengsten bij de voorgestelde stapsgewijze verhoging van de tarieven zullen voor
2020 € 5.250.500 en voor 2021 € 5.543.300 bedragen.
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Amendement 2019 – 12 PvdA Afvalstoffenheffing (vervolg)
Ten tijde van de vaststelling van de tarieven voor 2020 kunnen de tarieven nog afwijken van de
tarieven die in dit amendement gebruikt zijn voor de berekening. Dit zou o.a. kunnen worden
veroorzaakt doordat het tarief door 12 deelbaar moet zijn in verband met gespreide betaling. De
tarieven voor 2021 worden pas vastgesteld in december 2020.
De raadsleden,

Jeroen Rijsdijk, PvdA

Edward Piena, VVD

Betreft raadsvoorstel nr. 107540
Behandeld in de raadsvergadering van 7 november 2019

SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER
Voorgesteld wordt de opbrengsten van de afvalstoffenheffing in de jaren 2020 en 2021 te verlagen,
omdat in die jaren aan de inwoners een lagere afvalstoffenheffing in rekening zal worden gebracht.
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Motie 2019 - 37 D66 Vergroenen schoolpleinen
MOTIE VAN HET RAADSLID FARAHNAZ FRÄSER (D66) INZAKE VERGROENING
SCHOOLPLEINEN IN RIDDERKERK
Voorgesteld: 7 november 2019
Nr. 2019 - 37
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:
1. we in Nederland steeds meer te maken krijgen met hoge temperaturen en stortbuien die leiden tot
wateroverlast;
2. kinderen steeds minder in contact komen met de natuur;
3. nog niet alle schoolpleinen in Ridderkerk zijn vergroend (de stimuleringsregeling groene daken);
4. het college in zijn raadsinformatiebrief van 27 september 2019 over het Project 10 Groene
schoolpleinen aangeeft dat na afsluiting van het project de behoefte aan het vergroenen van
schoolpleinen niet is afgerond;
is van mening dat:
a. meer groen kan bijdragen aan het tegengaan van hittestress en wateroverlast;
b. een minder betegeld schoolplein voor betere afvoer van regenwater zorgt;
c. het schoolplein een plek kan zijn om te ontdekken en te verwonderen. Juist in deze tijd is het
belangrijk dat kinderen niet alleen kennis maken met de virtuele wereld, maar vooral ook met de
échte wereld;
verzoekt het college:
1. scholen er proactief op te wijzen op welke manier zij een subsidie kunnen aanvragen voor het
vergroenen van hun schoolpleinen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Het raadslid,

Farahnaz Fräser, D66
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER
Onderwerp is het vergroenen van schoolpleinen. Het college wordt verzocht scholen er proactief op te
wijzen op welke manier zij een subsidie kunnen aanvragen voor het vergroenen van hun
schoolpleinen.
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Motie 2019 – 38 CU Herindicatie
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN ERNA DE WOLFF (CHRISTENUNIE) , PETER KRANENDONK
(SGP), ARIANNE RIPMEESTER (PvdA), PETRA VAN NES (BURGER OP 1) EN EDWARD PIENA
(VVD) INZAKE HERINDICATIES
Voorgesteld: 7 november 2019
Nr. 2019 - 38
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. het proces van herindicatie van de zorgverlening van cliënten met een stabiele chronische
aandoening en/of handicap veel energie kan vragen en hen veel stress en onzekerheid kan
geven;
b. het proces onder andere als belastend kan worden ervaren omdat:
1. veel papierwerk moet worden ingevuld (20 tot 25 blaadjes);
2. vaak gebruik wordt gemaakt van formulieren met een nieuwe lay-out, waardoor het zoeken is
waar wat moet worden ingevuld;
3. het opstellen en afstemmen van nieuwe doelen bij een nieuwe indicatie veel energie en tijd
kost;
4. na het inleveren van de formulieren een verplicht keukentafelgesprek volgt wat tijd en energie
kost en zelden iets nieuws of extra’s brengt;
c. van iemand met een niet veranderde handicap in veel gevallen de zelfredzaamheid niet veel zal
verbeteren;
is van mening dat het proces tot herindicatie van de zorgverlening zo min mogelijk belastend moet zijn
voor cliënten en hun eventuele mantelzorgers;
verzoekt het college:
a. na te gaan hoe het proces tot herindicatie vereenvoudigd kan worden, zodat dit minder belastend
wordt;
b. daarbij ook te betrekken:
a. de mogelijkheid om de duur van (sommige) indicaties te verlengen;
b. de mogelijkheid om voor cliënten met een stabiele chronische aandoening en/of handicap de
duur vast te stellen op ‘voor onbepaalde tijd’ of ‘voor een duur met stilzwijgende verlenging’;
c. de raad van de resultaten en de (on-)mogelijkheden op de hoogte te stellen vóór het vaststellen
van het integraal beleidskader Sociaal Domein (gepland december 2020);
en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden,

Erna de Wolff,
ChristenUnie

Peter Kranendonk,
SGP

Arianne Ripmeester,
PvdA

Petra van Nes,
Burger op 1

Edward Piena
VVD
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER
Het onderwerp is herindicatie. Het college wordt verzocht na te gaan hoe het proces tot herindicatie
vereenvoudigd kan worden, zodat dit minder belastend wordt en de raad van de resultaten en de (on)mogelijkheden op de hoogte te stellen vóór het vaststellen van het integraal beleidskader Sociaal
Domein in 2020.
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Motie 2019 – 39 Bo1 Vrije rijbaan Verbindingsweg
MOTIE VAN HET RAADSLID PETRA VAN NES - DE MAN (BURGER OP 1) INZAKE ONDERZOEK
VRIJE RIJBAAN VERBINDINGSWEG
Voorgesteld: 7 november 2019
Nr. 2019 - 39
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. de Verbindingsweg een belangrijke doorgaande weg is van en naar Ridderkerk West;
b. deze ook gebruikt wordt door de snelbus en de hulpdiensten;
c. deze weg in de toekomst steeds drukker zal gaan worden en in de toekomst mogelijk een
probleem oplevert voor de sneldienst van het openbaar vervoer;
d. deze weg slechts twee banen breed is, ook na de reconstructie;
e. deze weg gereconstrueerd wordt door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
(GRNR);
is van mening dat:
1. de hulpdiensten altijd de norm voor de aanrijtijden moeten kunnen halen;
2. openbaar vervoer een steeds prominentere rol zal gaan vervullen in de mobiliteit van de
Ridderkerker;
verzoekt het college:
a. om na te gaan wat de mogelijkheden en kosten zijn om een extra rijbaan ten behoeve van
hulpdiensten en bus (vrije busbaan) aan te leggen parallel aan de Verbindingsweg;
b. hierbij in ieder geval de GRNR, de provincie en de MRDH te betrekken (o.a. vanwege
subsidiemogelijkheden).
c. de raad hierover te informeren in het eerste kwartaal 2020;
en gaat over tot de orde van de dag.

Het raadslid,

Petra van Nes-de Man, Burger op 1
SAMENVATTING VOOR RAADSVOORZITTER
Onderwerp is een extra rijbaan voor hulpdiensten en bus, parallel aan de Verbindingsweg.
Het college wordt verzocht na te gaan wat hiervoor de mogelijkheden en kosten zijn en dit mee te
delen aan de raad in het eerste kwartaal 2020.
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Motie 2019 – 40 Bo1 AED’s in Ridderkerk
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN PETRA VAN NES-DE MAN (BURGER OP 1), PASCAL SLAA
(PARTIJ 18PLUS) EN JEROEN RIJSDIJK (PvdA) INZAKE AED’s IN RIDDERKERK
Voorgesteld: 7 november 2019
Nr. 2019 - 40
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. een Automatische Externe Defibrillator (AED) een draagbaar apparaat is dat het hartritme weer
kan herstellen bij een hartstilstand;
b. in het collegeprogramma is opgenomen, dat het college streeft naar volledige dekking met AED’s
in Ridderkerk;
c. AED’s in Ridderkerk niet overal toegankelijk zijn;
d. het de norm is dat een AED binnen 6 minuten beschikbaar moet zijn, wil de kans op een positieve
effect maximaal zijn:
e. het Maatschappelijk Burger Platform (MBR) een advies heeft uitgebracht over AED’s in
Ridderkerk;
f. het college niet alle aanbevelingen van het MBR overneemt;

is van mening dat:
1. snelle en vrije toegang tot een AED in het belang is van al onze inwoners;
2. om de toegankelijkheid en werking van de AED’s te kunnen garanderen de gemeente meer dan
alleen een faciliterende rol moet vervullen;
3. de gemeente het advies van het MBR moet volgen en zelf 25 AED’s in de openbare ruimte moet
plaatsen;

verzoekt het college:
1. na te gaan wat de kosten zijn om 25 AED’s in de openbare ruimte te plaatsen en te onderhouden;
2. in te zetten op coördinatie van de AED’s, hun locatie en de toegankelijkheid en hierin
belemmeringen weg te nemen;
3. vóór het einde 1ste kwartaal 2020 de raad hierover te informeren.
en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden,

Petra van Nes-de Man, Burger Op 1

Pascal Slaa, Partij 18PLUS

Jeroen Rijsdijk, PvdA

SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER
Onderwerp is AED’s in Ridderkerk. Het college wordt verzocht na te gaan wat de kosten zijn om 25
AED’s in de openbare ruimte te plaatsen en te onderhouden. Tevens wordt gevraagd in te zetten op
coördinatie van de AED’s, hun locatie en de toegankelijkheid en hierin belemmeringen weg te nemen.
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Motie 2019 – 41 CDA Manifest ‘Iedereen doet mee’
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN VICTOR MIJNDERS (CDA), BJÖRN ROS (GROENLINKS), ERNA
DE WOLFF (CHRISTEN UNIE) EN ARIANNE RIPMEESTER (PvdA) INZAKE HET MANIFEST
‘IEDEREEN DOET MEE!’
Voorgesteld: 7 november 2019
Nr. 2019 - 41
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. de Ridderkerkse gemeenteraad op 18 februari 2016 de motie ‘Uitvoering VN verdrag inzake
rechten van mensen met een handicap’ heeft aangenomen;
b. 25 koplopergemeenten, samen met ervaringsdeskundigen, in 2018 een manifest ontwikkelden,
waarin zij aangaven wat zij binnen het VNG-project Iedereen doet mee! wilden bereiken
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning-en-zorg/iedereen-doet-mee2019/manifest-iedereen-doet-mee ;
c. verschillende gemeenten in Nederland het manifest ‘Iedereen doet mee!’ hebben ondertekend;
d. de minister van Gehandicaptenzaken Nederland heeft opgeroepen om het manifest ‘Iedereen
doet mee!’ te ondertekenen;
is van mening dat:
1. ieder zich dient in te zetten om mensen met een handicap in de samenleving volwaardig te laten
meedoen en niet buiten te sluiten;
2. het van belang is de sociale samenhang tussen mensen te bevorderen, zodat gesproken kan
worden van een inclusieve samenleving, die uitsluiting van mensen tegengaat;
3. actief burgerschap en burgerparticipatie hieraan een positieve bijdrage kunnen leveren;
4. de gemeente hierin een voorbeeldfunctie heeft te vervullen en een actieve bijdrage kan leveren
aan de uitvoering van eerdergenoemd verdrag;
5. de gemeente Ridderkerk zich ook achter het manifest zou moeten scharen;
verzoekt het college om:
a. in overleg met het Ridderkerkse inclusiepanel na te gaan of Ridderkerk aan de voorwaarden
voldoet om het manifest ‘Iedereen doet mee’ te kunnen ondertekenen;
b. hierover de raad te informeren uiterlijk februari 2020 en indien dit mogelijk is tot ondertekening
over te gaan;
c. zich als gemeente in te blijven zetten voor een inclusieve Ridderkerkse samenleving;
en gaat over tot de orde van de dag.
De raadsleden,

Victor Mijnders, CDA Björn Ros, GroenLinks Erna de Wolff, ChristenUnie Arianne Ripmeester, PvdA
SAMENVATTING RAADSVOORZITTER
Onderwerp is het manifest ‘Iedereen doet mee’. Het college wordt verzocht in overleg met het
Ridderkerkse inclusiepanel na te gaan of Ridderkerk aan de voorwaarden voldoet om het manifest
‘Iedereen doet mee’ te kunnen ondertekenen en indien dit mogelijk is tot ondertekening over te gaan.
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Motie 2019 – 42 CDA Meld misdaad anoniem
MOTIE VAN HET RAADSLID VICTOR MIJNDERS (CDA), INZAKE MELD MISDAAD ANONIEM
Voorgesteld: 7 november 2019
Nr. 2019 - 42
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. de gemeente de taak heeft om de veiligheid van de Ridderkerkers te waarborgen;
b. het anoniem melden van misdaden een groot en belangrijk recht is voor onze inwoners;
c. Stichting NL Confidential hiervoor de meldlijn Meld Misdaad Anoniem aanbiedt;
d. het mogelijk is als gemeente Ridderkerk met Meld Misdaad Anoniem samen te werken als
partner;
e. verschillende Nederlandse gemeenten al een convenant hebben gesloten met Meld Misdaad
Anoniem;
is van mening dat:
1. burgers altijd anoniem misdaden moeten kunnen melden;
2. het melden van misdaad, al dan niet anoniem, gestimuleerd moet worden;
3. een samenwerking met Meld Misdaad Anoniem ons als gemeente inzicht geeft in de anoniem in
Ridderkerk gedane meldingen;
4. dit inzicht ons een beter beeld geeft in de criminaliteit in onze gemeente;
5. wij ons beleid en acties daardoor beter kunnen afstemmen;
6. deze samenwerking zo kan bijdragen aan de openbare orde en veiligheid binnen onze lokale
samenleving en waardevol kan zijn voor de aanpak en bestrijding van criminaliteit;
verzoekt het college om:
a. in gesprek te gaan met Stichting NL Confidential over de mogelijkheden voor een samenwerking
ten aanzien van Meld Misdaad Anoniem, mogelijk leidend tot een convenant;
b. na te gaan hoe de gemeente de mogelijkheid tot het anoniem melden van misdaad publiekelijk
onder de aandacht kan brengen;
c. de raad over a. en b. in het eerste kwartaal 2020 met een raadsinformatiebrief op de hoogte te
stellen;
d. als hiermee kosten zijn gemoeid, waarvoor binnen de begroting geen dekking is, de raad in het
eerste kwartaal 2020 een voorstel te doen;
en gaat over tot de orde van de dag.
Het raadslid,

Victor Mijnders, CDA
SAMENVATTING
Onderwerp is Meld Misdaad Anoniem. Het college wordt verzocht in gesprek te gaan over de
mogelijkheden van een samenwerking met Meld Misdaad Anoniem en na te gaan hoe de gemeente
de mogelijkheid tot anoniem melden van misdaad onder de publieke aandacht kan brengen.
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Motie 2019 – 43 CDA Nieuw evenementenbeleid
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN VICTOR MIJNDERS (CDA), LUCIEN WESTBROEK
(PARTIJ 18PLUS), BJÖRN ROS (GROENLINKS) EN KARIN KAYADOE (LEEFBAAR
RIDDERKERK) 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 met zowel winst- als geen winstoogmerk 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 ter stimulering van een jaarlijks evenement op het
Koningsplein dat georganiseerd wordt door de Stichting Evenementen Ridderkerk, zoals
bijvoorbeeld het Radio NL evenement;
2. een jaarlijkse financiële bijdrage op te nemen ter stimulering van andere evenementen in
geheel Ridderkerk:
3. de voorwaarden op te stellen voor de verdeling en toekenning van het budget genoemd onder
2;
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

SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER
Onderwerp is een nieuw Evenementenbeleid 2020. Het college wordt verzocht daarin een voorstel op
te nemen voor een jaarlijkse financiële bijdrage ter stimulering van een jaarlijks evenement op het
Koningsplein en een jaarlijkse financiële bijdrage ter stimulering van evenementen elders in de
gemeente.
Naar inhoudsopgave
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Motie 2019 – 44 SGP Viering 75 jaar vrijheid
MOTIE VAN HET RAADSLID DAAN KARDOL (SGP) INZAKE VIEREN 75 JAAR VRIJHEID
Voorgesteld: 7 november 2019
Nr. 2019 – 44
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:
1. het in 2020 75 jaar geleden is dat Ridderkerk bevrijd is;
2. inwoners en maatschappelijk betrokken instellingen jaarlijks hun bijdrage leveren aan het
herdenken, vieren en koesteren van de vrijheid;
3. er in de Programmabegroting 2020 niet wordt stilgestaan bij de viering van 75 jaar vrijheid;
is van mening dat:
a. het van groot belang is dat jong en oud niet zal vergeten wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog
plaats heeft gevonden in Nederland en in het bijzonder in Ridderkerk;
b. er steeds minder Ridderkerkers zijn die de Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt en het
daarom belangrijk is dat, nu zij nog in leven zijn, hier uitgebreid bij wordt stilgestaan;
c.

de gemeente voldoende financiële middelen beschikbaar zou moeten stellen om 75 jaar vrijheid
op een waardige manier te kunnen vieren;

verzoekt het college om:
1. op korte termijn samen met inwoners en maatschappelijk betrokken instellingen een inventarisatie
te maken welke activiteiten zich lenen voor een waardige viering van 75 jaar vrijheid;
2. de raad tijdig te informeren over de inhoud van het programma en van de kosten die de uitvoering
daarvan met zich mee zullen brengen;
3. de raad tijdig een voorstel te doen als binnen de begroting geen dekking gevonden kan worden
om een gemeentelijke bijdrage te kunnen financieren;
en gaat over tot de orde van de dag.
De raadsleden,

Daan Kardol , SGP Ridderkerk

Björn Ros, GroenLinks

Ad Los, Echt voor Ridderkerk

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS

SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER
Onderwerp is de viering van 75 jaar vrijheid in Ridderkerk in 2020. Het college wordt verzocht op korte
termijn samen met inwoners en maatschappelijk betrokken instellingen een inventarisatie te maken
welke activiteiten zich lenen voor een waardige viering van 75 jaar vrijheid, de raad tijdig te informeren
over de inhoud van het programma en van de kosten die de uitvoering daarvan met zich mee zullen
brengen.

Naar inhoudsopgave
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Motie 2019 – 45 SGP Jeugdlintje Ridderkerk
MOTIE VAN HET RAADSLID PETER KRANENDONK (SGP), VICTOR MIJNDERS (CDA) EN
MICHEL OUWENS (LEEFBAAR RIDDERKERK) INZAKE JEUGDLINTJE RIDDERKERK
Voorgesteld: 7 november 2019
Nr. 2019 – 45
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en
wethouders, nr. 107540, agendapunt 4 B, tot vaststelling van de Programmabegroting 2020;
overwegende dat:
1. in Ridderkerk veel jongeren zijn die maatschappelijk betrokken zijn;
2. deze jongeren niet in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding komen, omdat daarvoor
een lange periode van maatschappelijke inzet een bepalend criterium is;
3. Ridderkerkse jongeren momenteel evenmin in aanmerking komen voor een gemeentelijke
onderscheiding;
4. de waardering voor hun inzet voor de maatschappij te weinig zichtbaar is;
is van mening dat:
a. een gemeentelijke onderscheiding de jongeren laat zien dat Ridderkerk veel waarde hecht aan de
vrijwillige inzet of bijzondere prestatie van de Ridderkerkse jeugd;
verzoekt het college om:
1. een Ridderkerks Jeugdlintje in te voeren voor jongeren van de leeftijd van 6 tot 18 jaar die:
a. een bijzondere presentatie of maatschappelijke daad hebben verricht;
b. zich vrijwillig inzetten voor Ridderkerkers of in de wijk(en);
c. een goed initiatief hebben genomen;
2. daarbij er minimaal rekening mee te houden dat:
a. de jongere woonachtig is in Ridderkerk;
b. het gaat om een belangeloze en vrijwillige inzet voor Ridderkerkers of in de wijk(en);
3. het Ridderkerks jeugdlintje uit te laten reiken door de burgemeester op de Nieuwjaarsbijeenkomst;

en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden,

Peter Kranendonk, SGP Ridderkerk

Victor Mijnders, CDA

Michel Ouwens, Leefbaar Ridderkerk

SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER:
Onderwerp is een Ridderkerks jeugdlintje. Het college wordt verzocht een Ridderkerks Jeugdlintje in
te voeren voor Ridderkerkse jongeren van de leeftijd van 6 tot 18 jaar.

Naar inhoudsopgave
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Motie 2019 – 46 SGP Lachgas
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN ANTON ROTTIER (SGP), VICTOR MIJNDERS (CDA), ARIANNE
RIPMEESTER (PvdA), ROBERT KOOIMAN (CHRISTENUNIE) EN AD LOS (ECHT VOOR
RIDDERKERK) INZAKE VERBOD OP VERKOOP EN GEBRUIK LACHGAS
Voorgesteld: 7 november 2019
Nr. 2019 – 46
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:
1. gebruik van lachgas schadelijk kan zijn voor de gezondheid en kan leiden tot ontoelaatbare
risico’s voor het verkeer en de openbare orde en veiligheid;
2. andere gemeenten zoals bijvoorbeeld Amsterdam en Arnhem maatregelen hebben genomen voor
het verbieden van verkoop en/of gebruik van lachgas
https://www.nu.nl/binnenland/6007470/arnhem-voert-als-eerste-gemeente-totaalverbod-in-opverkoop-lachgas.html;
3. het gebruik van lachgas Ridderkerk niet voorbij gaat, wat ook blijkt uit de regelmatige vondst van
forse hoeveelheden lachgaspatronen in de openbare ruimte;
constaterende dat maatregelen om verkoop en gebruik van lachgas op gemeentelijk niveau te
beperken onder andere zijn:
a. een verbod in te stellen op de verkoop van lachgas, zowel in de openbare ruimte, als in de
detailhandel en uitgaans- en horecagelegenheden, bijvoorbeeld door het opnemen van een artikel
in de Algemene Plaatselijke Verordening of gebruik te maken van de Wet Milieubeheer;
b. afspraken te maken met de lokale detailhandel om verkoop van lachgaspatronen voor
consumptieve doeleinden niet langer te laten plaatsvinden aan jongeren onder de 18 jaar;
c. een verbod in te stellen op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte, uitgaans- en
horecagelegenheden, bijvoorbeeld door het opnemen van een artikel in de Algemene Plaatselijke
Verordening;
d. in de vergunning voor evenementen expliciet op te nemen dat verkoop en gebruik van lachgas
verboden is en dit verbod ook op te nemen in het nieuw vast te stellen evenementenbeleid 2020.
is van mening dat:
een algeheel verbod op verkoop en gebruik van lachgas in Ridderkerk wenselijk is;
verzoekt het college om:
1. de verkoop en het gebruik van lachgas in Ridderkerk zoveel mogelijk te beperken en onmogelijk
te maken o.a. door de inzet van eerder genoemde maatregelen;
2. indien nodig de raad hiertoe een voorstel te doen;
en gaat over tot de orde van de dag.
De raadsleden,
Anton Rottier, SGP

Victor Mijnders, CDA

Robert Kooiman, ChristenUnie

Ad Los, Echt voor Ridderkerk

Arianne Ripmeester, PvdA

SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER:
Onderwerp is de verkoop en het gebruik van lachgas. Het college wordt verzocht de verkoop en het
gebruik van lachgas in Ridderkerk zoveel mogelijk te beperken en onmogelijk te maken.

Naar inhoudsopgave
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Motie 2019 – 47 LR Honden losloopgebied
MOTIE VAN RAADSLID KARIN KAYADOE (LEEFBAAR RIDDERKERK), ARIANNE RIPMEESTER
(PvdA) EN JOHN STIP (PARTIJ 18PLUS) INZAKE AANWIJZING HONDEN LOSLOOPGEBIED
Voorgesteld: 7 november 2019
Nr. 2019 – 47

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2020;

constaterende dat:
a. het restperceel Sportlaan – Koninginneweg, Kadastraal perceel A9167, volledig onbebouwd is;
b. het perceel volledig eigendom van de gemeente Ridderkerk is;
c. de locatie een belangrijke functie heeft als entree van het centrum van Ridderkerk;
d. in de Omgevingsvisie Ridderkerk de locatie als groene entree wordt aangewezen;
e. dit perceel grenst aan het Maxima College, alwaar leerlingen de mogelijkheid geboden wordt om
het schoolcertificaat Hondenkennel te halen;
is van mening dat:
1. het grasveld behouden dient te blijven mede voor opleidingsmogelijkheden van het Maxima
College
2. leerlingen van het Maxima College de honden die in de kennel van het college verblijven, moeten
kunnen uitlaten;
3. het aangrenzend restperceel uitstekend dienst zou kunnen doen als hondenlosloopgebied met
opruimplicht;
4. in de omgeving meerdere hondenbezitters wonen voor wie het dichtstbijzijnde
hondenlosloopgebied te ver is;
5. een hondenlosloopgebied op dit perceel tevens de sociale cohesie bevordert;

verzoekt het college:
a. het restperceel aan te wijzen als honden losloopgebied, het daarvoor te omheinen en daar een
afvalbak te plaatsen in verband met de opruimplicht;
en gaat over tot de orde van de dag.
De raadsleden,

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk

Arianne Ripmeester, PvdA

John Stip, Partij 18PLUS

SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER:.
Onderwerp is het restperceel naast het Maxima College. Het college wordt verzocht dit aan te wijzen
als honden losloopgebied, het daarvoor te omheinen en een afvalbak te plaatsen.

Naar inhoudsopgave
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Motie 2019 – 48 LR Overlast ratten en muizen
MOTIE VAN HET RAADSLID KARIN KAYADOE (LEEFBAAR RIDDERKERK) INZAKE OVERLAST
RATTEN EN MUIZEN
Voorgesteld: 7 november 2019
Nr. 2019 – 48
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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

de overlast van ratten en muizen in diverse steden explosieve vormen aanneemt;
het aantal meldingen van muizen- en rattenoverlast explosief groeit;
ratten en muizen ziektes overbrengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van
mens en dier;
inrichting van steden en veranderend menselijk gedrag ervoor zorgt dat overlast door ratten
en muizen is toegenomen;
bestrijding van ratten en muizen steeds moeilijker wordt, omdat slechts in beperkte mate met
gif gewerkt mag worden;
vanaf 2023 het gebruik van gif om deze dieren te doden, door particulieren niet meer is
toegestaan;

is van mening dat:
a.
b.

preventie en gedragsverandering bij burgers ervoor kan zorgen dat ratten- en
muizenoverlast beheersbaar blijft;
het vroegtijdig ontwikkelen van beleid op het gebied van bestrijding en preventie in een latere
fase, bij daadwerkelijke overlast, kostenbesparend kan werken;

verzoekt het college om:
1.
2.
3.

op korte termijn met een plan te komen hoe extreme overlast van ratten en muizen in de
toekomst bestreden kan worden;
inwoners middels berichten in de Blauwkai en via social media te informeren over het
voorkomen van mogelijke ratten- en muizenplagen;
een overzicht bij te houden van de locaties binnen Ridderkerk waarover meldingen worden
gedaan van ratten- en/of muizenoverlast;

en gaat over tot de orde van de dag.

Het raadslid,

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk

SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER:
Het onderwerp is overlast van ratten en muizen. Het college wordt verzocht met een plan te komen
hoe deze in de toekomst bestreden kan worden en inwoners te informeren over het voorkomen van
een ratten- en muizenplaag.

Naar inhoudsopgave
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Motie 2019 – 49 LR Pop-up politiebureaus
MOTIE VAN HET RAADSLID KARIN KAYADOE (LEEFBAAR RIDDERKERK) INZAKE POP-UP
POLITIEBUREAUS
Voorgesteld: 7 november 2019
Nr. 2019 – 49
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2020;

constaterende dat:
a. in de beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer (2018) over het sluiten van politiebureaus
de minister schrijft dat de beweging om meer aanwezig te zijn in de wijken en minder op bureaus
niet ten koste van de kwaliteit van dienstverlening gaat;
b. in dezelfde beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer gesteld wordt dat de politie meer op
straat aanwezig zal zijn en via andere modernere wegen dan traditionele, bereikbaar zijn voor de
burger, zoals steunpunten in gemeentekantoren en pop-up politiebureaus;
c. het werk van de wijkagent met de jaren complexer geworden is;
d. inwoners hoge eisen stellen aan de manier waarop de politie hen tegemoet treedt;
e. in de op 5 maart 2019 door de politie gepubliceerde ‘Vertrouwen- en reputatiemonitor’ als een van
de verbeterpunten is opgenomen de zichtbaarheid in de wijk;
f. in dit zelfde onderzoek naar voren is gekomen dat medewerkers van de politie vinden dat de
politie kritiek serieus zou moeten nemen, opener zou moeten zijn voor vragen en zichtbaarder zou
moeten zijn in de wijken;
is van mening dat:
1. met name pop-up politiebureaus het gevoel van veiligheid kunnen vergroten;
2. een pop-up politiebureau een tijdelijk karakter heeft;
3. bij calamiteiten een pop-up bureau een laagdrempelige wijze is om meldingen en/of aangifte te
doen, dan wel om informatie te ontvangen;
4. een pop-up bureau de zichtbaarheid van de politie in de wijk bevordert;
5. de gemeente een faciliterende en ondersteunende rol op zich zou moeten nemen bij het
opzetten van een pop-up politiebureau;

verzoekt de burgemeester en het college:
a. in de overleggen met basisteam Oude Maas, het belang van zichtbaarheid in de wijk door middel
van pop-up politiebureaus onder de aandacht te brengen;
b. bij calamiteiten de politie te faciliteren om de pop-up politiebureaus mogelijk te maken;
c. daar waar nodig een tijdelijk steunpunt aan de vullen met de aanwezigheid van BOA’s;
en gaat over tot de orde van de dag.
Het raadslid,

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER:.
Onderwerp is pop up politiebureaus. De burgemeester en het college wordt verzocht het belang
hiervan onder de aandacht te brengen, bij calamiteiten de politie te faciliteren om een pop-up bureau
mogelijk te maken en daar waar nodig tijdelijke ondersteuning te bieden door middel van BOA’s.

Naar inhoudsopgave
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Motie 2019 – 50 LR SROI bouwprojecten
MOTIE VAN HET RAADSLID MICHEL OUWENS (LEEFBAAR RIDDERKERK), JEROEN RIJSDIJK
(PvdA), CORA VAN VLIIET (ECHT VOOR RIDDERKERK), JIM KLOOS (ECHT VOOR
RIDDERKERK) INZAKE IMPLEMENTATIE ‘SOCIAL RETURN ON INVESTMENT’ (SROI)
BOUWPROJECTEN
Voorgesteld: 7 november 2019
Nr. 2019 – 50
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:
1. op 16 juli 2019 het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid van gemeente Ridderkerk is
vastgesteld. Uitgangspunt is om op een maatschappelijk verantwoorde manier in te kopen;
2. Social return on Investment (SROI) hierbij een grote rol speelt;
3. met het instrument SROI stimuleert de gemeente Ridderkerk, via de eigen inkoopkracht
werkgevers (opdrachtnemers), om bij te dragen aan de arbeidsparticipatie van kwetsbare
werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Dit kan door het aanbieden van betaald werk, stageplaatsen,
orders voor sociale werkvoorziening bedrijven of het uitvoeren van een maatschappelijke activiteit
zoals een gastles;
4. SROI kan worden toegepast op inkoopopdrachten vanaf € 50.000. De waarde van de opdracht
dient te worden bepaald voor de totale opdracht (alle kostencomponenten dienen bij elkaar
opgeteld te worden);
5. de gemeente beoogt een minimum percentage van 5% van de opdrachtsom te laten verrichten
voor alle aanbestedingen;
6. we in de arbeidsmarkt regio Rijnmond, ondanks de groei van economie en de krapte op de
arbeidsmarkt, zien dat uitkeringsgerechtigden steeds moeilijker aan een baan komen;
7. het maken van een goede match tussen vraag naar en aanbod van werkzoekenden in bepaalde
sectoren steeds moeilijker is geworden;
8. met het opnemen van een SROI verplichting in het bestek (omschrijving uit te voeren werk) we
regelen dat een opdrachtnemer die de opdracht krijgt daadwerkelijk verplicht wordt een bijdrage te
leveren aan een sociale doelstelling van een gemeente;
9. bouwprojecten enorm veel potentie hebben voor de toepassing van SROI (denk aan opruimers,
grondwerkers, schoonmakers, afplakkers, poortwachters, verkeersregelaars, oppermannen /
sjouwers, controle orde en netheid, stageplaatsen, leertraject, herintreders vakgericht, etc. etc.).
Deze potentie komt met name door de hoge inkoopwaarde van de projecten, de diversiteit aan
werkzaamheden en daarmee gelijk ook het hoge percentage van het loonbestanddeel. Het vaak
projecten zijn met een waarde van enkele miljoenen;

is van mening dat:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

iedere inwoner volwaardig mee moet kunnen doen aan de Ridderkerkse samenleving;
arbeidsparticipatie een belangrijke rol vervult om volwaardig mee te kunnen doen;
de gemeente instrumenten als SROI optimaal kan inzetten om arbeidsparticipatie te stimuleren;
de bouwsector een groot tekort aan arbeidskrachten kent en daarmee een kansrijke sector is om
SROI te implementeren, om daarmee mensen met een afstand tot de markt weer duurzaam aan
het werk te krijgen;
de gemeente Ridderkerk zelf geen inkoop van bouwprojecten doet, maar wel grondposities
beschikbaar heeft welke worden verkocht aan ontwikkelaars;
gemeente Ridderkerk bij verkoop van grond de voorwaarden van implementatie SROI verplicht
kan stellen aan de ontwikkelaar.
als gemeente we zorg hebben voor onze burgers om iedereen de kans geven volwaardig mee te
doen. De bouwsector thans goede mogelijkheden biedt op een volwaardige arbeidsplaats. Door
de SROI-maatregel ook toe te passen op bouwprojecten worden de instroomkansen van
participatie-kandidaten significant vergroot;

Naar inhoudsopgave
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Motie 2019 – 50 LR SROI bouwprojecten (vervolg)
verzoekt het college:
1. bij verkoop van grond, met uitzondering van verkoop aan particulieren, een bepaling op te nemen
dat bij ontwikkeling van de grond een SROI verplichting geldt;
In deze bepaling in ieder geval op te nemen dat:
a. de ontwikkelaar tot ná realisatie van het bouwproject verantwoordelijk blijft om de
implementatie van SROI toe te passen;
b. SROI wordt ingezet voor een percentage van 5% van het loonbestanddeel van de
bouwkosten voor een periode van 5 jaar;
c. bij de start van het gebruikmaken van deze bepaling de voorwaarde op te nemen dat er
een aantoonbare inspanningsverplichting wordt verantwoord, met een boetebeding indien
hieraan niet wordt voldaan;
d. na 5 jaar, als (na evaluatie) de ervaringen positief zijn, in plaats van de
inspanningsverplichting een resultaatverplichting op te nemen;
2. dit in te laten gaan met ingang van 1 januari 2020;
3. de SROI coördinator van de gemeente te laten toetsen wat de inzet en resultaten zijn van deze
SROI-verplichtingen;
4. andere eigenaren van grondposities in Ridderkerk te stimuleren ook soortgelijke bepalingen op te
nemen;
5. de raad jaarlijks te informeren over de resultaten van alle inkoopopdrachten waar SROI vanuit de
gemeente wordt ingezet;

en gaat over tot de orde van de dag.
De raadsleden,

Michel Ouwens, Leefbaar Ridderkerk

Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk

Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk

SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER:
Onderwerp is de inzet van social return bij bouwprojecten. Het college wordt verzocht bij verkoop van
gemeentegronden te bepalen dat ontwikkelaars bij een verdere ontwikkeling van de grond een social
return verplichting moeten opleggen.

Naar inhoudsopgave
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Motie 2019 – 51 P18P Bevorderen opkomst verkiezingen
MOTIE VAN HET RAADSLID JEROEN VAN NEUREN (PARTIJ 18PLUS), BJÖRN ROS (GROEN
LINKS), PETRA VAN NES- DE MAN (BURGER OP 1) INZAKE BEVORDEREN OPKOMST
VERKIEZINGEN
Voorgesteld: 7 november 2019
Nr. 2019 – 51
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:
1. we dit jaar 100 jaar kiesrecht voor zowel mannen als vrouwen vieren;
2. de Tweede Kamer dit vierde op vrijdag 17 mei jl. met een feestelijke bijeenkomst in de Ridderzaal
in de aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin
Máxima;
3. iedere Nederlander, die op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder is, mag stemmen.
constaterende dat:
a. er in Nederland geen opkomstplicht (meer) geldt.
b. niet alle stemgerechtigden gebruik maken van hun kiesrecht;
c. er diverse (ludieke) acties ontwikkeld worden om opkomsten bij verkiezingen te bevorderen 1. *
is van mening dat het de ambitie van het gemeentebestuur moet zijn een zo hoog mogelijke opkomst
te behalen bij elke in de gemeente gehouden verkiezing;
verzoekt het college:
1. een onderzoek te doen naar de alternatieve acties, manieren, zoals bijvoorbeeld gebruik van
(sociale) media en (mobiele) locaties, die de opkomst bij verkiezingen in Ridderkerk zouden
kunnen doen vergroten.
2. de raad van de mogelijkheden op de hoogte te stellen vóór 1 juni 2020 en daarbij aan te geven
welke mogelijkheden het college wil gaan gebruiken en welke niet en waarom niet;
en gaat over tot de orde van de dag.
De raadsleden,

Jeroen van Neuren, Partij 18PLUS

Björn Ros, GroenLinks

Petra van Nes-de Man (Burger op 1)

SAMENVATTING VOOR DE VOORZITTER.
Onderwerp is het bevorderen van de opkomst bij verkiezingen. Het college wordt verzocht na te gaan
welke mogelijkheden er zijn die opkomst te vergroten en de raad van de resultaten op de hoogte te
stellen vóór 1 juni 2020.





1

Mobiel stembureau (https://www.lc.nl/friesland/sudwest-fryslan/Ludieke-acties-moeten-opkomst-verkiezingen-Súdwestverhogen-24771471.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)
Digitaal de verkiezingen onder de aandacht brengen (https://www.nu.nl/internet/5894925/eu-gebruikt-snapchat-omopkomst-verkiezingen-te-verhogen.html)
Verhogen opkomst Verkiezingen https://www.adformatie.nl/gedragsverandering/simpele-communicatiemiddelen-kunnenopkomst-verkiezingen-ver

Naar inhoudsopgave
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Motie 2019 – 52 PvdA Dierenartskosten voor minima
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN ARIANNE RIPMEESTER (PvdA), AD LOS (ECHT VOOR
RIDDERKERK) EN KARIN KAYADOE (LEEFBAAR RIDDERKERK) INZAKE
DIERENARTSKOSTEN VOOR MINIMA
Voorgesteld: 7 november 2019
Nr. 2019 – 52
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) huisdieren aanwezig kunnen zijn bij Ridderkerkers met een minimuminkomen;
b) ook hulphonden toegewezen kunnen worden aan minima;
c) een huisdier verschillende behoeften vervult, eenzaamheid tegengaat, dagritme en bewegen
stimuleert en stress helpt verminderen;
d) de Ridderkerkpas een grote groep minima bereikt en het college meer partijen wil laten aansluiten
op de Ridderkerkpas;
e) er voorbeelden zijn van regelingen in andere gemeenten waardoor dierenartskosten voor minima
kunnen worden verlicht en dierenwelzijn wordt bevorderd;
f) er in Ridderkerk geen regeling is die daarin voorziet;
is van mening dat:
1)
2)
3)
4)

de gezondheid van huisdieren niet afhankelijk moet zijn van de financiële situatie van de baasjes;
het mijden van zorg voor huisdieren op termijn tot hogere kosten kan leiden;
huisdieren vaak van grote emotionele waarde zijn;
dierenartskosten fors kunnen drukken op het maandbudget;

verzoekt het college om:
a. inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn om de dierenartskosten voor huisdieren en
hulphonden in minimahuishoudens te verlichten;
b. daarbij na te gaan of, en zo ja op welke wijze, de Ridderkerkpas daarvoor kan worden ingezet;
c. de raad van de resultaten op de hoogte te stellen ruim vóór de raadsbehandeling van het Integraal
Beleid Sociaal Domein in december 2020;
en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden,

Arianne Ripmeester, PvdA

Ad Los, Echt voor Ridderkerk

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk

SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER
Onderwerp zijn dierenartskosten voor minima. Het college wordt verzocht inzichtelijk te maken welke
mogelijkheden er zijn om deze kosten voor de minimahuishoudens te verlichten en daarbij na te gaan
of en zo ja op welke wijze de Ridderkerkpas daarvoor kan worden ingezet.

Naar inhoudsopgave
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Motie 2019 – 53 PvdA Natuurinclusief bouwen
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN JEROEN RIJSDIJK (PvdA), BJÖRN ROS (GROENLINKS),
ROBERT KOOIJMAN (CHRISTENUNIE), KEES VAN DER DUIJN SCHOUTEN (SGP), JIM KLOOS
(ECHT VOOR RIDDERKERK) EN CORA VAN VLIET (ECHT VOOR RIDDERKERK) INZAKE
NATUURINCLUSIEF BOUWEN
Voorgesteld: 7 november 2019
Nr. 2019 – 53
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. Ridderkerk net als andere gemeenten opgaven heeft op het gebied van klimaatadaptatie,
energietransitie, luchtkwaliteit, biodiversiteit en kwaliteit van het openbaar groen;
b. in het collegeprogramma staat dat het college werk maakt van het verbinden van
groenstructuren en op een vernieuwende en creatieve manier wil omgaan met biodiversiteit;
c. er de komende jaren woningen en andere gebouwen gebouwd en gerenoveerd zullen worden
in Ridderkerk;
d. de omgeving met relatief kleine en eenvoudige maatregelen meer geschikt kan worden
gemaakt voor allerlei soorten dieren en planten, inclusief soorten die het op dit moment
moeilijk hebben;
e. natuurinclusief bouwen een manier van duurzaam bouwen en ontwikkelen is waarbij zodanig
gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en
natuurwaarden;
f. gemeenten het bevorderen van de biodiversiteit steeds vaker als één van de selectiecriteria
meenemen bij het aanbesteden van bouwprojecten;
is van mening dat:
1. de aanwezigheid van groen en dierenleven positieve effecten heeft op de leefbaarheid in onze
woonwijken;
2. nieuwbouw en renovatie van bestaande woningen en gebouwen, alsmede het ontwerpen en
(her)inrichten van de openbare ruimte kansen biedt om de biodiversiteit in onze gemeente
verder te vergroten;
verzoekt het college:
a. te onderzoeken hoe er structureel aandacht kan komen voor natuurinclusief bouwen in onze
gemeente bij nieuwbouw en renovatie van bestaande woningen en gebouwen, alsmede de
(her)inrichting van de openbare ruimte;
b. te onderzoeken hoe dit ook geborgd kan worden;
c. de raad uiterlijk in het derde kwartaal van 2020 te informeren over de uitkomsten van dit
onderzoek en daarbij aan te geven tot welke acties/maatregelen uw college wil overgaan
(eventueel door de raad daartoe een voorstel te doen);
en gaat over tot de orde van de dag.
De raadsleden,

Jeroen Rijsdijk, PvdA

Björn Ros, GroenLinks

Robert Kooijman, ChristenUnie

Kees van der Duijn Schouten, SGP

Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk

SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER:
Onderwerp is Natuurinclusief bouwen. Het college wordt verzocht te onderzoeken hoe er structureel
aandacht kan komen voor natuurinclusief bouwen in onze gemeente en hoe dit geborgd kan worden.
Naar inhoudsopgave
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