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Amende-
ment nr. 

Indiener Onderwerp Samenvatting 

2019 - 12 PvdA Afvalstoffenheffing 

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. 

 
 
 

Motie nr. Indiener Onderwerp Samenvatting 

2019 – 37 D66 
Vergroenen 
schoolpleinen 

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. 

2019 – 38 CU Herindicatie 

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. 

2019 – 39 Bo1 
Vrije rijbaan 
Verbindingsweg 

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. 

2019 – 40 Bo1 AED’s in Ridderkerk 

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. 

2019 – 41  CDA 
Manifest ‘Iedereen 
doet mee’ 

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 nr. Indiener Onderwerp Samenvatting 

2019 – 42 CDA 
Meld misdaad 
anoniem 

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. 

2019 – 43  CDA 
Nieuw 
evenementenbeleid 

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. 

2019 – 44 SGP 
Viering 75 jaar 
vrijheid 

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. 

2019 – 45  SGP 
Jeugdlintje 
Ridderkerk 

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. 

2019 – 46 SGP Lachgas 

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. 

2019 – 47 LR 
Hondenlos 
loopgebied 

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. 

2019 – 48 LR 
Overlast ratten en 
muizen 

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. 
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Motie nr. Indiener Onderwerp Samenvatting 

2019 – 49 LR 
Pop-up 
politiebureaus 

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. 

2019 – 50 LR SROI bouwprojecten 

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. 

2019 – 51 P18P 
Bevorderen 
opkomst 
verkiezingen 

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. 

2019 – 52 PvdA 
Dierenartskosten 
voor minima 

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. 

2019 – 53 PvdA 
Natuurinclusief 
bouwen 

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. 

 
 
 


