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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Uitvoering motie 2019-47 hondenlosloopgebied

College van burgemeester 
en wethouders 
14 juli 2020

Zaaknummer
151897
 

Portefeuillehouder
P. Meij

Commissie Samen wonen 
3 september 2020

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
r.schut@bar-organisatie.nl
 

Gemeenteraad 
17 september 2020
 

Geadviseerd besluit
1. Het tijdelijke hondenlosloopgebied aan de Koninginneweg aan te leggen.

2. Een budget van € 53.000,--  beschikbaar te stellen voor de aanleg van het tijdelijke 
hondenlosloopgebied en dit te onttrekken uit de algemene reserve en te verwerken in de 2e 
tussenrapportage.

3. Met het tijdelijk aanleggen van het honden losloopgebied is de motie 2019-47 afgedaan.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Uw gemeenteraad heeft op 7 november 2019 de motie 2019-47 inzake aanwijzen tijdelijk honden 
losloopgebied aangenomen.

Uw gemeenteraad verzoekt het college het restperceel tijdelijk aan te wijzen als honden losloopgebied 
 en in overleg te treden met het Maxima college over de plaatsing van een omheining en afvalbak in 
verband met de opruimplicht.

Met het Maximacollege is overleg gevoerd over hun inzet bij de inrichting. Zij zijn verbonden aan de 
Top Academie waarin aannemers deelnemen en leerlingen van praktijkscholen en MBO betrekken bij 
de uitvoering van projecten.

Het Maximacollege voert dit project op voor de Top Academie.

Beoogd effect
Uitvoering geven aan de ingediende motie.

Relatie met beleidskaders
APV

Grondposities (restpercelen)

Argumenten
1.1. De inrichting is overeenkomstig de wens het terrein in te richten voor een honden losloopgebied.

2.1. De aanlegkosten kunnen ten laste gebracht worden van de algemene reserve.

Binnen bestaande budgetten is geen ruimte aanwezig voor deze gevraagde investering.

3.1 Met het tijdelijk aanleggen van het honden losloopgebied wordt uitvoering gegeven aan de wens 
van de gemeenteraad, zoals benoemd in de motie.

Overleg gevoerd met
Het Maxima college en de Top Academie.

Kanttekeningen
N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
Het schetsontwerp wordt besproken met Cluster Ruimte en het Maxima college.

Eventuele wijzigingen worden verwerkt waarna de inrichting van het plan wordt voorgelegd aan de 
wijkbewoners en het wijkoverleg.

Uitvoering kan plaatsvinden na besluitvorming in de raad vanaf oktober 2020.

Het college wijst de locatie, op grond van artikel 2:57 lid 2 van de APV, aan als (tijdelijk) honden 
losloopgebied.

Evaluatie/monitoring
N.v.t.

Financiën
De raming voor de uitvoering bedraagt € 53.000,--.  Dit is inclusief de uitbreiding met een watergang 
en een brede buffer groen aan de zijde van de Sportlaan en Koninginneweg.
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Hiervoor is geen budget beschikbaar binnen de begroting.

De kosten kunnen ten laste gebracht worden van de algemene reserve.

Het structureel onderhouden van het terrein kan wel binnen de huidige budgetten en wijkt marginaal af 
van de kosten van het huidige onderhoud.

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
De inrichting krijgt een natuurlijke uitstraling. Het tijdelijke karakter, naar verwachting minimaal ruim 5 
jaar, is aanleiding de inrichting hierop aan te passen door bijvoorbeeld geen gesloten verharding toe 
te passen.

Communicatie/participatie na besluitvorming
De inrichting van het plan wordt voorgelegd aan het Maximacollege, het wijkoverleg en de directe 
bewoners in de omgeving.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Bewonerstekening.pdf  
2. Motie 2019-47.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
17 september 2020

Zaaknummer:
151897

Onderwerp:
Uitvoering motie 2019-47 
hondenlosloopgebied Commissie samen wonen

3 september 2020

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 14 juli 2020,

gelet op 

APV

BESLUIT:

1. Het tijdelijke hondenlosloopgebied aan de Koninginneweg aan te leggen.

2. Een budget van € 53.000,--  beschikbaar te stellen voor de aanleg van het tijdelijke 
hondenlosloopgebied en dit te onttrekken uit de algemene reserve en te verwerken in de 2e 
tussenrapportage.

3. Met het tijdelijk aanleggen van het honden losloopgebied is de motie 2019-47 afgedaan.


