
Motie 2022 - 17 

Motie onderzoek digitale participatie per wijk 

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

wethouders tot het vaststellen van de 1e begrotingswijziging 2023 en het kennisnemen van het 

collegeprogramma 2022-2026; 

overwegende dat: 

1. het college in 2023 een nieuw participatiebeleid gaat opstellen (punt 18 collegeprogramma);

2. er in het collegeprogramma is opgenomen dat om informatie te halen uit de samenleving

geschikte instrumenten worden ingezet;

3. hierin tevens is opgenomen dat het belangrijk is om een zo breed mogelijk geluid uit de wijk te

horen;

4. inwoners elkaar niet alleen fysiek, maar ook steeds meer digitaal ontmoeten, onder andere op

social media;

5. het college momenteel bezig is met uitvoering te geven aan de motie 2020-84 Wijkdashboards;

is van mening dat: 

a. om zoveel mogelijk inwoners te bereiken en informatie uit de samenleving te halen een goede

digitale ontmoetingsplek voor wijkbewoners moet worden ingericht;

b. Ridderkerk niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden, omdat in Rotterdam al goede resultaten

zijn geboekt met het concept ‘Like je Wijk’;

c. crossmediale communicatie de buurt met elkaar verbindt;

d. actuele en positieve berichtgeving geplaatst moet worden op de plek waar het hoort, namelijk in

de buurt zelf, waarbij de toekomstige wijkdashboards en ‘Like je Wijk’ elkaar kunnen

versterken;

verzoekt het college om: 

1. voor het opstellen van het nieuwe participatiebeleid te onderzoeken of het concept van ‘Like je

Wijk’ de digitale ontmoetingsplek kan worden van de Ridderkerkse wijken;

2. te onderzoeken of ‘Like je Wijk’ de toekomstige wijkdashboards versterkt (motie 2020-84);

3. de raad over de resultaten te informeren bij de aanbieding van het nieuwe participatiebeleid



en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

Jeroen Rijsdijk, PvdA/GROENLINKS 

Victor Mijnders, CDA 

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 en 604626 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp digitale participatie per wijk. 

Het college wordt verzocht voor het opstellen van het nieuwe participatiebeleid te onderzoeken of 

het concept van ‘Like je Wijk’ de digitale ontmoetingsplek kan worden van de Ridderkerkse wijken. 

Tevens om te onderzoeken of ‘Like je Wijk’ de toekomstige wijkdashboards versterkt. 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen 

Stemverhouding 
Voor: 27 (SGP, PvdA/GROENLINKS, Echt voor Ridderkerk, VVD, Leefbaar Ridderkerk, Partij 

18PLUS, ChristenUnie, CDA) 

Tegen: 1 (Burger op 1) 
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