
 

Motie 2022 - 23 

Motie Rookverbod overheidsgebouwen 

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

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023; 

overwegende dat: 

1. we in Ridderkerk streven naar een rookvrije generatie; 

2. op 7 maart 2022 met algemene stemmen de Tweede wijziging Algemene Plaatselijke 

Verordening 2020 is aangenomen; 

3. hierdoor nu in de Ridderkerkse APV is opgenomen dat roken is verboden op openbare 

plaatsen die deel uitmaken van een door het college aangewezen overheidsgebouw; 

4. het college op dit moment nog geen overheidsgebouwen heeft aangewezen; 

is van mening dat: 

a. het van belang is dat het college actief uitvoering geeft aan dit APV-artikel; 

verzoekt het college om: 

1. nog dit jaar overheidsgebouwen aan te wijzen waar het rookverbod gaat gelden; 

2. daarbij in ieder geval het gemeentehuis van Ridderkerk aan te wijzen; 

3. dit in overleg te doen met de overige gebruikers van het gemeentehuis; 

4. het rookverbod zo snel als mogelijk is in te voeren op deze locaties; 

5. de raad uiterlijk in het eerste kwartaal 2023 te informeren over de uitkomsten hiervan; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Robert Kooijman, ChristenUnie 

Melindy Dirks, PvdA/GROENLINKS 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 



Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is het rookverbod rondom overheidsgebouwen. 

Het college wordt verzocht zo snel mogelijk overheidsgebouwen aan te wijzen waar het 

rookverbod voor de openbare ruimte gaat gelden, dit in ieder geval te doen voor het  

gemeentehuis van Ridderkerk en de raad uiterlijk in het eerste kwartaal 2023 te informeren over 

de uitkomsten. 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen 

Stemverhouding 
Voor: 16 (SGP, PvdA/GROENLINKS, Burger op 1, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, CDA) 

Tegen: 12 (VVD, Leefbaar Ridderkerk, Partij 18PLUS) 
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