
Moties bij de behandeling van de Begroting 2023 Ridderkerk 

Toelichting en leeswijzer 

Dit bestand bevat de moties die worden ingediend bij de behandeling van de Begroting 2023 van 

de gemeente Ridderkerk. De moties zijn gerangschikt in de volgorde waarin de fracties hun 

algemene beschouwingen uitspreken. 

Bladwijzers 
U kunt snel door het document navigeren door gebruik te maken van de bladwijzerfunctie 

(bookmarks) als uw pdf lezer dit ondersteunt. 

Inhoudsopgave 
De inhoudsopgave is aanklikbaar. U kunt vanaf onderaan elke pagina snel naar de 

inhoudsopgave springen. 

Moties 

6 P18P Indexatie boetebedragen 

7 P18P Invoeren hufterboete 

8 P18P Voetgangersoversteek-plaatsen Klimop Centrum en Maximacollege 

9 PvdAGL Energiearmoede tegengaan 

10 PvdAGL Help het mkb Ridderkerk 

11 PvdAGL Kinderen uit armoede 

12 PvdAGL Vegetarisch als standaard 

13 PvdAGL Versterk vaardigheden kinderen 

14 SGP Onderzoek ophalen oud papier 

15 SGP Ontwikkelingen GR BAR-organisatie 

16 LR Aanpak jeugdcriminaliteit 

17 LR Onderzoek digitale participatie per wijk 

18 CDA Onderzoek opheffen vrachtwagenstrook A16 

19 CDA Schouw toegankelijkheid openbare ruimte 

20 CDA Veilige fietsenstallingen en bushaltes Rotterdamseweg 

21 CU Bescherming en onderhoud monumentale bomen 



22 CU Buurtcirkel in elke wijk 

23 CU Rookverbod overheidsgebouwen 

24 CU Slimme bandenpomp 

25 VVD Huisvesting Muziekschool Ridderkerk 

26 EvR Huisvesting Wijkvereniging Drievliet-‘t Zand 

27 EvR Openbaar invalidentoegankelijk toilet 

28 EvR Samenwonen op proef met behoud van uitkering 

29 EvR Uitbreiding vuurwerkvrije zones. 

30 Bo1 Afschaffen afvalpassen voor vuilcontainers 

31 Bo1 Anders omgaan met volwassen bomen 

32 Bo1 Fietsbeugels bij de parkeerplaats Waalbos en entree Crezéepolder 

33 Bo1 Instellen eigen erfgoedcommissie 

34 Bo1 Onderzoek gratis ontbijt op basisscholen 

35 Bo1 Taxivergoeding bij tekortkomingen leerlingenvervoer 



Motie 2022 - 6 

Motie indexatie boetebedragen 

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. de gemeente Ridderkerk veelvuldig overeenkomsten sluit waar een boetebepaling in is

opgenomen voor gevallen waarin de overeenkomst niet of gedeeltelijk niet wordt nagekomen;

2. in deze boetebepalingen veelal niet is opgenomen dat deze boetes worden geïndexeerd;

3. een bepaling over indexering wel in een overeenkomst kan worden opgenomen;

is van mening dat: 

het niet de bedoeling is dat het in de tijd financieel aantrekkelijk wordt om voor een boete te kiezen 

in plaats van het naleven van een overeenkomst; 

verzoekt het college om: 

vanaf heden in overeenkomsten waar een boetebepaling in is opgenomen ook een bepaling op te 

nemen dat het boetebedrag wordt geïndexeerd; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp zijn de boetebepalingen in overeenkomsten met de gemeente. 



Het college wordt verzocht met ingang van heden in overeenkomsten met een boetebepaling op 

te nemen een bepaling dat het boetebedrag wordt geïndexeerd. 

inhoudsopgave



Motie 2022 - 7 

Motie invoering hufterboete 

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. onder andere de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel veelplegers van het

verkeerd aanbieden van afval hoger beboeten;

2. gemeenten sinds 1 januari 2017 de bevoegdheid hebben om een bestuurlijke boete op te

leggen voor overtredingen die kunnen leiden tot overlast in de openbare ruimte in plaats van

een (bestuurlijke) strafbeschikking;

is van mening dat: 

a. overtredingen in de openbare ruimte, zoals het verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval of

het veroorzaken van zwerfafval, het Ridderkerkse straatbeeld ernstig vervuilen;

b. veelplegers van dergelijke overtredingen zwaarder beboet dienen te worden;

verzoekt het college om: 

1. in 2023 een boetesysteem in te voeren in de geest van “de Rotterdamse Hufterboete” of het

boetesysteem van Capelle aan den IJssel;

2. de raad uiterlijk twee maanden na invoering van het nieuwe boetesysteem te informeren over

het nieuwe boetesysteem.

gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Linda Klaver, VVD 



Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is de invoering van een hufterboete. 

Het college wordt verzocht in 2023 een boetesysteem in te voeren in de geest van “de 

Rotterdamse Hufterboete” of het boetesysteem van Capelle aan den IJssel en de raad uiterlijk 

twee maanden na invoering van het nieuwe boetesysteem te informeren over het nieuwe 

boetesysteem. 

Artikelen (digitaal) 
1. Rijnmond nieuws: Afval herhaaldelijk verkeerd aangeboden in Capelle?

2. Gemeente Rotterdam: Handhavers werken met hart voor 010

inhoudsopgave

https://www.rijnmond.nl/nieuws/1290279/afval-herhaaldelijk-verkeerd-aangeboden-in-capelle-dan-volgt-500-euro-boete
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/handhaving


Motie 2022 - 8 

Motie Voetgangersoversteekplaatsen Klimop Centrum en Maximacollege 

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. meerdere gemeenten extra maatregelen hebben getroffen bij voetgangersoversteekplaatsen

om de zichtbaarheid en het veiligheidsgevoel te vergroten;

2. de voetgangersoversteekplaats bij OBS De Piramide op verzoek van de leerlingen is

vernieuwd;

is van mening dat: 

a. voetgangersoversteekplaatsen bij scholen een verhoogde zichtbaarheid moeten krijgen

vanwege de kwetsbare doelgroep die daar oversteekt;

b. de huidige voetgangersoversteekplaatsen nabij CBS De Klimop Centrum en het Maximacollege

onoverzichtelijk en daarmee onveiliger zijn dan de voetgangersoversteekplaats nabij OBS De

Piramide;

verzoekt het college om: 

1. maatregelen te nemen bij de voetgangersoversteekplaatsen nabij CBS De Klimop Centrum en

het Maximacollege die de zichtbaarheid en het veiligheidsgevoel vergroten;

2. hierover in overleg te treden met CBS De Klimop Centrum en het Maximacollege;

3. de raad te informeren over de genomen maatregelen;

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS 

Daan Kardol, SGP 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Victor Mijnders, CDA 



Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp zijn de voetgangersoversteekplaatsen bij CBS De Klimop Centrum en het 

Maximacollege. 

Het college wordt verzocht in overleg met de scholen maatregelen te nemen om de zichtbaarheid 

van en het veiligheidsgevoel over deze voetgangersoversteekplaatsen te vergroten. 

Bijlagen 

1. nieuwkoop-rust-zebrapaden-uit-met-knipperlichten-en-smileys~abd8de11/

2. gevaarlijkste-verkeerssituatie-van-flevoland-heeft-nu-smileys-en-straks-een-3d-zebrapad

inhoudsopgave

https://www.ad.nl/alphen/nieuwkoop-rust-zebrapaden-uit-met-knipperlichten-en-smileys%7Eabd8de11/
https://www.dedrontenaar.nl/nieuws/algemeen/127412/gevaarlijkste-verkeerssituatie-van-flevoland-heeft-nu-smileys-en-straks-een-3d-zebrapad


Motie 2022 - 9 

Motie Energiearmoede tegengaan 

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. energiearmoede betekent dat de energierekening te hoog is ten opzichte van het inkomen;

2. verduurzaming van woningen zowel bijdraagt aan de Ridderkerkse klimaatdoelstellingen als

energiearmoede tegen gaat, omdat de energierekening lager wordt;

3. een energielabel verplicht is bij verhuur of verkoop van een woning;

4. vanaf 1 januari 2030 corporatiewoningen en private huurwoningen met slechte energie labels

(E, F en G) niet meer verhuurd mogen worden;

5. alle corporatiewoningen gemiddeld energielabel B moeten hebben;

6. dit betekent dat mogelijk ook in Ridderkerk nog niet alle huurwoningen energielabel B bezitten;

7. Wooncompas de grootste verhuurder van sociale huurwoningen in Ridderkerk is;

8. Wooncompas al hard werkt aan de verduurzaming van de woningvoorraad;

9. Op dit moment 80% van de woningen van Wooncompas al minimaal energielabel C heeft;

10. Wooncompas streeft naar gasloos en nul-op-de-meter, los van het energielabel;

is van mening dat: 

a. verduurzaming van sociale huurwoningen in eerste plaats de verantwoordelijkheid is van de

woningbouwcorporatie en niet van de huurders;

b. gelet op de ook in Ridderkerk toenemende energiearmoede versnelling van de verduurzaming

van de woningen gewenst is;

verzoekt het college om: 

1. in gesprek te gaan met Wooncompas om te kijken of Wooncompas mogelijkheden ziet om de

verduurzaming van alle woningen te versnellen naar minimaal energielabel B in plaats van

gemiddeld energielabel B;

2. vóór 1 januari 2023 de uitkomsten van deze gesprekken te delen met de raad;



en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Björn Ros, PvdA/GROENLINKS 

Victor Mijnders, CDA 

Tjalke Alkema, ChristenUnie 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is het tegengaan van energiearmoede. 

Het college wordt verzocht in gesprek te gaan met Wooncompas om te kijken of Wooncompas 

mogelijkheden ziet om de verduurzaming van alle woningen te versnellen naar minimaal 

energielabel B in plaats van gemiddeld energielabel B. Deze verduurzaming draagt ook bij aan 

bestrijding van de energiearmoede. 

inhoudsopgave



Motie 2022 - 10 

Motie Help het mkb Ridderkerk 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van de 2e Tussenrapportage 2022, de 

Programmabegroting 2023 en de 1e begrotingswijziging 2023; 

overwegende dat: 

1. ondernemers geconfronteerd worden met sterk oplopende energie- en grondstofprijzen,

huurverhogingen en krapte op de arbeidsmarkt;

2. zij niet alle prijsstijgingen kunnen en willen doorberekenen aan hun klanten;

3. veel ondernemers de klap van de coronacrisis nog niet te boven zijn;

4. mkb-experts waarschuwen dat delen van het midden- en kleinbedrijf op omvallen staan;

5. de maatregelen die vanuit het Rijk zijn aangekondigd om de energierekening voor

ondernemers te dempen naar verwachting niet toereikend zijn om faillissementen te

voorkomen;

6. het gemeentebestuur tijdens de coronacrisis verschillende maatregelen heeft genomen om

ondernemers van kleine en middelgrote ondernemingen naast en in aanvulling op landelijke

maatregelen financieel te ondersteunen, onder meer door af te zien van het heffen van

precariobelasting en het instellen van de Bijzondere subsidieregeling huurcompensatie Corona

Ridderkerk 2022;

is van mening dat: 

a. mkb-bedrijven, waaronder de detailhandel en de horeca, een onmisbare voorziening zijn voor

een levendige en vitale gemeente;

b. de gemeente en onze inwoners er dan ook een groot belang bij hebben dat deze ondernemers

hun bedrijf kunnen voortzetten;

c. bij winkelsluitingen het straatbeeld ingrijpend zal veranderen, dit kan leiden tot verrommeling,

dat gevolgen kan hebben voor de veiligheid en veiligheidsbeleving op straat;

d. de Bijzondere subsidieregeling huurcompensatie Corona Ridderkerk 2022 een effectief

instrument is gebleken om mkb-ondernemers in een voor hen financieel zware tijd te

ondersteunen;



verzoekt het college om: 

1. op een zo kort mogelijke termijn een steunpakket van maximaal € 250.000 beschikbaar te

stellen voor Ridderkerkse mkb-bedrijven in de vorm van een regeling in de geest van de

Bijzondere subsidieregeling huurcompensatie Corona Ridderkerk 2022;

2. het steunpakket met terugwerkende kracht open te stellen vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31

december 2023;

3. de financiële gevolgen voor 2022 te dekken uit het saldo voor dit jaar of de algemene reserve

en die voor 2023 te dekken uit het saldo voor 2023;

4. het steunpakket met klem onder de aandacht te brengen van de Ridderkerkse mkb-bedrijven

en hun verhuurders;

5. de raad over de uitvoering van deze motie en van de in te stellen regeling te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Jeroen Rijsdijk, PvdA/GROENLINKS 

Tjalke Alkema, ChristenUnie 

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544626, 544624, 604626 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is het midden en kleinbedrijf in Ridderkerk. 

Het college wordt verzocht een steunpakket beschikbaar te stellen voor Ridderkerkse mkb-

bedrijven, ter waarde van maximaal € 250,000, en dit onder de aandacht te brengen van de 

Ridderkerkse mkb-bedrijven en hun verhuurders.  

inhoudsopgave



Motie 2022 - 11 

Motie Kinderen uit de armoede 

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. meer dan duizend Ridderkerkse kinderen opgroeien in armoede volgens de duiding van de

laatste Armoedemonitor 2020 en het aantal in 2022 naar verwachting is gestegen;

2. een groeiend aantal huishoudens (1 op de 3!) volgens een artikel op Gemeente.nu aangeeft

financieel klem te zitten vanwege de gestegen kosten en structurele financiële stress te

hebben (zie artikel van het Nibud);

3. de effecten van armoede op kinderen en hun toekomst ingrijpend zijn;

4. de raad een inkomensgrens voor het minimabeleid van 110% van de bijstandsnorm heeft

vastgesteld;

5. door de inkomensgrens voor minimaregelingen te verhogen, meer inwoners (en hun kinderen)

gebruik kunnen maken van deze voorzieningen;

is van mening dat: 

a. de Europese en landelijke overheid stappen zetten die de bestaanszekerheid van inwoners zal

versterken, maar de effecten laat merkbaar zullen zijn, onbekend zijn en naar verwachting

onvoldoende zullen zijn;

b. op korte termijn al lokaal maatregelen mogelijk zijn om de Ridderkerkse gezinnen te

ondersteunen en stress en schulden zullen voorkomen;

c. bijzondere bijstand en het Noodfonds nu al vaker en sneller kunnen worden benut voor een

grotere groep inwoners en doelen;

verzoekt het college om: 

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-09-17-RIB-Minimabeleid-en-Schuldhulpverlening-Armoedemonitor-Duidingsrapport.pdf
https://www.gemeente.nu/sociaal/steeds-meer-mensen-financieel-in-de-knel-ook-middenkomens/
https://www.nibud.nl/nieuws/groeiend-aantal-huishoudens-financieel-klem/


1. de raad een voorstel te doen om de toegang tot de minimaregelingen waarvoor de

Ridderkerkpas gebruikt kan worden te verruimen naar inkomens tot 130% van de

bijstandsnorm zodat meer kinderen kunnen blijven sporten en schoolspullen kopen;

2. te onderzoeken welke extra en bestaande mogelijkheden ingezet kunnen worden om de

kinderen in armoede te ondersteunen;

3. deze mogelijkheden in te zetten en de raad in het eerste kwartaal van 2023 hierover te

informeren;

4. de financiële gevolgen te begrenzen op maximaal € 250.000 en voor 2023 te dekken uit het

saldo voor 2023 of de algemene reserve;

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Arianne Ripmeester, PvdA/GROENLINKS 

Erna de Wolff – ter Beek, ChristenUnie 

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 verminderen van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede. 

Het college wordt verzocht de raad een voorstel te doen om de toegang tot de minimaregelingen 

waarvoor de Ridderkerkpas gebruikt kan worden te verruimen naar inkomens tot 130% van de 

bijstandsnorm zodat meer kinderen kunnen blijven sporten en schoolspullen kopen en te 

onderzoeken welke extra en bestaande mogelijkheden ingezet kunnen worden om de kinderen in 

armoede te ondersteunen. 

inhoudsopgave



Motie 2022 - 12 

Motie Vegetarisch als standaard 

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. Nederland in het klimaatakkoord van Parijs heeft afgesproken om de opwarming van de aarde

onder de 2 graden te houden;

2. het houden en eten van dieren uit de intensieve vleesindustrie een belangrijke veroorzaker is

van uitstoot van broeikasgassen welke bijdragen aan klimaatverandering;

3. vlees nu veelal uit gewoonte een vast onderdeel is van maaltijden en borrels, ook binnen de

catering van de gemeente;

4. diverse ministeries, gemeenten en andere instellingen de norm van hun catering hebben

omgedraaid van vlees naar vegetarisch;

is van mening dat: 

a. de gemeente een voorbeeldfunctie heeft ten opzichte van haar inwoners;

b. de gemeente een sterk signaal afgeeft als zij de standaard in haar catering omdraait naar

vegetarisch;

spreekt uit dat: 

1. bij alle door of namens de gemeente georganiseerde maaltijden en bijeenkomsten standaard

vegetarische consumpties worden aangeboden, en wie vlees of vis wil eten, dit van tevoren

kan aangeven;

2. als vlees of vis alsnog wordt aangeboden, dat dat biologisch is;

verzoekt het college: 

uitvoering te geven aan deze motie en de raad daarover te informeren 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Het raadslid,  

Melindy Dirks, PvdA/GROENLINKS 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting  
Onderwerp is vegetarisch eten. 

De raad wordt verzocht uit te spreken dat bij alle door of namens de gemeente georganiseerde 

maaltijden en bijeenkomsten standaard vegetarische consumpties worden aangeboden, en wie 

vlees of vis wil eten, dit van tevoren kan aangeven. En als vlees of vis alsnog wordt aangeboden, 

dat dat biologisch is. 

Het college wordt verzocht dit uit te voeren. 

inhoudsopgave



Motie 2022 - 13 

Motie Versterk vaardigheden kinderen 

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. de zorgen en stress die opgroeien in armoede met zich meebrengt bij kinderen zorgt voor

een achterstand in de ontwikkeling van hun (executieve) functies (impulsbeheersing,

emotieregulatie, besluitvorming en werkgeheugen);

2. dit het risico vergroot op een minder goede taal- en cognitieve ontwikkeling, lagere

schoolprestaties en voortijdig schoolverlaten;

3. opgroeien in armoede kinderen en jongeren bovendien ernstig in hun sociaal-emotionele

ontwikkeling belemmert;

4. zij een groter risico hebben op psychosociale problemen, probleemgedrag, een slechte

gezondheid en op de langere termijn op jeugdcriminaliteit en -werkloosheid en armoede op

volwassen leeftijd;

5. het college voorlichting wil geven op het omgaan met geld en digitaal welzijn

(collegeprogramma nr. 165);

6. het college prioriteit blijft houden op het vroegtijdig signaleren van armoede- en

schuldenproblematiek (collegeprogramma nr. 166)

is van mening dat: 

a. het binnen het armoedebeleid belangrijk is om specifiek aandacht te geven aan kinderen en

jongeren in armoede;

b. maatregelen genomen moeten worden die helpen om kinderen en jongeren uit de armoede te

halen en veerkrachtig en vitaal te worden;

c. deze maatregelen dienen te worden opgenomen in een actieplan dat in samenspraak met

professionals, vrijwilligers, werkgevers, schuldeisers en ervaringsdeskundigen (dus ook

kinderen en jongeren zelf) tot stand zou moeten komen;

verzoekt het college om: 

https://www.divosa.nl/sites/default/files/onderwerp_bestanden/digitale_handreiking_omgaan_met_kinderarmoede_sociaal_domein_juni2021.pdf
https://www.ncj.nl/onderwerp/armoede/impact/


1. in samenspraak met maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld CJG, zorgcoördinatoren

van de middelbare scholen, Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk Alliantie

Kinderarmoede, wijkteams, Burgerplatform Minima Ridderkerk en Schuldhulpmaatje te komen

tot een actieplan of agenda waarin is beschreven hoe kinderen en jongeren in armoede te

ondersteunen en hoe de negatieve gevolgen van de armoede zo klein mogelijk kunnen blijven;

2. in het plan aandacht te geven aan maatregelen die bewezen beschermend zijn;

3. in het plan aandacht te geven aan hoe armoede ook op lange termijn bestreden moet worden

4. het actieplan ter kennis te brengen aan de raad uiterlijk in het derde kwartaal van 2023;

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Arianne Ripmeester, PvdA/GROENLINKS 

Erna de Wolff – ter Beek, ChristenUnie 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

Linda Klaver,  VVD Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 

Onderwerp is de ondersteuning van kinderen en jongeren in armoede 

Het college wordt verzocht in samenspraak met maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld 

CJG, zorgcoördinatoren van de middelbare scholen, Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk 

Alliantie Kinderarmoede, wijkteams, Burgerplatform Minima Ridderkerk en Schuldhulpmaatje te 

komen tot een actieplan of agenda waarin is beschreven hoe kinderen en jongeren in armoede te 

ondersteunen en hoe de negatieve gevolgen van de armoede zo klein mogelijk kunnen blijven; 

https://www.ncj.nl/onderwerp/armoede/impact/ 

https://www.divosa.nl/sites/default/files/onderwerp_bestanden/

digitale_handreiking_omgaan_met_ kinderarmoede_sociaal_domein_juni2021.pdf 

inhoudsopgave

https://www.ncj.nl/onderwerp/armoede/impact/
https://www.divosa.nl/sites/default/files/onderwerp_bestanden/digitale_handreiking_omgaan_met_kinderarmoede_sociaal_domein_juni2021.pdf
https://www.divosa.nl/sites/default/files/onderwerp_bestanden/digitale_handreiking_omgaan_met_kinderarmoede_sociaal_domein_juni2021.pdf


Motie 2022 - 14 

Motie Onderzoek ophalen oud papier 

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. de toename van e-commerce en online retailing in de nabije toekomst zal leiden tot nog

grotere reststromen van oud papier en vooral karton bij huishoudens;

2. er signalen zijn dat inwoners hun papierbak nu al eerder vol hebben dan dat deze wordt

opgehaald;

3. de frequentie waarin het oud papier en karton wordt opgehaald momenteel slechts eens per

vier weken is;

is van mening dat: 

a. huishoudens moeten worden gefaciliteerd wanneer het aanbod van papier en karton toeneemt

en de inzamelmiddelen niet toereikend zijn;

verzoekt het college om: 

1. een inventarisatie te doen naar de omvang van het geschetste probleem;

2. een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om in te spelen op de toename van het

aanbod van papier en karton;

3. 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,  

Gerard Verweij, SGP 

Victor Mijnders, CDA 

Tjalke Alkema, ChristenUnie 



Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 5544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is oud papier. 

Het college wordt verzocht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om in te spelen op 

de toename van het aanbod papier en karton en de raad in het eerste kwartaal 2023 over de 

uitkomsten te informeren. 

inhoudsopgave



Motie 2022 - 15 

Motie ontwikkelingen GR BAR-organisatie 

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. de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie vanaf 2014 als ambtelijke organisatie heeft

gefunctioneerd voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk;

2. het college van Barendrecht heeft besloten tot het gemeentespecifiek organiseren van alle

beleids- en uitvoeringstaken voor de gemeente Barendrecht buiten de GR BAR-organisatie;

3. de gemeente Ridderkerk graag was overgegaan tot het gemeentespecifiek organiseren van

alle beleids- en uitvoeringstaken binnen de GR BAR-organisatie;

4. als gevolg van het besluit van Barendrecht  een groot deel van de medewerkers van de GR

BAR-organisatie zal overgaan naar een eigen ambtelijke organisatie van zowel de gemeente

Barendrecht, Albrandswaard als Ridderkerk;

5. de GR BAR-organisatie zal worden ontvlecht met uitzondering van de bedrijfsvoeringstaken

(met uitzondering van communicatie en financieel advies), welke gezamenlijk uitgevoerd

zullen blijven worden voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk;

6. over drie taken (buitendienst, KCC en administratie sociaal domein) is afgesproken nader

overleg te voeren;

7. uit een enquête van de ondernemingsraad onder de medewerkers van de GR BAR-organisatie

blijkt dat 40% denkt dat hun werktevredenheid omlaag zal gaan, 54% verwacht dat de

doorgroeimogelijkheden sterk zullen verminderen en de helft zich zorgen maakt of hun baan

na een reorganisatie nog wel leuk, uitdagend en passend is;

is van mening dat: 

a. het teleurstellend is dat het niet gelukt is om gemeentespecifiek te organiseren binnen de GR

BAR-Organisatie en dus de bestaande GR BAR-organisatie in haar huidige vorm ophoudt te

bestaan daar deze veel goeds heeft gebracht voor de aangesloten gemeenten;

b. de inzet van de ambtenaren van de GR BAR-organisatie voor Ridderkerk altijd van veel waarde

is geweest;



c. personeelsverloop in de organisatie door vertrekkende medewerkers naar een baan elders zo 

veel mogelijk dient te worden voorkomen; 

d. de positie en toekomst van de medewerkers zo spoedig mogelijk dient te worden veilig gesteld; 

e. Ridderkerk voldoende en goed gekwalificeerde ambtenaren nodig heeft; 

f. goed werkgeverschap, werkplezier en doorgroeimogelijkheden van groot belang zijn; 

verzoekt het college om: 

1. namens de raad de dank over te brengen aan alle ambtenaren van de BAR-organisatie voor 

de inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren voor en bij de inwoners, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en de bestuursorganen van de gemeente Ridderkerk;   

2. bij het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de GR BAR-organisatie aan te dringen om 

goed werkgeverschap te tonen en werkplezier en doorgroeimogelijkheden een hoge prioriteit 

te geven bij het ontvlechten van de GR BAR-organisatie; 

3. bij het dagelijks bestuur en algemeen bestuur aan te dringen om de medewerkers, 

ondernemingsraad en vakorganisaties zo veel mogelijk te betrekken bij de plannen voor de 

ontvlechting en voldoende en tijdig te communiceren over de komende ontwikkelingen en 

concrete uitwerking van de plannen; 

4. te zorgen dat Ridderkerk over voldoende en gekwalificeerde ambtenaren kan beschikken om 

alle gemeentelijke taken goed uit te voeren tot tevredenheid van de inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke instellingen; 

spreekt uit: 

a. voor elke commissievergadering Samen leven als vast agendapunt op te nemen “Ontwikkeling 

ambtelijke organisatie”, waarbij de portefeuillehouder de commissie kan inlichten over de 

voortgang en de commissie de portefeuillehouder hierover kan bevragen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Anton Rottier, SGP 

Linda Klaver, VVD 

Jeroen Rijsdijk, PvdA/GROENLINKS 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Robert Kooijman, ChristenUnie 

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 



Lucien Westbroek, Partij 18PLUS 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

Ton Overheid, CDA 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp zijn de ontwikkelingen bij de BAR-organisatie. 

Het college wordt onder andere verzocht namens de raad de dank over te brengen aan de 

ambtenaren van de BAR-organisatie voor de inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren. Ook 

wordt verzocht bij het bestuur van de BAR-organisatie aan te dringen om goed werkgeverschap te 

tonen en werkplezier en doorgroeimogelijkheden een hoge prioriteit te geven bij de ontvlechting 

van de BAR-organisatie.  

inhoudsopgave



Motie 2022 - 16 

Motie aanpak jeugdcriminaliteit 

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. de op 4 november 2021 aangenomen motie jeugdproblematiek in Ridderkerk (2021-132),

waarin werd verzocht om de uitkomsten van een onderzoek naar jeugdproblematiek in

Ridderkerk uiterlijk in de eerste helft van 2022 met de raad te delen, nog niet is afgedaan;

2. de recente cijfers verontrustend zijn (bron; veiligheidsalliantie Rijnmond);

3. ruim een kwart van het aantal personen dat verdacht wordt van het in het bezit hebben van

een wapen jonger is dan 23 jaar;

4. in de regio er een toename is van het aantal aanhoudingen wegens het in het bezit hebben

van vuurwapens en het aantal in beslag genomen wapens in twee jaar is

verdrievoudigd (2019: 338; 2021: 898);

5. de kweekvijver voor toekomstige criminelen het grootst is bij kinderen van 10 tot 13 jaar;

6. jongerengroepen divers van samenstelling zijn, zich regelmatig op straat ophouden en

bestaan uit jongeren uit verschillende gemeenten;

7. verdachten steeds vaker video’s, foto’s en raps op social media plaatsen, waardoor

slachtoffers/minderjarigen zich gaan aansluiten bij een jongerengroep om het slachtofferschap

te verkleinen en zichzelf vaak gaan bewapenen.

8. voor onder andere opsporing jeugdcriminaliteit de Digi-kamer is opgetuigd voor digitale

opsporing;

9. social media een ontmoetingsplek voor jongeren is waar weinig ouderlijk toezicht is en waarin

de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen;

10. uit de beantwoording van schriftelijke vragen van Leefbaar Ridderkerk, d.d. 18 augustus 2022,

naar voren kwam dat jongerenwerkers zich 4 uur per week ambulant op straat begeven;

is van mening dat: 

a. de huidige ontwikkelingen dusdanig zijn dat er niet gewacht kan worden tot de uitkomsten van

het onderzoek naar jeugdproblematiek met de raad gedeeld is;



b. social media als nieuwe ontmoetingsplek het moeilijker maakt voor opvoeders, maar ook voor

docenten om hier zicht op te hebben;

c. voorkomen moet worden dat jeugdigen afglijden en dat sommigen daar meer steun bij nodig

hebben;

d. kinderen en jongeren de ruimte moeten krijgen om zichzelf te ontdekken en ontwikkelen, maar

aan de andere kant zij ook grenzen nodig hebben, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot

stabiele en gelukkige volwassenen;

verzoekt het college om: 

1. tussentijds de stand van zaken met de raad te delen met betrekking tot het lopend onderzoek

naar jeugdproblematiek door het Verweij en Jonker instituut (zie 2022-08-26-RIB-Stand-van-

zaken-motie-2021-132-onderzoek-jeugdproblematiek);

2. de pakkans op wapenbezit onder jongeren te verhogen door nog dit schooljaar over te gaan

tot het invoeren van veiligheidsrisicogebieden rondom de middelbare scholen;

3. als Basisteam Oude Maas nog niet is aangesloten bij de DIGI kamer van de Nationale Politie,

er op aan te dringen zich op korte termijn alsnog aan te sluiten;

en gaat over tot de orde van de dag: 

De raadsleden,  

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

Arianne Ripmeester, PvdA/GROENLINKS 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is de aanpak van jeugdcriminaliteit. 

Het college wordt verzocht tussentijds de stand van zaken met de raad te delen met betrekking tot 

het lopend onderzoek naar jeugdproblematiek en een aantal acties te ondernemen om de 

jeugdcriminaliteit aan te pakken.  

inhoudsopgave

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2022-08-26-RIB-Stand-van-zaken-motie-2021-132-onderzoek-jeugdproblematiek.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2022-08-26-RIB-Stand-van-zaken-motie-2021-132-onderzoek-jeugdproblematiek.pdf


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. 

inhoudsopgave



Motie 2022 - 18 

Motie onderzoek opheffen vrachtwagenstrook A16 

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. er op de rijkswegen rondom Ridderkerk vaak files staan;

2. de vrachtwagenstrook op de A16 er voor zorgt dat er in plaats van drie, twee rijkstroken

beschikbaar zijn voor auto’s;

3. de vrachtwagenstrook bij knooppunt Terbregseplein is opgeheven;

4. tussen 2025 en 2028 de Van Brienenoordbrug wordt vernieuwd;

is van mening dat: 

a. de vrachtwagenstrook op de A16 eraan bijdraagt dat de doorstroming vanaf de A38 richting

knooppunt Terbregseplein stokt;

b. door het opheffen van de vrachtwagenstrook er minder van baan gewisseld hoeft te worden bij

de A16/ afrit fly-over A38 en hierdoor de doorstroming wordt verbeterd;

c. de periode voor de vernieuwing van de Van Brienenoordbrug het moment is om aandacht te

vragen voor het nut of de noodzaak van de vrachtwagenstrook op de A16;

verzoekt het college om: 

1. bij Rijkswaterstaat na te gaan of het opheffen van de vrachtwagenstrook op de A16 de

doorstroming van het verkeer verbetert;

2. als het opheffen van de vrachtwagenstrook een positief effect heeft op de doorstroming van

het verkeer, aan Rijkswaterstaat (wanneer nodig ook bij de Metropoolregio Rotterdam Den

Haag) te verzoeken om de vrachtwagenstrook op de A16 (eerder) op te heffen;

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden, 

Victor Mijnders, CDA 



Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is de vrachtwagenstrook op de A16. 

Het college wordt verzocht bij Rijkswaterstaat na te gaan of het opheffen van de 

vrachtwagenstrook op de A16 de doorstroming van het verkeer verbetert en zo ja, hierom bij 

Rijkswaterstaat (wanneer nodig ook bij de MRDH) te verzoeken. 

inhoudsopgave



Motie 2022 - 19 

Motie schouw toegankelijkheid openbare ruimte 

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. iedereen in Ridderkerk mee moeten kunnen doen;

2. de Ridderkerkse gemeenteraad op 18 februari 2016 de motie ‘Uitvoering VN verdrag inzake

rechten van mensen met een handicap’ heeft aangenomen;

3. de Ridderkerkse gemeenteraad op 7 november 2019 de motie inzake ‘Het manifest ‘Iedereen

doet mee’ heeft aangenomen;

4. de gemeente Ridderkerk het manifest ‘Iedereen doet mee’ op 30 september 2020 heeft

ondertekend;

5. de Ridderkerkse gemeenteraad op 16 december 2021 de motie inzake ‘inclusiviteitstoets’

heeft aangenomen;

6. het college op 22 februari 2022 de lokale inclusie agenda heeft vastgesteld inclusief

uitvoeringsprogramma;

in het uitvoeringsprogramma het integraal beoordelen van de feitelijke openbare ruimte niet is

opgenomen;

is van mening dat: 

a. zorgvuldige inrichting van de openbare ruimte eraan bijdraagt dat mensen met een beperking

meer kunnen meedoen aan het maatschappelijke leven;

b. Ridderkerkers met een lichamelijke beperking vanuit ervaring weten welke knelpunten er voor

hen zijn in de inrichting van de openbare ruimte;

c. het goed is dat de gemeente Ridderkerk op de hoogte is van welke knelpunten er voor mensen

met een lichamelijke beperking zijn in de inrichting van de openbare ruimte;

d. de ‘ervaring’ die de gemeente Ridderkerk opdoet als geschouwd gaat worden, gebruikt kan

worden bij verdere planvorming en regulieren werkzaamheden voor de inrichting van de

openbare ruimte.



verzoekt het college om: 

1. tot 2026 minimaal 1 keer per jaar een schouw te organiseren speciaal gericht op de

toegankelijkheid van de openbare ruimte en hiervoor Ridderkerkers met een lichamelijke

beperking uit te nodigen;

2. de raad over de resultaten te informeren in het jaarlijkse evaluatieverslag van de Lokale

Inclusie Agenda

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Victor Mijnders, CDA  

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 

Arianne Ripmeester, PvdA/GROENLINKS 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Erna de Wolff – ter Beek, ChristenUnie 

Ronald Lapaer, Leefbaar Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is de toegankelijkheid van de openbare ruimte. 

Het college wordt verzocht tot 2026 minimaal 1 keer per jaar een schouw te organiseren speciaal 

gericht op de toegankelijkheid van de openbare ruimte en de raad over de resultaten te informeren 

in het jaarlijkse evaluatieverslag van de Lokale Inclusie Agenda. 

inhoudsopgave



Motie 2022 - 20 

Motie veilige fietsenstallingen en bushaltes Rotterdamseweg 

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. Ridderkerk het gebruik van het openbaar vervoer wilt stimuleren;

2. de bushaltes aan de Rotterdamseweg relatief veel gebruikte bushaltes zijn;

3. de huidige R-net route langs de Rotterdamseweg nog niet is voorzien van R-net bushaltes en

voldoende stallingsmogelijkheden die horen bij een R-net;

4. vanwege de Coronacrisis het aanbod van het openbaar vervoer in Ridderkerk is afgenomen;

is van mening dat: 

a. de huidige bushaltes en fietsenstallingen bij de bushaltes aan de Rotterdamseweg moeten

voldoen aan de voorwaarden die horen bij een R-net;

b. de huidige bushaltes en fietsenstallingen bij de bushaltes aan de Rotterdamseweg veiliger en

aantrekkelijker kunnen;

c. een veilige bushalte en fietsenstalling kan bijdragen aan het aantrekkelijker maken van het

openbaar vervoer;

d. R-Net voorwaarden, camerabewaking, verlichting, goede stallingsmogelijkheden, fietskluizen

mogelijkheden zijn om een bushalte en/of fietsenstalling veiliger te maken.

e. het wenselijk is dat er ook plekken voor deelmobiliteit (deelscooter/ fiets) bij deze bushaltes

worden gerealiseerd.

verzoekt het college om: 

1. bij de Provincie Zuid-Holland en wegbeheerder Waterschap Hollandse Delta erop aan te

dringen dat er alsnog werk wordt gemaakt van het inrichten van de bushaltes op de

Rotterdamseweg tot volwaardige R-net bushaltes;

2. hierbij als college na te gaan welke extra mogelijkheden er zijn om deze bushaltes en

fietsenstallingen naast de R-net voorwaarden veiliger en aantrekkelijker te maken door

bijvoorbeeld de inzet van camerabewaking, fietskluizen en plekken voor deelmobiliteit.



3. de gemeenteraad hierover in het eerste kwartaal van 2023 te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Victor Mijnders, CDA 

Björn Ros, PvdA/GROENLINKS 

Robert Kooijman, ChristenUnie  

Petra van Nes-de Man, BURGER OP 1 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Richard Swarttouw, Leefbaar Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp zijn veilige en aantrekkelijke bushaltes en fietsenstallingen aan de Rotterdamseweg 

Het college wordt verzocht er bij de Provincie Zuid-Holland en Waterschap Hollandse Delta op 

aan te dringen dat de bushaltes, inclusief fietsenstallingen, worden ingericht als volwaardige R-net 

haltes.  

Het college wordt daarnaast verzocht na te gaan welke extra mogelijkheden er zijn om deze 

bushaltes en fietsenstallingen naast de R-net voorwaarden veiliger en aantrekkelijker te maken 

door bijvoorbeeld de inzet van camerabewaking, fietskluizen en plekken voor deelmobiliteit en de 

gemeenteraad hierover te informeren. 

inhoudsopgave



Motie 2022 - 21 

Motie bescherming en onderhoud monumentale bomen 

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. met het vaststellen van de Groene Kaart Ridderkerk een aantal bomen de lokale status

“monumentaal” heeft meegekregen;

2. de actuele Groenvisie aan de Groene Kaart, aan monumentale bomen en aan in potentie

monumentale bomen belangrijke waarde en ambities toekent;

3. in het collegeprogramma 2022-2026 aandacht is voor groen als een schaars goed in onze

versteende leefomgeving;

4. een deel van onze monumentale bomen in bezit is van derden en de kosten van het

onderhoud van deze bomen voor rekening komt van de eigenaren van deze bomen;

5. het grootste deel van deze particuliere bomen niet is opgenomen in het landelijk register

monumentale bomen van de Bomenstichting en daarmee niet in aanmerking komt voor

subsidie uit het bomenfonds;

6. meerdere gemeenten een subsidieregeling hebben ingesteld om particulieren financieel te

ondersteunen bij het onderhoud van door de gemeente aangewezen monumentale bomen op

particulier terrein;

is van mening dat: 

a. het frequent bijhouden en bijwerken van de Groene Kaart wenselijk is;

b. de waarde en plaats van huidige en toekomstig potentiële monumentale bomen in Ridderkerk

meer bekendheid en aandacht mogen hebben;

c. monumentale bomen zo lang als mogelijk is behouden en beschermd dienen te worden;

d. particulieren in het bezit van een monumentale boom ondersteund moeten worden bij het

onderhoud hiervan;

verzoekt het college: 



1. de monumentale bomen op gemeentelijk terrein, die daarvoor in aanmerking komen, aan te

melden voor opname in het landelijk register monumentale bomen;

2. de particuliere eigenaren van monumentale bomen te attenderen op het landelijk register van

de Bomenstichting en het Bomenfonds; bij voorkeur individueel, maar in ieder geval via de

Blauwkai en de gemeentelijke website;

3. te onderzoeken op welke wijze een lokale subsidieregeling ingesteld kan worden om

boomeigenaren van op de Groene Kaart aangemerkte monumentale bomen die op particulier

terrein staan en niet voldoen aan de criteria van het landelijk register te helpen deze bomen zo

lang als verantwoord is in stand te houden;

en gaat over tot de orde van de dag: 

De raadsleden,  

Tjalke Alkema, ChristenUnie 

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr.544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp zijn de monumentale bomen in Ridderkerk. 

Het college wordt verzocht de gemeentelijke monumentale bomen aan te melden voor opname in 

het landelijk register monumentale bomen. 

Daarnaast de particuliere eigenaren van monumentale bomen te informeren over dit register en de 

mogelijkheid om subsidie te krijgen uit het bomenfonds voor het onderhoud van de bomen. 

Verder om te onderzoeken op welke wijze een lokale subsidieregeling voor het onderhoud van 

monumentale bomen op particulier terrein kan worden ingesteld. 

inhoudsopgave



Motie 2022 - 22 

Motie Buurtcirkel in elke wijk 

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. uit onderzoek (CBS, 2021) blijkt dat sociale eenzaamheid in de groep van 65 jaar en ouder nog

steeds stijgende is.

2. ons met regelmaat signalen bereiken dat ook in Ridderkerk eenzaamheid onder ouderen een

groot probleem is;

3. een divers sociaal netwerk ouderen kan helpen om eenzaamheid te voorkomen;

4. vanuit de landelijke overheid een vervolgplan is gestart van het eerste programma Eén tegen

eenzaamheid;

5. met het programma Eén tegen eenzaamheid 2022-2025 jaarlijks € 10 miljoen extra

beschikbaar is om initiatieven om eenzaamheid te verminderen een extra impuls te geven;

6. het organiseren van een buurtcirkel een bewezen effectieve manier is om eenzaamheid te

verminderen en zelfredzaamheid te vergroten (evaluaties zijn te vinden op de websites van

Movisie en het programma Een tegen eenzaamheid);

7. het college structureel wil inzetten op het bestrijden van eenzaamheid (collegeprogramma nr.

169);

is van mening dat: 

a. Ridderkerk gebruik kan maken van voorbeelden van bewezen effectieve middelen bij andere

gemeenten;

b. de bestaande buurtcirkels in Ridderkerk ook effectief zijn gebleken;

verzoekt het college om: 

1. met maatschappelijke partners in gesprek te gaan om de mogelijkheid van een buurtcirkel in

elke wijk te verkennen;

2. na te gaan of daarvoor gebruik gemaakt kan worden uit de middelen van het actieprogramma

Een voor Eenzaamheid;

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/39/vooral-jongeren-emotioneel-eenzaam-in-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/39/vooral-jongeren-emotioneel-eenzaam-in-2021
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003919.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-056852de24cfc57b55dd6528f76937b99d3704e7/1/pdf/een-tegen-eenzaamheid-2022-2025.pdf
https://www.movisie.nl/interventie/buurtcirkel
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/initiatieven/hoe-een-buurtcirkel-van-betekenis-is/


3. wanneer maatschappelijke partners bereid zijn en er financiële middelen zijn te starten met het

uitbreiden van het aantal buurtcirkels;

4. de raad inzicht te geven in de kosten om vervolgens in iedere wijk een buurtcirkel te starten;

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Erna de Wolff – ter Beek, ChristenUnie 

Arianne Ripmeester, PvdA/GROENLINKS 

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Rick van de Waerdt, SGP 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is buurtcirkels. 

Het college wordt verzocht met maatschappelijke partners in gesprek te gaan om de 

mogelijkheden van een buurtcirkel in elke wijk te verkennen en na te gaan of daarvoor gebruik 

gemaakt kan worden uit de middelen van het actieprogramma Een voor Eenzaamheid. 

inhoudsopgave



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 januari 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 januari 2023 te informeren over de 

uitkomsten. 

inhoudsopgave



Motie 2022 - 24 

Motie Slimme bandenpomp 

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. ruim 60% van de auto’s in Nederland met onderspanning rijdt;

2. auto’s met goed opgepompte banden minder verspillen, veiliger rijden en stiller zijn;
3. de gemeente Ridderkerk al een aantal jaren ervaring heeft met de “Service op Locatie” van

Band op Spanning en deze jaarlijkse actie een toenemende belangstelling heeft;

4. de Slimme Bandenpomp een structurele vorm van de ‘Service op Locatie’ is;

5. uit onderzoek van CE Delft blijkt dat het oppompen van banden vaak niet correct gebeurt;

6. de Slimme Bandenpomp automobilisten ondersteunt bij het op de juiste wijze oppompen van

hun banden;

7. de Slimme Bandenpomp gemakkelijk te bedienen is, direct feedback geeft over de

bandenspanning en inzicht levert in de gerealiseerde brandstof-, CO2- en kostenbesparing;

8. bij elk gebruik van de Slimme Bandenpomp dit gemiddeld per auto € 22,50 aan

kostenbesparing oplevert;

9. de kosten bij een 5 jarig leasecontract € 2.900 per pomp per jaar bedragen;

van mening dat, 

a. de Slimme Bandenpomp een concrete, laagdrempelige maatregel is, die goed aansluit op de

ambities om energie te besparen en de CO2-uitstoot te verlagen;

verzoekt het college om: 

1. als gemeente in 2023 twee Slimme Bandenpompen te plaatsen in Ridderkerk;

2. daarvoor samen met Band op Spanning de meest geschikte locaties te vinden;

3. de financiële gevolgen te dekken uit het begrotingssaldo voor 2023;

en gaat over tot de orde van de dag. 

https://www.bandopspanning.nl/luchtpomponderzoek/


De raadsleden,  

Tjalke Alkema, ChristenUnie 

Melindy Dirks, PvdA/GROENLINKS 

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 de Slimme Bandenpomp. 

Het college wordt verzocht als gemeente in 2023 twee Slimme Bandenpompen te plaatsen in 

Ridderkerk en daarvoor samen met Band op Spanning de meest geschikte locaties te vinden. 

inhoudsopgave



Motie 2022 - 25 

Motie Huisvesting Muziekschool Ridderkerk 

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. op Sportpark Ridderkerk een nieuwe locatie wordt gebouwd waar onder andere De Loods, de

Gooth en RTV Ridderkerk in gehuisvest gaan worden;

2. deze drie organisaties een aanbod hebben voor jong en oud op het gebied van muziek, video,

cultuur en ontmoeting;

3. binnen een straal van 300 meter van deze locatie drie instellingen voor voortgezet onderwijs te

vinden zijn;

4. Stichting Cultuureducatie, onder de naam Muziekschool Ridderkerk muziek- en dansles

aanbiedt aan jeugd en jongeren vanaf 2 jaar;

5. Muziekschool Ridderkerk gevestigd is in vleugel C van het gemeentehuis;

6. de huidige behuizing van de Muziekschool Ridderkerk in het gemeentehuis niet voldoende is

toegerust op lessen binnen het muziekonderwijs m.b.t. uitvoeringen, band-, en

orkestrepetities, en muzieklessen met elektronische apparatuur;

is van mening dat: 

a. er grote synergievoordelen te behalen zijn wanneer verschillende maatschappelijke instellingen

op het gebied van muziek, video, cultuur en ontmoeting bij elkaar onder één dak gehuisvest

zijn;

b. door het vestigen van Muziekschool Ridderkerk in de nieuwbouw op Sportpark Ridderkerk een

nog mooiere, aantrekkelijker plek ontstaat waar jongeren zich kunnen vermaken, elkaar kunnen

ontmoeten en zich kunnen ontwikkelen;

c. de Muziekschool Ridderkerk daarmee zichtbaarder zou worden voor een groter publiek;



verzoekt het college om: 

1. met de Muziekschool Ridderkerk te overleggen of huisvesting in de nieuwbouw op Sportpark

Ridderkerk voor hem een oplossing kan zijn;

2. zo ja, hierover in overleg te treden met De Loods, De Gooth, RTV Ridderkerk en ook het

Gemini college, teneinde deze huisvesting mogelijk te maken;

3. te onderzoeken hoe door aanpassing van het programma van eisen deze huisvestiging

mogelijk kan worden, wat de kosten daarvoor zijn en welke gevolgen het voor de planning van

de nieuwbouw heeft;

4. de raad over de resultaten zo snel mogelijk op de hoogte te stellen en, als naar aanleiding

daarvan het college een dergelijke inhuizing ook wenselijk acht, de raad daartoe een voorstel

te doen voor zijn vergadering van 13 april 2023;

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Linda Klaver, VVD 

Jeroen van Neuren, Partij 18PLUS 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is de huisvesting van de Muziekschool Ridderkerk. 

Het college wordt verzocht te onderzoeken of de Muziekschool Ridderkerk gehuisvest kan worden 

in de nieuwbouw voor De Loods, De Gooth en RTV Ridderkerk op Sportpark Ridderkerk. De raad 

wil zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld van de resultaten, eventueel met een 

raadsvoorstel voor zijn vergadering van 13 april 2023. 

inhoudsopgave



Motie 2022 - 25 

Motie Huisvesting Wijkvereniging Drievliet-’t Zand 

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. wijkcentrum De Fuik ruim 40 jaar oud is;

2. binnen het wijkcentrum een aantal onderhoudsinvesteringen noodzakelijk zijn;

3. Wijkvereniging Drievliet-’t Zand beheerder is van wijkcentrum De Fuik;

4. de wijkvereniging al 50 jaar bestaat;

5. de wijkvereniging de behoefte heeft aan voldoende ruimte om tegelijk zowel vrije inloop als

geplande activiteiten plaats te kunnen laten vinden;

6. OBS De Botter op zoek is naar ruimte voor uitbreiding van hun groepen en dat bij voorkeur zo

dicht mogelijk bij de huidige school ziet gebeuren;

is van mening dat: 

a. het kunnen ontmoeten van andere inwoners, zowel oud als jong, in de wijk goed is voor de

sociale contacten en sociale ontwikkeling van onze inwoners;

b. het kunnen deelnemen aan activiteiten in groepsverband goed is tegen eenzaamheid van alle

inwoners;

c. wijkcentrum De Fuik niet geschikt is voor vrije inloop van wijkbewoners die andere

wijkbewoners willen ontmoeten en het tegelijkertijd aanbieden van activiteiten die plaatsvinden

waar aanmelding voor nodig is;

d. de accommodatie van De Fuik een oplossing kan zijn voor de behoefte aan ruimte van OBS De

Botter;

verzoekt het college om: 

1. te onderzoeken of wijkvereniging Drievliet-’t Zand huisvesting kan krijgen in Sportcentrum

Drievliet, waarbij tegelijk zowel vrije inloop als geplande activiteiten plaats kunnen vinden;

2. daarbij in kaart te brengen onder welke (financiële) voorwaarden dit mogelijk is;

3. wijkvereniging Drievliet-’t Zand te betrekken in dit proces;



4. daarbij ook te betrekken de mogelijkheden voor gebruik van De Fuik door OBS De Botter;

5. de raad vóór 1 maart 2023 te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek;

 en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Jeroen Rijsdijk, PvdA/GROENLINKS 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is de huisvesting van wijkvereniging Drievliet- ’t Zand. 

Het college wordt verzocht om te onderzoeken of wijkvereniging Drievliet-’t Zand huisvesting kan 

krijgen in Sportcentrum Drievliet, waarbij tegelijk vrije inloop als geplande activiteiten plaats 

kunnen vinden. 

inhoudsopgave



Motie 2022 - 27 

Motie Openbaar invalidentoegankelijk toilet 

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. Nederland twee miljoen buik- en anderhalf miljoen blaaspatiënten telt en de helft daarvan bij

aandrang binnen één tot vijf minuten een toilet nodig heeft;

2. vier van de tien patiënten in winkels voor zo’n noodzakelijk toiletbezoek wordt geweigerd;

3. de Maag Lever Darm Stichting de norm voor toiletbezoek op 500 meter (vijf minuten lopen)

stelt in centra en langs drukke voetgangersgebieden;

4. volgens de toiletalliantie het ideale toilet zelfreinigend, schoon, toegankelijk, gratis en altijd

open is;

5. de jaarlijkse beheer-, onderhoud- of andere exploitatiekosten hiervan te overzien zijn;

6. meerdere gemeenten in Nederland al zijn overgegaan tot aanschaf van deze soort openbare

toiletten (o.a. Rotterdam, Meijerijstad);

7. de Ridderkerkse gemeenteraad op 18 februari 2016 de motie ‘Uitvoering VN verdrag inzake

rechten van mensen met een handicap’ heeft aangenomen;

8. de Ridderkerkse gemeenteraad op 7 november 2019 de motie inzake ‘Het manifest ‘Iedereen

doet mee’ heeft aangenomen;

9. de gemeente Ridderkerk het manifest ‘Iedereen doet mee’ op 30 september 2020 heeft

ondertekend;

10. in het collegeprogramma is opgenomen dat het college werkt aan een inclusieve samenleving;

11. aan het inclusieve beleid vorm wordt gegeven door middel van de Lokale Inclusie Agenda op

basis van het VN-Verdrag Handicap;

12. in de Lokale Inclusie Agenda al wordt ingezet op het vergroten van het aantal publiek

toegankelijke toiletten;

is van mening dat: 

https://www.mlds.nl/nieuws/oproep-aan-formerende-partijen-maak-nederland-toegankelijker-met-meer-openbare-toiletten/
https://www.iederewctelt.nl/veelgestelde-vragen/
https://servicemanagement.nl/hygiene/zelfreinigende-toiletten-sanitronics-parken-rotterdam
https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/met-hoge-nood-kun-je-straks-wel-terecht-in-schijndel-niet-in-veghel%7Ea97b92af/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


a. een openbaar zelfreinigend invalidentoegankelijk toilet dat 24 uur per dag te gebruiken is in het

centrum van Ridderkerk ontbreekt;

verzoekt het college om: 

1. bij de uitwerking van de Lokale Inclusie Agenda in te zetten op de realisatie van een openbaar

zelfreinigend invalidentoegankelijk toilet dat in het centrum van Ridderkerk 24 uur per dag te

gebruiken is;

2. te onderzoeken welke meerkosten er eventueel zijn voor het aansluiten van zo’n zelfreinigend

openbaar toilet op de riolering;

3. de gemeenteraad over de uitvoering te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag. 

Het raadslid,  

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is een openbaar toegankelijk toilet in het Centrum. 

Het college wordt verzocht bij de uitwerking van de Lokale Inclusie Agenda in te zetten op de 

realisatie van een openbaar zelfreinigend invalidentoegankelijk toilet in het centrum van 

Ridderkerk welke 24 uur per dag te gebruiken is en te onderzoeken welke meerkosten er 

eventueel zijn voor het aansluiten van zo’n zelfreinigend openbaar toilet op de riolering.  

Tevens om de gemeenteraad over de uitvoering te informeren. 

inhoudsopgave

https://servicemanagement.nl/hygiene/toilet-sanitronics-volautomatisch


Motie 2022 - 28 

Motie Samenwonen op proef met behoud van uitkering

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. het voor alleenstaande bijstandsgerechtigden lastig is om te testen of samenwonen iets voor

hen is, zonder dat het direct gevolgen heeft voor hun uitkering;

2. alleenstaande inwoners met een bijstandsuitkeringen die willen samenwonen, direct te maken

krijgen met de gevolgen voor hun uitkering;

3. deze gevolgen de stap om te gaan samenwonen moeilijker maakt of een reden is om het

samenwonen niet te melden bij “Werk en Inkomen”;

4. mensen hierdoor regelmatig onnodig lang alleen blijven wonen, met alle gevolgen van dien

(eenzaamheid of mogelijk sociale isolatie; geen doorstroming op de woningmarkt);

5. het ook ingewikkeld is vast te stellen wanneer je precies een relatie hebt en als één

huishouden wordt gezien en wanneer je ergens gewoon regelmatig op bezoek bent;

6. samenwonen op proef zonder directe gevolgen voor de bijstandsuitkering een mogelijkheid is

om hiermee om te gaan;

7. de minister aangegeven heeft dat op proef samenwonen past binnen de regels van de

Participatiewet;

8. gemeente Tilburg en meerdere gemeenten inmiddels met succes deze maatregel als pilot

hebben uitgevoerd en gemeente Tilburg het inmiddels in het reguliere beleid heeft

opgenomen;

is van mening dat: 

a. op proef samen kunnen wonen voor een periode van zes maanden zonder directe gevolgen

voor de bijstandsuitkering bevorderlijk is voor het welzijn en welbevinden van onze

alleenstaande inwoners;



b. door een proefperiode alleenstaande inwoners in de bijstand de stap tot samenwonen

makkelijker en in alle openheid kunnen zetten;

c. hierdoor de doorstroming op de woningmarkt ook wordt bevorderd;

d. de aanpak voor een proefperiode samenwonen bevorderlijk is voor persoonlijke aandacht voor,

maatwerk aan en vertrouwen in onze inwoners;

e. het op proef samenwonen zonder directe gevolgen voor de bijstandsuitkering de werkdruk

verlaagt voor de ambtenaren die belast zijn met controle op fraude bij bijstandsuitkeringen;

verzoekt het college om: 

1. de regels van de Participatiewet te benutten om in Ridderkerk een pilot voor een jaar te starten

waarbij op proef samenwonen voor zes maanden is toegestaan zonder directe gevolgen voor

de bijstandsuitkering van onze alleenstaande inwoners;

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Arianne Ripmeester, PvdA/GROENLINKS 

Algemene informatie 

Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is samenwonen en een uitkering. 

Het college wordt verzocht de regels van de Participatiewet te benutten om in Ridderkerk een pilot 

voor een jaar te starten waarbij op proef samenwonen voor zes maanden is toegestaan zonder 

directe gevolgen voor de bijstandsuitkering van onze alleenstaande inwoners.  

inhoudsopgave



Motie 2022 - 29 

Motie Uitbreiding vuurwerkvrije zones 

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. vuurwerk afsteken rondom de jaarwisseling voor veel mensen, maar zeker voor dieren en het

milieu overlastgevend is;

2. dieren heel erg gestrest kunnen raken van (knal)vuurwerk en zelfs in paniek kunnen raken;

3. in het collegeprogramma is opgenomen dat onderzocht gaat worden of vuurwerkoverlast kan

worden teruggedrongen door uitbreiding van vuurwerkvrije gebieden bij bijvoorbeeld

verzorgingstehuizen;

4. de burgemeester gebieden kan aanwijzen waar geen vuurwerk mag worden afgestoken

(vuurwerkvrije zones);

is van mening dat: 

1. door het uitbreiden van een vuurwerkvrije zone in de buurt van dierenverblijven, zoals

manege, kinderboerderijen, stallen, kennels, NME centrum en dergelijke, dieren veel minder

gestrest zullen raken door (knal)vuurwerk rondom de jaarwisseling;

2. dit ook geldt voor dieren in parken en de natuur;

3. handhaving van vuurwerkvrije zones niet eenvoudig is, maar dat hier wel op ingezet dient te

worden;

verzoekt het college om: 

1. vuurwerkvrije zones rondom dierenverblijven en in parken aan te wijzen;

2. hierover de inwoners actief te informeren;

3. in te zetten op handhaving van vuurwerkvrije zones;

en gaat over tot de orde van de dag. 



De raadsleden,  

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Björn Ros, PvdA/GROENLINKS 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is vuurwerkvrije zones 

De burgemeester wordt verzocht vuurwerkvrije zones rondom dierenverblijven en in parken aan te 

wijzen en de inwoners hierover actief te informeren. 

inhoudsopgave



Motie 2022 - 30 

Motie afschaffen afvalpassen voor vuilcontainers 

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. in het collegeprogramma is opgenomen (punt 181), dat per 1 januari 2023 afvalstoffenheffing

wordt geheven op basis van het aantal personen per huishouden in plaats van een variabel

tarief per klepbeweging voor restafval;

2. inwoners dit niet allemaal duidelijk is mede doordat ze nog steeds met een pas de

afvalcontainers moeten openen;

3. dit bijplaatsing van afval in de hand blijft werken;

is van mening dat: 

a. de pasjes geen toegevoegde waarde meer hebben;

b. de pasjes lastig zijn, als op een ander een beroep moet worden gedaan om het afval weg te

brengen;

c. het pasjessysteem storing gevoelig is en dat tot gevolg kan hebben dat een container niet meer

open kan;

verzoekt het college om: 

1. met ingang van januari 2023 te zorgen dat de pasjes voor het openen van de ondergrondse

containers voor restafval, GFT en papier/karton niet meer nodig zijn;

2. dit duidelijk te communiceren naar onze inwoners;

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Petra van Nes-de Man, Burger op 1  

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 



Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is het pasjessysteem restafval. 

Het college wordt verzocht met ingang van januari 2023 te zorgen dat de pasjes voor het openen 

van de ondergrondse containers voor restafval, GFT en papier/karton niet meer nodig zijn en dit 

duidelijk te communiceren naar onze inwoners.  

inhoudsopgave



Motie 2022 - 31 

Motie anders omgaan met volwassen bomen 

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. Ridderkerk de ambitie heeft om de groenste gemeente van IJsselmonde te worden;

2. Ridderkerk relatief veel oude, zelfs ook monumentale, bomen heeft die onder andere door

klimaatverandering (droogte) onder druk staan;

3. Ridderkerk een groenvisie heeft vastgesteld die een mooie basis vormt voor het omgaan met

het groen in Ridderkerk;

4. vooral oude grote bomen veel waarde hebben qua CO2-opslag, het tegengaan van hittestress

en wateroverlast, klimaatadaptatie, biodiversiteit en ook schoonheid;

5. groen enorm belangrijk is als tegenhanger van de verstening van onder andere Ridderkerkse

tuinen en van de rijkswegen die onze gemeente doorkruisen;

6. volwassen bomen met een grote biomassa nu worden gekapt en daarvoor in de plaats één op

één nieuwe jonge boompjes met een veel kleinere biomassa worden terug gezet;

7. er veel jonge bomen nodig zijn, wil dit direct hetzelfde effect bereiken als een volwassen boom

qua CO2 opslag, luchtkwaliteit en verkoelend effect, etc..;

8. er jaarlijks volwassen en jonge bomen   in eigendom van de gemeente  gekapt worden;

is van mening dat: 

a. met o.a. de verhoogde risico’s op afsterven van bomen door de klimaatverandering en de

positieve effecten die bomen hebben op onze leefomgeving er structureel meer aandacht voor

(oudere) bomen zou moeten zijn;

b. er door verantwoordelijk ambtenaren zorgvuldig en objectief afgewogen moet kunnen worden

of de kap van bomen de juiste beheermaatregel is;



verzoekt het college om: 

1. naast het reeds bestaande onderhoudsprogramma voor het beheer van het Ridderkerkse

bomenbestand, als uitwerking van de bestaande groenvisie ook een beleid -en beheervisie

voor onze bomen op te stellen;

2. deze nieuwe visie te voorzien van een uitvoeringsagenda en een bomenvervangingsplan dat

gericht is op een gezond en toekomst -en klimaatbestendig Ridderkerks bomenbestand

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 

Melindy Dirks, PvdA/GROENLINKS 

Tjalke Alkema, ChristenUnie   

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is het bestaande bomenbestand. 

Het college wordt verzocht naast het reeds bestaande onderhoudsprogramma voor het beheer 

van het Ridderkerkse  bomenbestand, als uitwerking van de bestaande groenvisie ook een beleid 

-en beheervisie voor onze bomen op te stellen en deze nieuwe visie te voorzien van een

uitvoeringsagenda en een bomenvervangingsplan dat gericht is op een gezond en toekomst -en

klimaatbestendig Ridderkerks bomenbestand.

inhoudsopgave



Motie 2022 - 32 

Motie fietsbeugels bij de parkeerplaats Waalbos en entree Crezéepolder 

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. Ridderkerk mooie natuur- en recreatiegebieden heeft;

2. deze voor veel inwoners gemakkelijk op de fiets bereikbaar zijn;

3. Ridderkerk volop inzet op meer gebruik van de fiets in plaats van de auto;

4. op verzoek van de raad in 2017 en 2021 de behoefte aan (meer) parkeerbeugels bij natuur- en

recreatiegebieden inzichtelijk is gemaakt;

5. er al veel fietsbeugels zijn geplaatst, maar nog niet bij de grotere natuurgebieden in het

buitengebied (Waalbos en Crezéepolder), omdat dit in overleg moet met de

beheerders/eigenaren daarvan;

6. bij de twee parkeerterreinen bij het Waalbos aan het begin Waalweg en Langeweg en bij de

Crezéepolder zijde Drievliet bij de toegang en zijde Oostendam toegang ‘struinpad” ook

fietsbeugels gewenst zijn voor een goede vorm van fietsen stallen;

7. er bij de Surfbocht bij het Waalbos al wel dergelijke beugels staan;

8. op de gehele Oostmolendijk en langs de Waalweg een parkeerverbod geldt, waardoor mensen

vooral met de fiets de gebieden zullen bezoeken;

is van mening dat: 

a. de politie en verzekeringen adviseren twee sloten te gebruiken, één om de fiets zelf op slot te

zetten en één om deze ergens aan vast te zetten;

b. veel mensen op e-bikes fietsen, die een grotere kans hebben gestolen te worden;

c. fietsbeugels of een fietsenstalling voorkomt dat fietsen tegen (daarvoor niet gemaakte)

afrastering voor dieren wordt gezet en dat fietsen omvallen;

verzoekt het college om: 

1. in overleg met de beheerders/eigenaren van het Waalbos en de Crezéepolder te kijken waar

fietsbeugels geplaatst kunnen worden en hoeveel wenselijk zijn;



2. over te gaan tot plaatsing hiervan als dit past binnen het budget voor straatmeubilair en anders

de raad een voorstel te doen om budget beschikbaar te stellen;

3. de raad te informeren over de uitvoering;

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp zijn fietsbeugels bij het Waalbos en de Crezéepolder. 

Het college wordt verzocht in overleg met de beheerders/eigenaren van het Waalbos en de 

Crezéepolder te kijken waar fietsbeugels geplaatst kunnen worden en hoeveel wenselijk zijn en 

over te gaan tot plaatsing hiervan.  

inhoudsopgave



Motie 2022 - 33 

Motie instellen eigen erfgoedcommissie 

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. Ridderkerk intensief inzet op bescherming en behoud van ons cultureel erfgoed;

2. dit belangrijk is zeker als we het monument in zijn omgeving als waardevol erkennen;

3. de verhalen behorende bij de monumenten ze nog interessanter maken;

4. deze veelal zullen komen vanuit bevlogen inwoners;

5. Ridderkerk in het verleden een eigen erfgoedcommissie had waar Ridderkerkse inwoners deel

van uitmaakten;

6. de wethouder in november 2021 en herhaald in de raad van september 2022 heeft

aangegeven te kijken of dit te realiseren is;

7. een erfgoedcommissie tot taak heeft het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren

over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de Monumentenverordening Ridderkerk,

het  Erfgoedbeleid Ridderkerk 2013 en (de uitvoering van) het beleid ten aanzien van het

onroerende culturele erfgoed in ruime zin;

8. de raad in 2021 ervoor gekozen heeft om bij inwerkingtreding van de Omgevingswet gebruik

te maken van een commissie Ruimtelijke Kwaliteit, waar ook inwoners deel van uit kunnen

maken;

is van mening dat: 

a. er bij de Ridderkerkse inwoners veel kennis aanwezig is op gebied van historie en cultureel

erfgoed;

b. we deze kennis onvoldoende gebruiken in het uitvoeren van ons erfgoedbeleid;

c. een erfgoedcommissie met inwoners de betrokkenheid bij ons erfgoed kan vergroten en meer

draagvlak hiervoor in de gemeenschap kan creëren;

d. er deskundige inwoners zijn die dit graag op willen pakken;

verzoekt het college om: 



1. op zoek te gaan naar betrokken inwoners, die hun deskundigheid op het gebied van erfgoed in

zouden willen zetten samen met de huidige erfgoedcommissie (Dorp, Stad en Land) en later in

de toekomstige commissie Ruimtelijke Kwaliteit;

2. voor januari 2023 met een voorstel naar de raad te komen hoe hier invulling aan te geven

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr.544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is de erfgoedcommissie. 

Het college wordt verzocht op zoek te gaan naar betrokken inwoners, die hun deskundigheid op 

het gebied van erfgoed in zouden willen zetten in de erfgoedcommissie of de toekomstige 

commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

inhoudsopgave



Motie 2022 - 34 

Motie Onderzoek gratis ontbijt op basisscholen 

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. er in Ridderkerk kinderen zijn die zonder ontbijt naar school komen;

2. een gezond ontbijt een basisbehoefte is, zeker van kinderen;

3. met een lege maag het leervermogen negatief beïnvloed kan worden;

4. dit tot concentratiegebrek kan leiden dat voor onrust tijdens de lessen kan zorgen en extra

aandacht kan vragen van leerkrachten;

is van mening dat: 

a. dit in Ridderkerk ondervangen zou kunnen worden door alle kinderen van de basisscholen een

gratis schoolontbijt aan te bieden;

b. door een schoolontbijt aan alle kinderen aan te bieden stigmatisering wordt voorkomen;

c. de verstrekking wellicht gerealiseerd kan worden in samenwerking met het bedrijfsleven zodat

‘gratis voor alle kinderen’ gemakkelijker gerealiseerd en toekomstbestendig zou kunnen

worden;

d. voor de verstrekking een ouderbijdrage gevraagd kan worden waarbij de minima ontzien

moeten worden;

verzoekt het college om: 

1. een onderzoek in te stellen naar de behoefte aan een gratis ontbijt voor alle kinderen op de

basisscholen;

2. met de uitkomst van dit onderzoek in het eerste kwartaal 2023 terug te komen naar de raad;

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden, 

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 



Arianne Ripmeester, PvdA/GROENLINKS 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is het gratis ontbijt op basisscholen. 

Het college wordt verzocht te onderzoeken wat de behoefte is aan een gratis ontbijt voor alle 

kinderen op de basisscholen en de raad van het resultaat op de hoogte te stellen in het eerste 

kwartaal 2023. 

inhoudsopgave



Motie 2022 - 35 

Motie taxi-vergoeding bij tekortkomingen leerlingenvervoer 

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. er ook in Ridderkerk problemen zijn met betrekking tot de stiptheid van het leerlingenvervoer in

het speciaal onderwijs;

2. het hier gaat om kwetsbare leerlingen;

3. als gevolg van die problemen deze leerlingen te laat in de les komen met als gevolg dat de

orde in de les wordt verstoord;

4. dit het noodzakelijke vaste dagritme van de leerlingen verstoort, waardoor zij veel moeite

hebben de lessen dan alsnog te volgen;

is van mening dat: 

a. dit niet geheel is terug te voeren op ons doelgroepenvervoer, maar er sprake is van een

landelijk probleem;

b. alle kinderen tussen de vijf en zestien jaar leerplichtig zijn en ouders een boete kunnen krijgen

als hun kind niet voldoet aan de leerplicht;

c. dit van tijdelijke aard zal zijn en daarom relatief gemakkelijk te ondervangen door aan de

ouders een vergoeding te geven voor een reguliere taxi, in die gevallen waar het

doelgroepenvervoer nu niet toereikend is;

verzoekt het college om: 

1. als proef in de periode van 1 december 2022 tot 1 februari 2023 de kosten voor het gebruik

van een reguliere taxi te vergoeden, wanneer een kind dat gebruik maakt van het

leerlingenvervoer niet binnen de daarvoor geldende normtijden is opgehaald;

2. de mogelijkheid van deze vergoeding duidelijk te communiceren met de ouders van gebruikers

van het leerlingenvervoer;

3. de raad in het eerste kwartaal 2023 te informeren in welke mate gebruik is gemaakt van de

vergoeding;



4. in overleg te gaan met de vervoerder om te kijken of deze kosten te verhalen zijn;

5. de kosten voor 2023 ten laste te brengen van het begrotingssaldo;

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Petra van Nes-de Man, Burger op 1  

Arianne Ripmeester, PvdA/GROENLINKS 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is het leerlingenvervoer 

Het college wordt verzocht als proef in de periode van 1 december 2022 tot 1 februari 2023 de 

kosten voor het gebruik van een reguliere taxi te vergoeden, wanneer een kind dat gebruik maakt 

van het leerlingenvervoer niet binnen de daarvoor geldende normtijden is opgehaald en de 

mogelijkheid van deze vergoeding duidelijk te communiceren met de ouders van gebruikers van 

het leerlingenvervoer. 

inhoudsopgave
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