
 

Motie 2022 - 37 

Motie Voorkomen en bestrijden van wanordelijkheden 

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

wethouders tot het vaststellen van de Derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 

2020; 

overwegende dat: 

1. een groepsverbod een verbod is om zich zonder redelijk doel met twee of meer andere 

personen in groepsverband op te houden in een openbaar door de burgemeester aangewezen 

gebied: 

2. om dit mogelijk te maken in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een artikel moet 

worden opgenomen waarin de burgemeester de bevoegdheid krijgt om deze gebieden aan te 

wijzen (voorbeeldtekst APV gemeente Enschede); 

3. de gemeente Ridderkerk, in tegenstelling tot diverse andere gemeenten, een dergelijk artikel 

niet kent in de huidige APV; 

4. bij een groepsverbod in tegenstelling tot bij een samenscholingsverbod het element dreiging 

niet noodzakelijk hoeft vast te staan; 

5. online oproepen via onder andere sociale media kunnen leiden tot fysieke verstoring van de 

openbare orde; 

6. meerdere gemeenten naar mogelijkheden zoeken om ook te kunnen optreden tegen het 

digitaal oproepen tot wanordelijkheden (zoals de gemeente Almelo); 

7. hoewel de minister van Justitie en Veiligheid een handreiking voor gemeenten op dit punt 

voorbereidt, het uiteindelijke resultaat nog de nodige tijd kan duren; 

is van mening dat: 

a. groepsvorming op locaties in Ridderkerk kunnen leiden tot overlast, intimidaties en ander 

ongewenst gedrag;  

b. de burgemeester voldoende mogelijkheden moet hebben om ongewenste groepsvorming tegen 

te gaan;  

c. de gemeente indien nodig moet kunnen optreden tegen het digitaal oproepen tot 

wanordelijkheden; 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR332923#d60144595e210
https://www.almelo.nl/almelo-wil-kunnen-optreden-tegen-online-openbare-ordeverstoringen


verzoekt het college om: 

1. te onderzoeken of het mogelijk is gebieden aan te wijzen waar een groepsverbod voor geldt; 

2. te onderzoeken of het mogelijk is te kunnen optreden tegen het digitaal oproepen tot 

wanordelijkheden; 

3. en de resultaten hiervan vóór het zomerreces aan te bieden aan de raad; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Jeroen van Neuren, Partij 18PLUS 

Linda Klaver, VVD 

Daan Kardol, SGP 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 394427 

Behandeld in de raadsvergadering van 15 december 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is het voorkomen en bestrijden van wanordelijkheden. 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen 

Stemverhouding 
Voor: 16 (Partij 18PLUS, VVD, SGP, CDA, Bo1) 

Tegen: 10 (PvdA/GROENLINKS, Echt voor Ridderkerk, Leefbaar Ridderkerk, ChristenUnie) 
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