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Moties bij de behandeling van de Begroting 2019-2022 en  
2e Tussenrapportage 2018 Ridderkerk 
 
Dit bestand bevat de moties bij de begroting 2019. 
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Motie 07 – Kinderpardon 
 
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN ARIANNE RIPMEESTER (PvdA), ERNA DE WOLFF 
(CHRISTENUNIE), BJÖRN ROS (GROENLINKS) EN FARAHNAZ FRÄSER ( D’66) INZAKE 
KINDERPARDON 
  
Voorgesteld: 8 november 2018 
  
Nr. 2018 – 07 
  
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2019 - 2022; 
  
constaterende dat: 
  
1. het uitwijzen van kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland wonen en in Nederland naar 

schoolgaan veel onrust te weeg brengt in lokale gemeenschappen; 
2. er mogelijk ook in Ridderkerk gezinnen met kinderen verblijven die een afwijzing op de 

kinderregeling (de definitieve regeling gekoppeld aan het Kinderpardon) hebben gekregen of die 
nog een lopende aanvraag hebben; 

3. het meewerkcriterium van deze kinderregeling zo strikt wordt toegepast dat de afgelopen jaren 95 
procent van de gewortelde kinderen een afwijzing kregen; 

 
overwegende dat: 
  
a. ook hier de gemeenschap in actie gaat komen zoals bij Lili en Howick wanneer een klas- of 

buurtgenoot wordt bedreigd met uitzetting en Ridderkerk hun thuis is geworden; 
b. de Kinderombudsman zich uitsprak voor ‘een kinderpardon dat recht doet aan kinderen’, met 

name omdat het uitzetten van kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de ontwikkeling van 
kinderen zeer negatief beïnvloedt; 

  
verzoekt het college: 
  
a. om te zorgen dat Ridderkerk zich aansluit bij de nu al rond de 100 ‘kinderpardongemeenten’, door 

bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, ook namens onze raad, te pleiten voor een 
daadwerkelijke oplossing voor deze ca 400 kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het 
meewerkcriterium van het Kinderpardon; 

b. deze motie te verzenden naar de staatssecretaris en de Vaste commissie voor Justitie en 
Veiligheid van de Tweede Kamer; 

  
en gaat over tot de orde van de dag. 
  
  
De raadsleden, 
  
  
  
Arianne Ripmeester   Erna de Wolff  Björn Ros  Farahnaz Fräser 
PvdA Ridderkerk   ChristenUnie  GroenLinks  D66 
  
  
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER: Onderwerp is het kinderpardon. De raad 
verzoekt het college te zorgen dat Ridderkerk zich aansluit bij de andere ‘kinderpardongemeenten’ 
door bij de verantwoordelijk staatssecretaris te pleiten voor een daadwerkelijke oplossing voor deze 
kinderen. 
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Motie 08 – Pilot niet-betaald parkeren (centrum) 
 
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN JEROEN RIJSDIJK (PvdA) EN PETRA VAN NES-DE MAN 
(BURGER OP 1) INZAKE NIET-BETAALD PARKEREN  
 
Voorgesteld: 8 november 2018 
 
Nr. 2018 – 08 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2019-2022;  
 
overwegende dat: 
 
1. de gemeente met winkeliers en andere betrokken partijen in gesprek is over maatregelen om het 

winkelcentrum ook in de toekomst levendig en vitaal te houden;  
2. in het coalitieakkoord is opgenomen dat wordt gestreefd naar het terugdringen van betaald 

parkeren;  
3. het centrum van Ridderkerk diverse betaald parkeergebieden en parkeergarages kent, de 

parkeergebieden en de parkeergarage Koningshof in (gedeeltelijk) eigendom van de gemeente 
zijn;  

4. niet-betaald parkeren mogelijk meer bezoekers trekt naar het winkelcentrum en daarmee een 
positief effect heeft op de omzet van winkeliers;  

 
is van mening dat: 
 
met een pilot meer inzicht kan worden verkregen in de effecten van niet-betaald parkeren in het 
centrum; 

 
verzoekt het college om: 
 
voor behandeling in zijn vergadering van 31 januari 2019 de raad een voorstel te doen c.q. met de 
commissie Samen wonen in haar vergadering van 17 januari 2019 te overleggen over de opzet en 
uitvoering van een pilot niet-betaald parkeren in het centrum, bijvoorbeeld in het eerste half jaar van 
2019, van ten minste één maand; en daarbij aan te geven:  
a. wat de kosten van de pilot zijn en hoe deze kunnen worden gedekt; 

b. of en hoe de resultaten betrokken zullen worden bij de invulling/uitvoering van het 

ontwikkelperspectief Centrum;  

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
 
 
Jeroen Rijsdijk, PvdA  Petra van Nes-de Man, Burger op 1 
 
 
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER: Onderwerp is een pilot niet-betaald parkeren in 
het centrum voor één maand. Het college wordt verzocht daartoe de raad een voorstel te doen dan 
wel daarover met de commissie Samen wonen te overleggen. 
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Motie 09 – Maatwerk sollicitatieplicht 60plus 
 
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN ARIANNE RIPMEESTER (PvdA), WIM VAN DER LINDEN / JIM 
KLOOS (ECHT VOOR RIDDERKERK), PETRA VAN NES-DE MAN (BURGER OP 1), BJÖRN ROS 
(GROEN LINKS) EN KARIN KAYADOE (LEEFBAAR RIDDERKERK) INZAKE MAATWERK 
SOLLICITATIEPLICHT 60 PLUS 
  
Voorgesteld: november 2018 
  
Nr. 2018 – 09 
  
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2019 - 2022; 
  
constaterende dat:  
1. bijstandsgerechtigden verplicht zijn meerdere sollicitaties per week te versturen;  
2. 60 plussers nauwelijks een reactie op hun sollicitaties ontvangen of worden uitgenodigd voor een 

gesprek;  
3. vakbonden, waaronder de CNV, hebben opgeroepen om de sollicitatieplicht voor oudere 

werkzoekenden te versoepelen; 
4. recent onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau en de Universiteit Utrecht hebben 

geconstateerd dat ouderen hun werkhervattingskans niet of nauwelijks kunnen beïnvloeden 
door lagere inkomenseisen te stellen of hun zoekintensiteit aan te passen;  

  
is van mening dat:  
a. het demotiverend is om meerdere keren per week te moeten solliciteren terwijl de baankansen 

nihil zijn;  
b. 60 plussers en mensen met grote afstand van de arbeidsmarkt niet mogen worden afgeschreven 

en op verschillende manieren een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving;  
c. dat meer maatwerk geboden kan worden zoals het vaker individueel ontheffen van de 

sollicitatieplicht voor 60 plussers; 
  
verzoekt het college om,  
1. 60plussers meer maatwerk te bieden door individuele ontheffing van de sollicitatieplicht;  
2. de uitvoerend ambtenaren op te dragen om in gesprek te gaan met 60 plussers om te bepalen of 

zij in aanmerking komen voor de individuele ontheffing van de sollicitatieplicht of gerichtere 
ondersteuning naar betaald werk of vrijwilligerswerk willen ontvangen; 

3. de uitvoerend ambtenaren op te dragen om bij de invulling van de verplichte tegenprestatie bij  
60 plussers en andere inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt nadrukkelijk ook te kijken naar 
mantelzorg, een invulling die bijdraagt aan meer toekomstperspectief, of aan gerichte persoonlijke 
ontwikkeling; 

  
en gaat over tot de orde van de dag.  
  
De raadsleden, 
 
 
  
Arianne Ripmeester  Wim van der Linden/Jim Kloos  Petra van Nes – de Man 
PvdA Ridderkerk   Echt voor Ridderkerk   Burger op 1 
 
 
 
 
Björn Ros   Karin Kayadoe 
GroenLinks   Leefbaar Ridderkerk 
   
 
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER: Onderwerp is de sollicitatieplicht voor 
bijstandsgerechtigde 60plussers. Het college wordt verzocht hen meer maatwerk te bieden, o.a. door 
individuele ontheffing van de sollicitatieplicht te verlenen. 
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Motie 10 – Inname grof afval Milieustraat Noordpolder 
 
MOTIE VAN HET RAADSLID KARIN KAYADOE (LEEFBAAR RIDDERKERK), PETRA VAN NES-
DE MAN (BURGER OP 1) EN JEROEN RIJSDIJK (PvdA) INZAKE INNAME GROF AFVAL 
MILIEUSTRAAT NOORDPOLDER 
 
Voorgesteld: 8 november 2018 
 
Nr. 2018 – 10 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2019 - 2022; 
overwegende dat: 
1) er geconstateerd is dat stichtingen, verenigingen en kerken uit Ridderkerk geweigerd worden om 

hun grof afval aan te bieden aan de Milieustraat Noordpolder; 

2) juist het aanbieden van afval door ons als lokale overheid wordt aangemoedigd; 
 

is van mening dat: 
 
a. Ridderkerkse stichtingen, verenigingen en kerken juist nog meer gestimuleerd moeten worden om 

hun grof afval weg te brengen naar de Milieustraat Noordpolder; 
b. weigering haaks staat op dit streven; 
c. het in rekening brengen van kosten bij deze organisaties het wegbrengen niet zal bevorderen; 
d. deze instellingen, gelet op hun maatschappelijke betekenis, niet op kosten moeten worden 

gejaagd; 
  
verzoekt het college er zorg voor te dragen dat Ridderkerkse stichtingen, verenigingen en kerken de 
mogelijkheid krijgen om gratis hun grof afval in te leveren bij de Milieustraat Noordpolder en zo nodig 
de raad daarvoor een voorstel te doen; 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
 
 
Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk  Petra van Nes-de Man, Burger op 1 
  
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER: Onderwerp is het aanbieden van grof afval door 
Ridderkerkse stichtingen, verenigingen en kerken. Het college wordt verzocht er voor te zorgen dat dit 
gratis kan bij de Milieustraat Noordpolder. 
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Motie 11 – Speelveldjes Drievliet 
 
MOTIE VAN HET RAADSLID MICHEL OUWENS (LEEFBAAR RIDDERKERK), BJORN ROS 
(GROEN LINKS) EN ARIANNE RIPMEESTER (PvdA) INZAKE BALSPEELVELDJES DRIEVLIET 
 
Voorgesteld: 8 november 2018 
 
Nr. 2018 – 11 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2019 - 2022; 
overwegende dat:  
1) er gebouwd gaat worden in de Driehoek ’t Zand; 

2) er twee speelveldjes zijn aangelegd op specifiek verzoek van kinderen; 

3) kinderen behoefte hebben aan buiten spelen;  
4) buiten spelen voor kinderen goed is in het kader van voldoende bewegen; 
5) buiten spelen en sporten verbroedert; 

 
is van mening dat het belangrijk is dat er tijdens de bouw speelvelden blijven, om te voorkomen dat de 
kinderen uit de wijk niet meer kunnen spelen;  
verzoekt het college er zorg voor te dragen dat voordat de speelvelden gelegen aan de Vlietlaan 
worden verwijderd ten behoeve van de nieuwbouwplannen, elders in de wijk, niet te ver van deze 
locatie, twee speelvelden worden aangelegd;  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
 
 
Michel Ouwens  Bjorn Ros  Arianne Ripmeester 
Leefbaar Ridderkerk GroenLinks  PvdA Ridderkerk 
  
 
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER:. 
Onderwerp zijn de balspeelveldjes aan de Vlietlaan. Het college wordt verzocht de twee veldjes elders 
in de wijk onder te brengen, voordat deze worden verwijderd ten behoeve van de nieuwbouwplannen 
voor Driehoek Het Zand. 
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Motie 12 – Jongerenontmoetingsplek Huygensplantsoen 
 
MOTIE VAN HET RAADSLID KARIN KAYADOE (LEEFBAAR RIDDERKERK) INZAKE 
JONGERENONTMOETINGSPLEK HUYGENSPLANTSOEN 
 
Voorgesteld: 8 november 2018 
 
Nr. 2018 –  
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2019 - 2022; 
 
overwegende dat: 
 
 
1. een JOP staat voor Jongerenontmoetingsplek. Jongeren willen elkaar graag in de openbare 

ruimte ontmoeten;  
2. zij daarvoor graag afspreken op centrale plekken; 
3. dit gepaard kan gaan met overlast voor omstanders en omwonenden; 
4. een JOP tot doel heeft om samenscholing op ongewenste plekken te voorkomen en te regisseren 

op welke plek ze samenkomen; 
 
is van mening dat: 
 
a. jongeren het recht hebben om bij elkaar te komen en te chillen; 
b. de JOP in het Huygensplantsoen voor bovenmatige overlast zorgt voor voorbijgangers en 

omwonenden; 
c. omwonenden inmiddels geconstateerd hebben dat jarenlange inzet door de professionals niet als 

resultaat heeft dat de overlast vermindert; 
 
verzoekt het college de JOP aan het Huygensplantsoen te verwijderen en in overleg met de 
professionals op zoek te gaan naar een betere plek waar deze jongeren elkaar kunnen ontmoeten; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Het raadslid, 
 
 
 
Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 
 
 
 
 
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER: Onderwerp is de Jongerenontmoetingsplek aan 
het Huygensplantoen. Het college wordt verzocht deze JOP te verwijderen en in overleg met 
professionals op zoek te gaan naar een betere plek waar de jongeren elkaar kunnen ontmoeten.  
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Motie 13 – Langdurige leegstand 
 
MOTIE VAN HET RAADSLID KARIN KAYADOE (LEEFBAAR RIDDERKERK) INZAKE 
LANGDURIGE LEEGSTAND  
 
Voorgesteld: 8 november 2018 
 
Nr. 2018 –  
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2019 - 2022; 
 
 
overwegende dat: 
 
1. de gemeente op dit moment geen Leegstandsverordening heeft; 
 
2. het college met een Leegstandsverordening eigenaren kan verplichten leegstand te melden en na 

12 maanden leegstand aan de eigenaren een gebruikersvoordracht kan doen; 
 

3. bij het niet-naleven van de meldingsplicht en de gebruikersvoordracht een bestuurlijke boete kan 
worden opgelegd; 

 
is van mening dat: 
 
a. de leegstand met name in het winkelcentrum alleen maar toeneemt; 
 
b. om structurele winkelleegstand effectief aan te pakken álle stakeholders in beweging moeten 

komen om te komen tot een gezamenlijke visie en aanpak; 
 
c. een Leegstandsverordening kan leiden tot meer en beter contact met de betrokken 

vastgoedeigenaren; 
 
d. de gemeente momenteel vooral inzet op gesprekken met eigenaren van leegstaande panden 

teneinde tot een nieuwe invulling te komen; 
 
e. uit de praktijk blijkt dat alleen het gesprek bij sommige eigenaren van panden onvoldoende werkt, 

zo ook bij panden op voor Ridderkerk beeldbepalende locaties, zoals het centrum van Ridderkerk, 
en dan met name Ridderhof 2; 

 
 
verzoekt het college op korte termijn de raad een voorstel te doen voor een Leegstandsverordening, 
waarin de mogelijkheid is opgenomen om gebieden in de gemeente aan te wijzen waarvoor deze 
verordening van kracht is, zodat bijvoorbeeld als eerste daarvoor kan worden aangewezen het 
Centrum Ridderhof 2;  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Het raadslid, 
 
 
 
Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk  
 
 
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER: Onderwerp is een Leegstandsverordening voor 
Ridderkerk. Het college wordt gevraagd hiervoor de raad een voorstel te doen. 
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Motie 14 – Formatie BOA’s 
 
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN EDWARD PIENA (VVD) EN KARIN KAYADOE (LEEFBAAR 
RIDDERKERK) INZAKE FORMATIE BOA’S 
 
Voorgesteld: 8 november 2018 
 
Nr. 2018 – 14 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2019-2022; 
 
overwegende dat: 
 
1. Ridderkerk streeft naar meer ‘blauw op straat’; 

 
2. er voor Ridderkerk de komende jaren geen extra wijkagenten beschikbaar komen; 

 
3. we willen werken aan een veiliger, sterker en beter Ridderkerk; 

 
4. naleving en handhaving van afspraken en regels van groot belang is voor de veiligheid van onze 

inwoners en ondernemers; 
 

5. de kosten voor een Buitengewoon Opsporingsambtenaar ongeveer 57.000 euro per jaar 
bedragen; 

 
is van mening dat: 
 
a. Buitengewoon Opsporingsambtenaren een belangrijke bijdrage leveren om de veiligheid en de 

naleving van regels in de gemeente te verhogen;  
 

b. Ridderkerk moet streven naar een zo veilig mogelijke leef- en werkomgeving voor al haar 
inwoners en ondernemers; 

 
c. de begroting de komende jaren voldoende ruimte heeft om twee fte extra Buitengewoon 

Opsporingsambtenaren aan te stellen; 
 
verzoekt het college om bovenop de huidige formatie van 5 fte Buitengewoon Opsporingsambtenaren 
twee extra fte Buitengewoon Opsporingsambtenaren aan te stellen en de daarvoor benodigde 
middelen in de 1e Tussenrapportage 2019 te verwerken; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
De raadsleden, 
 
 
Edward Piena   Karin Kayadoe 
VVD     Leefbaar Ridderkerk 
 
 
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER: Onderwerp is de formatie Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren. Het college wordt verzocht om bovenop de huidige formatie 2 extra fte BOA’s 
aan te stellen en de daarvoor benodigde middelen in de 1e Tussenrapportage 2019 te verwerken. 
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Motie 15 – Kinderburgemeester 
 
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN VICTOR MIJNDERS (CDA), ARJAN NUGTEREN (LEEFBAAR 
RIDDERKERK), ARIANNE RIPMEESTER (PvdA) EN BJÖRN ROS (GROENLINKS) INZAKE 
KINDERBURGEMEESTER 
 
Voorgesteld: 8 november 2018 
 
Nr. 2018-15 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2019 - 2022; 
 
overwegende dat: 
 

a. er al meer dan 30 gemeenten in Nederland een kinderburgemeester hebben; 
b. de Jongerenraad Ridderkerk (JRR) de leeftijd van 15-23 vertegenwoordigt en dat de jongeren 

onder de 15 niet (specifiek) vertegenwoordigd worden; 
c. een kinderburgemeester de burgermeester kan ondersteunen bij activiteiten voor kinderen, 

zoals de intocht van Sinterklaas, Koningsdag, openen van een speeltuin of school; 
d. een kinderburgemeester ook een eigen agenda kan hebben die hij/zij uitvoert; 

 
is van mening dat:  
 

1, een kinderburgemeester de kloof tussen de jeugd en de politiek op een leuke manier kan 
overbruggen; 

2. zowel burgemeester, college en raad door de activiteiten van een kinderburgemeester kunnen 
leren hoe kinderen ons dorp zien en wat zij belangrijk vinden; 

3. de jeugd de toekomst heeft, dus laten we de jeugd bij de toekomst van Ridderkerk betrekken; 
4. een kinderburgemeester bij uitstek op kan komen voor de rechten van kinderen; 

 
verzoekt het college om: 
 

a. samen met scholen en jeugdwerkers na te gaan of er voldoende belangstelling bestaat voor 
een kinderburgemeester in Ridderkerk; 

b. de raad in maart 2019 op de hoogte te stellen van de resultaten van het onderzoek en als de 
resultaten positief zijn, in overleg te treden met de commissie Samen leven over de wijze 
waarop tot aanstelling van een kinderburgemeester kan worden overgegaan;  

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
De raadsleden, 
 
 
 
 
Victor Mijnders, CDA    Arjan Nugteren, Leefbaar Ridderkerk  
 
 
 
 
Arianne Ripmeester, PvdA  Björn Ros, GroenLinks 
 
 
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER: 
Onderwerp is een kinderburgemeester van Ridderkerk. Het college wordt verzocht te onderzoeken of 
er belangstelling bestaat om een kinderburgemeester in Ridderkerk te hebben en de raad daarover te 
rapporteren. 
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Motie 16 – Instellen duurzaamheidsfonds 
 
MOTIE VAN HET RAADSLID BJÖRN ROS (GROENLINKS) INZAKE INSTELLEN 
DUURZAAMHEIDSFONDS 
 
Voorgesteld: 8 november 2018 
 
Nr. 2018 – 16 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2019 - 2022; 
 
overwegende dat: 
 
1. Ridderkerk stevige duurzaamheidsambities heeft, waaronder een vermindering van de CO2 

uitstoot met 49% in 2030, hetgeen neerkomt op totaal 130.000 ton per jaar; 
2. de cijfers van CO2 uitstoot over 2017 nog niet bekend zijn;  
3. In 2015 in Ridderkerk een besparing is bereikt van een uitstoot van 22.000 ton CO2; 
4. het Klimaatakkoord van Parijs en het regeerakkoord een stevige ambitie kennen op het gebied 

van duurzame energie en de energietransitie;  
 
is van mening dat: 
 
a. een energietransitie noodzakelijk is om niet langer afhankelijk te zijn van fossiele 

brandstoffen;  
b. gemeenten een groot aandeel hebben in de uitvoering van de nationale en internationale 

duurzaamheidsambities;  
c. inwoners, VvE's en andere woningbezitters graag hun woningen beter zouden willen 

isoleren, van het gas af willen en zonnepanelen willen, maar niet allen over de benodigde 
financiële middelen beschikken; 

d. het voor veel woningbezitters van belang is dat de benodigde investeringen voor de 
verduurzaming uiteindelijk ten minste gelijk zijn aan de opbrengsten door verlaging van de 
woonlasten; 

e. het soms lastig is om als VvE financiering te krijgen om het eigen wooncomplex te verduurzamen; 
f. de Ridderkerkse algemene reserve ruim 26 miljoen bedraagt, wat meer is dan de minimale door 

de raad gestelde grens van 20 miljoen; 
g. een deel van de algemene reserve kan worden ingezet in een revolverend duurzaamheidsfonds 

waar Ridderkerkse inwoners en ondernemers een beroep op kunnen doen; 
 
verzoek het college om: 
 
vóór de raadsvergadering van 16 juli 2019 (tevens behandeling Kadernota begroting 2019) met een 
voorstel te komen om een revolverend fonds in te stellen, waarvoor de raad jaarlijks de uit te keren 
hoogte vaststelt. 
Het fonds wordt ingesteld met als doel leningen te verstrekken voor het bekostigen van 
energiebesparende en duurzame activiteiten door natuurlijke personen, bedrijven of andere 
rechtspersonen, woonachtig danwel gevestigd in Ridderkerk; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Het raadslid, 
 
 
 
Björn Ros, GroenLinks 
 
 
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER: Onderwerp is de instelling van een revolverend 
fonds waaruit leningen kunnen worden verstrekt ter bekostiging van energiebesparende en duurzame 
activiteiten. Het college wordt verzocht hiervoor met een voorstel te komen voor de raadsvergadering 
van 16 juli 2019. 
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Motie 17 – Ieder kind een boom 
 
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN BJÖRN ROS (GROENLINKS) EN JEROEN RIJSDIJK (PvdA) 
INZAKE INITIATIEF ‘IEDER KIND EEN BOOM’ 
 
Voorgesteld: 8 november 2018 
 
Nr. 2018 – 17 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2019-2022; 
overwegende dat:  
1) Ridderkerk stevige duurzaamheidsambities heeft, waaronder de vermindering van de uitstoot van 

CO2 met 49% in 2030 ten opzichte van 1990 (p. 55 Programmabegroting 2019); 
2) bomen een substantiële bijdrage leveren aan vermindering van het CO2 gehalte in de lucht;  
3) al 50 gemeentes in Nederland het initiatief ‘Ieder kind een boom’ hebben ondertekend; 

 https://www.boomfeestdag.nl/activiteiten/ieder-kind-een-boom 
 
is van mening dat: 
 
a. Ridderkerk ernaar moet streven, dat ieder kind een eigen boom plant tijdens zijn/haar 

basisschooltijd. Waarbij wij hen het belang en de waarde van bomen in hun leefomgeving leren en 
zij ons helpen bij het halen van één van onze gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen; 

 
b. Ridderkerk zich moet inzetten via onze netwerken partners te zoeken, die ons willen 

ondersteunen in het realiseren van ons streven; 
 
verzoekt het college het initiatief ‘Ieder kind een boom’ te ondertekenen en de raad daarvan voor de 
behandeling van de kadernota begroting 2020 op de hoogte te stellen;  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
De raadsleden, 
 
 
 
 
Björn Ros, GroenLinks  Jeroen Rijsdijk, PvdA 
  
 
 
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER: 
Onderwerp is het initiatief ‘Ieder-kind-een-boom’. Het college wordt verzocht het initiatief namens 
Ridderkerk te ondertekenen. 
 

 

 

  

https://www.boomfeestdag.nl/activiteiten/ieder-kind-een-boom
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Motie 18 – Afvalinzameling na bazaar  
 
MOTIE VAN HET RAADSLID PETRA VAN NES- DE MAN (BURGER OP 1) EN JEROEN RIJSDIJK 
(PvdA) INZAKE AFVALINZAMELING NA GEHOUDEN BAZAAR OF JAARMARKT 
 
Voorgesteld: 8 november 2018 
 
Nr. 2018 – 18 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2019 - 2022; 
overwegende dat: 
1. verenigingen en kerken in de Ridderkerkse samenleving een belangrijke maatschappelijke functie 

vervullen; 
2. verenigingen en kerken ook bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van bijv. 

bewegen, cultuur, sociale cohesie;  
3. diverse van hen jaarlijks een evenement organiseren, zoals een jaarmarkt of bazaar, waarvan de 

opbrengst geheel of gedeeltelijk gaat naar een ideëel doel of (mede) wordt gebruikt voor het in 
stand houden van deze organisaties; 

4. de gemeenteraad op 23 oktober 2017 heeft besloten in welke gevallen bedrijfsafval bij 

evenementen kosteloos voor de organisatie wordt opgehaald;   

spreekt uit dat: 
de afvalinzameling rond de door verenigingen en kerken georganiseerde jaarlijkse evenementen, 
zoals jaarmarkten en bazaars, kosteloos dient te worden opgehaald; 
verzoekt het college om de raad een voorstel te doen om dit mogelijk te maken; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
 
 
Petra van Nes – de Man, Burger op 1 Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk 
 
 
 
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER: Onderwerp is het ophalen van afval bij jaarlijkse 
evenementen van verenigingen en kerken. Het college wordt verzocht de raad een voorstel te doen 
om mogelijk te maken dat de afvalinzameling rond de door verenigingen en kerken georganiseerde 
jaarlijkse evenementen, zoals jaarmarkten en bazaars, kosteloos wordt opgehaald. 
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Motie 19 – Meer bankjes in de openbare ruimte 
 
MOTIE VAN HET RAADSLID PETRA VAN NES- DE MAN (BURGER OP 1) EN JILLES SOFFREE 

(PvdA) INZAKE MEER BANKJES IN DE OPENBARE RUIMTE 

 
Voorgesteld: 8 november 2018 
 
Nr. 2018 – 19 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2019 - 2022; 
overwegende dat: 
1. bewegen bijdraagt aan een gezonde, actieve, duurzame, sociale en veilige samenleving 

(Bewegend Verbinden 2015);  

2. wandelen één van de meest gemakkelijke én goedkope vormen daarvan is; 

3. inwoners graag wandelen in Ridderkerk; 
4. met name oudere inwoners behoefte hebben om tijdens hun wandeling even te kunnen uitrusten 

of dat het voor hen zelfs noodzakelijk is dit te kunnen;  

 
is van mening dat: 
 
a. in de openbare ruimte te weinig bankjes staan en er meer moeten komen; 
b. met meer bankjes meer inwoners zullen gaan wandelen; 

 
verzoekt het college om: 

1. te zorgen dat tot aanschaf van meer bankjes kan worden overgegaan: 
2. in overleg te treden met de wijkoverleggen of plaatsing in de wijk gewenst is en op welke 

locaties; 
3. en als dit zo is, tot aanschaf en plaatsing over te gaan; 

 
 
De raadsleden, 
 
 
 
Petra van Nes – de Man  Jilles Soffree 
Burger op 1    PvdA 
 
 
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER: 
Onderwerp is het plaatsen van zitbankjes in de buitenruimte. Het college wordt verzocht te zorgen dat 
tot aanschaf van meer bankjes kan worden overgegaan.  
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Motie 20 – Subsidie op zonnepanelen voor inwoners en bedrijven 
 
MOTIE VAN HET RAADSLID PETRA VAN NES- DE MAN (BURGER OP 1) INZAKE  
SUBSIDIE OP ZONNEPANELEN VOOR INWONERS EN BEDRIJVEN 
 
Voorgesteld: 8 november 2018 
 
Nr. 2018 – 20 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2019 - 2022; 
overwegende dat: 
1. de Ridderkerkse ambitie voor CO2 reductie zich beperkt tot 49% reductie ten opzichte van 1990; 

2. daarvoor nog heel veel stappen gezet moeten worden; 

3. de aanschaf van zonnepanelen een bijdrage kan leveren aan de reductie;  

is van mening dat: 
 
a. er in Ridderkerk nog veel daken geschikt zijn om daarop zonnepanelen te plaatsen; 
b. nu er vanuit de landelijke overheid geen subsidieregeling is en andere regelingen complex zijn, 

werpt dit mogelijk voor inwoners en bedrijven een drempel op om tot aanschaf van zonnepanelen 
over te gaan; 

c. de gemeente de aanschaf van zonnepanelen actief zou moeten bevorderen o.a. door het verlenen 
van subsidie; 

 
verzoekt het college om de raad hier vóór 1 maart 2019 een voorstel te doen voor een 
subsidieregeling voor de aanschaf van zonnepanelen door inwoners en in Ridderkerk gevestigde 
bedrijven; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Het raadslid, 
 
 
 
 
Petra van Nes – de Man, Burger op 1 
 
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER:  
Onderwerp is de aanschaf van zonnepanelen door bewoners en bedrijven. Het college wordt verzocht 
de raad vóór 1 maart 2019 een voorstel te doen voor een gemeentelijke subsidieregeling voor de 
aanschaf van zonnepanelen. 
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Motie 21 – Zonnepanelen in het buitengebied 
 
MOTIE VAN HET RAADSLID PETRA VAN NES- DE MAN (BURGER OP 1) INZAKE 
ZONNEPANELEN IN BUITENGEBIED  
 
 
Voorgesteld: 8 november 2018 
 
Nr. 2018 – 21 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2019 - 2022; 
overwegende dat: 
 
1. er landelijk op steeds meer locaties in het buitengebied zonnepaneelparken ontstaan;  

 
2. wij in Ridderkerk nog bouw- en weilanden hebben die niet allemaal in aanmerking zouden moeten 

komen voor zonnepaneelparken;  

is van mening dat het wenselijk is beleid te ontwikkelen over op welke van deze locaties wij 
zonnepanelen wel of juist niet toestaan: 
 
verzoekt het college de raad vóór 1 maart 2019 hierover een voorstel te doen;  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Het raadslid, 
 
 
  
 
Petra van Nes – de Man, Burger op 1 
 
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER: Onderwerp zijn zonnepaneelparken. Het college 
wordt verzocht de raad een voorstel te doen op welke locaties in het buitengebied zonnepanelen wel 
of juist niet toe te staan. 
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