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Motie nr. Indiener Onderwerp Samenvatting 

2018- 07 PvdA Kinderpardon 

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. 

2018- 08 PvdA 
Pilot niet-betaald 
parkeren (centrum) 

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. 

2018- 09 PvdA 
Maatwerk 
sollicitatieplicht 
60plus 

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. 

2018- 10 LR 
Inname grof afval 
Milieustraat 
Noordpolder 

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. 

2018- 11 LR 
Balspeelveldjes 
Drievliet 

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. 

2018- 12 LR 
JOP 
Huygensplantsoen 

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.  

2018- 13 LR 
Langdurige 
leegstand 

Onderwerp is een Leegstandsverordening voor 
Ridderkerk. Het college wordt gevraagd hiervoor de 
raad een voorstel te doen. 

2018- 14 VVD Formatie BOA’s 

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. 

2018- 15 CDA Kinderburgemeester 

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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2018- 16 GL 
Instellen 
duurzaamheidsfonds 

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. 

2018- 17 GL Ieder kind een boom 
Onderwerp is het initiatief ‘Ieder-kind-een-boom’. Het 
college wordt verzocht het initiatief namens 
Ridderkerk te ondertekenen. 

2018- 18 BO1 
Afvalinzameling na 
bazaar 

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. 

2018- 19 BO1 
Bankjes in openbare 
ruimte  

Onderwerp is het plaatsen van zitbankjes in de 
buitenruimte. Het college wordt verzocht te zorgen 
dat tot aanschaf van meer bankjes kan worden 
overgegaan.  

2018- 20 BO1 
Subsidie op 
zonnepanelen 

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. 

2018- 21 BO1 
Zonnepanelen in 
buitengebied 

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. 

 
 
 


