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Amendement en moties bij de behandeling van  
het Collegeprogramma 2018-2022 en de 1e begrotingswijziging 2019  
 
Dit bestand bevat het amendement en de moties bij het Collegeprogramma 2018-2022 en de 
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Amendement 2018 - 04 – Reserve Aankoop beeldende kunst 
 
 
AMENDEMENT 
 
 
Onderwerp: Amendement inzake de reserve ‘Aankoop beeldende kunst’ 
  
 
1. Voorstel 
U wordt voorgesteld aan het raadsbesluit toe te voegen: 
 
3. een bestemmingsreserve ‘Aankoop beeldende kunst’ in te stellen, om werk aan te schaffen van 

Ridderkerkse kunstenaars; 

4. met ingang van 2019 jaarlijks € 5.000 te doteren in deze reserve, in 2019 ten laste van de 

algemene reserve en de jaren daarna ten laste van de exploitatie; 

2. Aanleiding 
Behandeling raadsvoorstel 1e wijziging programmabegroting 2019-2022. 
 
3. Aspecten 
In de publieke ruimte draagt kunst bij aan de uitstraling van Ridderkerk en haar publieke gebouwen. In 
de afgelopen economisch zwaardere jaren zijn alle structurele middelen voor beeldende kunst in de 
openbare ruimte wegbezuinigd. Er is werk door Ridderkerkse Kunstenaar(s) in bruikleen gegeven aan 
de gemeente wegens gebrek aan financiële middelen vanuit de gemeente. 

 
Ridderkerk heeft een actieve groep beeldende kunstenaars die onze steun verdient. Daarbij hoort de 
aankoop van zijn kunst, te beginnen met de kunst die bij de gemeente in bruikleen is gegeven. 
 
Wij stellen daarom voor een bestemmingsreserve ‘Aankoop beeldende kunst’ in te stellen om werk 
van Ridderkerkse kunstenaars aan te schaffen.  
Om kunst te kunnen aanschaffen is het van belang aan deze reserve jaarlijks een dotatie van  
€ 5.000 te doen.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Na aanname van dit amendement wordt de tekst in het raadsbesluit en het overzicht 1e wijziging 
programmabegroting aangepast. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
In 2019 komt de dotatie ten laste van de algemene reserve, de jaren daarna van de exploitatie.  
 
 
 
de raadsleden, 
 
 
  
Björn Ros, GroenLinks    Jeroen Rijsdijk, PvdA   
 
 
 
 
 
Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 
 
 
Behandeld in de raadsvergadering van 22 november 2018 
 
 
 
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER 
Voorgesteld wordt een bestemmingsreserve ‘Aankoop beeldende kunst’ in te stellen voor de aankoop 
van kunst gemaakt door Ridderkerkse kunstenaars. 
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Motie 2018 - 22 – Opheffen anoniem nummer gemeente 
 
 
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN JOHN STIP (PARTIJ 18PLUS), EDWARD PIENA (VVD) EN PETRA 
VAN NES – DE MAN (BURGER OP 1) INZAKE OPHEFFEN ANONIEM NUMMER GEMEENTE 
 
Voorgesteld: 22 november 2018 
 
Nr. 2018 – 22 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 5, inzake Collegeprogramma 2018-2022 en 1e wijziging 
Programmabegroting 2019-2022; 
 
overwegende dat: 
 
1. de gemeente uitbelt zonder vermelding van haar telefoonnummer; 
2. veel inwoners oproepen van een anoniem nummer niet beantwoorden; 
3. in het collegeprogramma is opgenomen dat het college de interactie met inwoners belangrijk vindt; 
 
is van mening dat: 
 
a. uitbellen met een anoniem nummer afstandelijk is; 
b. de kans op contact met burgers groter is wanneer er niet anoniem gebeld wordt; 
c. een gemiste oproep van een anonieme beller tot irritaties kan leiden; 
 
verzoekt het college om: 
 
1. het telefoonsysteem van de gemeentelijke organisatie zo snel als mogelijk zo in te regelen, zodat 

er een tot de gemeente herleidbaar telefoonnummer zichtbaar is voor de ontvanger; 
2. de raad van de uitvoering van de motie op de hoogte te stellen; 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
De raadsleden, 
 
 
 
John Stip, Partij18PLUS    Edward Piena, VVD   Petra van Nes – de Man, Burger op 1 
 
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER: Onderwerp is het uitbellen van de gemeente, 
zonder vermelding van haar telefoonnummer. Het college wordt verzocht te regelen dat er een tot de 
gemeente herleidbaar telefoonnummer zichtbaar is voor de ontvanger. 
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Motie 2018 - 23 – Verbieden colportage 
 
 
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN JOHN STIP (PARTIJ 18PLUS) EN ARIANNE RIPMEESTER (PvdA) 
INZAKE VERBIEDEN COLPORTAGE 
 
Voorgesteld: 22 november 2018 
 
Nr. 2018 – 23 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 5, inzake Collegeprogramma 2018-2022 en 1e wijziging 
Programmabegroting 2019-2022; 
 
overwegende dat: 
 
1. er in Ridderkerk geen regelgeving is over verkoop aan de deur; 
2. meerdere gemeenten inmiddels een colportageverbod hebben ingesteld; 
3. 93,5% van de Nederlanders zich ergert aan colporteurs, volgens een onderzoek van CentERdata; 
 
is van mening dat: 
 
a. vooral ouderen en ‘zwakkeren’ slachtoffer worden van het op een dwingende en agressieve 

manier aan de man brengen van commerciële producten en ideële producten en diensten; 
b. babbeltrucs moeten worden tegengegaan;  
c. er via traditionele en sociale media voldoende mogelijkheden zijn om producten aan de man te 

brengen; 
d. verkoop aan de deur een inbreuk op de privacy is; 
 
verzoekt het college om: 
 
1. te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om colportage en dan met name het aanbieden van 

producten en diensten aan de deur in Ridderkerk te verbieden en daarbij te betrekken de 
straatverkoop;  

2. de raad van de uitkomsten op de hoogte te brengen; 
 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
De raadsleden, 
 
 
 
John Stip, Partij18PLUS    Arianne Ripmeester, PvdA 
 
 
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER. Onderwerp is verkoop aan de deur en op straat. 
Het college wordt verzocht te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om colportage te verbieden. 
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Motie 2018 - 24 – Verminderen schade jaarwisseling 
 
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN LUCIEN WESTBROEK (PARTIJ 18PLUS), ROBERT KOOIJMAN 
(CHRISTENUNIE) EN BJÖRN ROS (GROENLINKS) INZAKE VERMINDEREN SCHADE 
JAARWISSELING 
 
Voorgesteld: 22 november 2018 
 
Nr. 2018 – 24 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 5, inzake Collegeprogramma 2018-2022 en 1e wijziging 
Programmabegroting 2019-2022; 
 
overwegende dat: 
 
1. er in Ridderkerk jaarlijks duizenden euro’s aan schade wordt veroorzaakt aan voorwerpen in de 

buitenruimte tijdens de jaarwisseling; 
2. een gedeelte hiervan mogelijk door baldadigheid van jongeren wordt veroorzaakt; 
3. in het collegeprogramma is opgenomen dat het college de overlast van vuurwerk wil terugdringen; 
 
is van mening dat: 
 
a. veroorzakers van schade daarvoor verantwoordelijk zijn en de schade zoveel mogelijk op hen 

verhaald moet worden; 
b. daarnaast het gemeentelijk beleid er zoveel mogelijk op gericht moet zijn te voorkomen dat 

schade en overlast kan worden veroorzaakt; 
c. daarbij ook meer creatieve middelen/acties kunnen worden ingezet; 
d. daartoe gerekend kan worden een actie gevoerd zoals door de gemeente Wijk bij Duurstede, 

waarbij voor de jeugd jaarlijks een bedrag beschikbaar komt ter grootte van het verschil tussen het 
gemeentelijk budget voor schadeherstel en de kosten van het schadeherstel jaarwisseling; 

e. met zo’n actie jongeren aangezet kunnen worden om te voorkomen dat schade tijdens de 
jaarwisseling ontstaat; 

f. gedacht kan worden aan een ter beschikking te stellen bedrag variërend tussen de  
€ 1.500 en € 10.000,- (indicatief); 

 
verzoekt het college om: 
 
1. met de Jongerenraad Ridderkerk (JRR) in overleg te gaan om een dergelijke actie in ieder geval 

voor de jaarwisseling 2019/2020 en volgende, of eerder, ook te realiseren voor Ridderkerk; 
2. daarbij te betrekken: 

a. of ideeën voor besteding kunnen worden aangemeld bij de JRR; 
b. zo ja, de wijze waarop en door wie bekendheid wordt gegeven aan de mogelijkheid ideeën 

aan te melden; 
c. of de JRR naar aanleiding van de ideeën een advies uitbrengt aan het college; 
d. welk bedrag beschikbaar wordt gesteld, bijvoorbeeld gerelateerd aan de kosten schadeherstel 

en beschikbare budgetten; 
3. zonodig aan de raad een voorstel te doen als financiële dekking noodzakelijk mocht blijken; 
4. de raad van de resultaten van het overleg op de hoogte te stellen; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
Lucien Westbroek Partij 18PLUS Robert Kooijman, ChristenUnie  Björn Ros, GroenLinks  
 
Informatie over Wijk bij Duurstede: 
https://www.trouw.nl/samenleving/wijk-bij-duurstede-beloont-jongeren-die-bij-de-jaarwisseling-minder-
sloopten~a0f41e6e/ 
 
 
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER: Onderwerp is het verminderen van schade bij de 
jaarwisseling. Het college wordt verzocht in overleg te gaan met de Jongerenraad om een actie uit te 
werken waarbij jaarlijks voor de jeugd een bedrag beschikbaar komt, dat groter is als de schade lager 
wordt. 
  

https://www.trouw.nl/samenleving/wijk-bij-duurstede-beloont-jongeren-die-bij-de-jaarwisseling-minder-sloopten~a0f41e6e/
https://www.trouw.nl/samenleving/wijk-bij-duurstede-beloont-jongeren-die-bij-de-jaarwisseling-minder-sloopten~a0f41e6e/
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Motie 2018 - 25 – Maatwerk sollicitatieplicht 
 
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 
(GROENLINKS) EN KARIN KAYADOE (LEEFBAAR RIDDERKERK) INZAKE MAATWERK 
SOLLICITATIEPLICHT   
    
Voorgesteld: 22 november 2018 
  
Nr. 2018 – 25 
  
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 5, tot het vaststellen van de 1e wijziging Programmabegroting 2019 - 2022; 
  
constaterende dat:  
1. in het kader van de transformatie inwoners met een uitkering worden uitgenodigd voor een 

maatwerkgesprek; 
2. bijstandsgerechtigden verplicht zijn meerdere sollicitaties per week te versturen;  
3. 60 plussers nauwelijks een reactie op hun sollicitaties ontvangen of worden uitgenodigd voor een 

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

werkzoekenden te versoepelen; 
5. 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. mensen met grote afstand van de arbeidsmarkt niet mogen worden afgeschreven en op 

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

schrijven van sollicitatiebrieven; 
  
verzoekt het college om:  
1. mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt meer maatwerk te bieden door individuele 

ontheffing van de plicht tot het schrijven van sollicitatiebrieven;  
2. de uitvoerend ambtenaren te vragen om in gesprek te gaan met deze inwoners om te bepalen of 

zij in aanmerking komen voor de individuele ontheffing van de plicht tot het schrijven van 
sollicitatiebrieven of juist gerichtere ondersteuning naar betaald werk of vrijwilligerswerk willen 
ontvangen; 

3. de uitvoerend ambtenaren te vragen om bij de invulling van de verplichte tegenprestatie bij 
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 maatwerk bij de sollicitatieplicht. 
Het college wordt o.a. verzocht mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt meer maatwerk te 
bieden door individuele ontheffing van de plicht tot het schrijven van sollicitatiebrieven 
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Motie 2018 - 26 – Lucht- en geluidsscherm en/of groene geluidswal bij het Oosterpark 
 
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN JEROEN RIJSDIJK (PvdA), EDWARD PIENA (VVD), BJÖRN ROS 
(GROENLINKS) EN PETRA VAN NES-DE MAN (BURGER OP 1) INZAKE LUCHT- EN 
GELUIDSSCHERM EN/OF GROENE GELUIDSWAL BIJ HET OOSTERPARK 
 
Voorgesteld: 22 november 2018 
 
Nr. 2018 – 26 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, nr. 1359729, agendapunt 5, inzake Collegeprogramma 2018-2022 en 1e wijziging 
Programmabegroting 2019-2022;  
 
constaterende dat: 

1. Ridderkerkers worden blootgesteld aan veel geluid en fijnstof, o.a. door de ligging van 
Ridderkerk aan de A15, A16 en de Rotterdamseweg;  

2. dit slecht is voor het welzijn en de gezondheid van onze inwoners; 
3. de groene gebieden aan de randen van onze gemeente belangrijke buffers zijn tegen geluid 

en fijnstof;  
4. het Oosterpark deze bufferfunctie heeft voor de erachter gelegen wijk Drievliet;  
5. Staatsbosbeheer in opdracht van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 

(kap)werkzaamheden heeft uitgevoerd in het Oosterpark, het daarbij ging om het kappen van 
zieke essenbomen en reguliere onderhoudswerkzaamheden; 

6. omwonenden na de (kap)werkzaamheden meer geluidsoverlast ervaren;  
7. het verkeer op de A15 langs het Oosterpark de komende jaren alleen maar zal toenemen;  
8. bij de aanleg van het Oosterpark destijds geen uitvoering is gegeven aan de geluidswal die 

daar wel was gepland; 
9. het college de mogelijkheden onderzoekt om de overlast van de A15 bij het Oosterpark te 

verminderen; 
 
is van mening dat: 

1. een goed leefklimaat van belang is voor het welzijn en de gezondheid van onze inwoners; 
2. lucht- en geluidschermen en/of een groene geluidswal daaraan een belangrijke bijdrage 

kunnen leveren;  
 
verzoekt het college: 

a. een overzicht te geven van de mogelijkheden om het geluid en fijnstof van de A15 langs het 

Oosterpark te verminderen, zoals een lucht- en geluidscherm en/of een groene geluidswal;   

b. in dit overzicht ook de financiële consequenties van de diverse mogelijkheden op te nemen; 

c. er rekening mee te houden dat de door de raad te kiezen mogelijkheid uiterlijk in 2023 te 

realiseren is;   

d. omwonenden en het wijkoverleg nauw bij het opstellen van dit overzicht te betrekken; 

e. het overzicht vóór november 2019 aan de raad voor te leggen;  

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
 
 
Jeroen Rijsdijk, PvdA    Edward Piena, VVD   Bjön Ros, GroenLinks   
 
 
 
Petra van Nes-de Man, Burger op 1 
 
   

SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER: 
Onderwerp is het geluid en fijnstof van de A 15 langs het Oosterpark. Het college wordt verzocht een 
overzicht te geven welke mogelijkheden er zijn dit te verminderen, wat de financiële consequenties 
zijn en dit overzicht vóór november 2019 aan de raad voor te leggen. 
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Motie 2018 - 27 – Balspeelveldjes Drievliet 
 
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN MICHEL OUWENS (LEEFBAAR RIDDERKERK), BJÖRN ROS 
(GROENLINKS), VICTOR MIJNDERS (CDA) EN ARIANNE RIPMEESTER (PvdA) INZAKE 
BALSPEELVELDJES DRIEVLIET 
 
Voorgesteld: 22 november 2018 
 
Nr. 2018 – 27 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 5, tot het vaststellen van de 1e wijziging Programmabegroting 2019 - 2022; 
 
overwegende dat:  
 
1) er gebouwd gaat worden in Driehoek Het 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 wanneer de speelvelden gelegen aan de Vlietlaan 
worden verwijderd ten behoeve van de nieuwbouwplannen, deze elders in de wijk, niet te ver van 
deze locatie, op korte termijn opnieuw worden aangelegd;  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
 
 
 
Michel Ouwens, Leefbaar Ridderkerk      Björn Ros, GroenLinks         
 
 
 
Victor Mijnders, CDA    Arianne Ripmeester, PvdA 
  
 
 
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, binnen korte termijn nadat zij zijn verwijderd als gevolg van de 
nieuwbouwplannen voor Driehoek Het Zand. 
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Motie 2018 - 28 – Verzilverlening 
 
 
MOTIE VAN HET RAADSLID AD LOS (ECHT VOOR RIDDERKERK) INZAKE VERZILVERLENING 
 
Voorgesteld: 22 november 2018 
 
Nr. 2018 – 28 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 5, tot het vaststellen van de 1e wijziging Programmabegroting 2019 - 2022; 
 
overwegende dat: 
 
1. het voor oudere huiseigenaren nagenoeg onmogelijk is om op redelijke voorwaarden geld te 

lenen; 
2. oudere huiseigenaren vaak een overwaarde hebben op de woning, maar deze niet kunnen 

benutten omdat de overwaarde in de stenen zit; 
3. het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten SVn de mogelijkheid  biedt van 

een verzilverlening; 
4. de verzilverlening een hypothecaire lening is waarbij de aanvrager gedurende de looptijd geen 

rente en aflossing betaalt, de rente wordt bijgeschreven bij het leenbedrag; 
5. de verzilverlening daarom geen negatieve invloed heeft op het maandelijks besteedbare inkomen, 

maar wel zorgt voor verruiming van de financiële mogelijkheden van de huiseigenaren; 
6. de aflossing van de lening na verkoop van de woning of na overlijden van de langstlevende 

aanvrager plaatsvindt; 
 
is van mening dat: 
 
van de mogelijkheden, die de SVn beschikbaar stelt, ook de Verzilverlening zou moeten worden 
benut; 
 
verzoekt het college 
 
om voor Ridderkerk van het SVn de Verzilverlening af te nemen en op korte termijn de raad daartoe 
een voorstel te doen, waarin eventuele nadere voorwaarden die de gemeente kan stellen zijn 
opgenomen; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Het raadslid, 
 
 
 
Ad Los 
Echt voor Ridderkerk 
 
 
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER: Onderwerp is de verzilverlening. Het college 
wordt verzocht om voor Ridderkerk deze lening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten af te nemen en op korte termijn de raad daartoe een voorstel te doen. 
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Motie 2018 - 29 – Afvalinzameling na gehouden bazaar of jaarmarkt 
 
 
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN PETRA VAN NES- DE MAN (BURGER OP 1) EN JEROEN 
RIJSDIJK (PvdA) INZAKE AFVALINZAMELING NA GEHOUDEN BAZAAR OF JAARMARKT 
 
Voorgesteld: 22 november 2018 
 
Nr. 2018 – 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 5, tot het vaststellen van de 1e wijziging 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, tot een bedrag van € 300,--  per 
instelling per jaar; 
 
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, tot een maximum van € 300,-- per instelling per jaar.  
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