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Amendement

Amendem
ent NR.

Indiener Onderwerp Samenvatting

2018 - 04 GL Reserve Aankoop 
beeldende kunst

Voorgesteld wordt een bestemmingsreserve 
‘Aankoop beeldende kunst’ in te stellen voor de 
aankoop van kunst gemaakt door 
Ridderkerkse kunstenaars

Moties

Motie NR. Indiener Onderwerp Samenvatting

2018 – 22 P18P
Opheffen anoniem 
nummer gemeente

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.

2018 – 23 P18P
Verbieden 
colportage

Onderwerp is verkoop aan de deur en op 
straat. Het college wordt verzocht te 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om 
colportage te verbieden.

2018 – 24 P18P
Verminderen schade 
jaarwisseling

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.

2018 – 25 PvdA
Maatwerk 
sollicitatieplicht 

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

2018 – 26  PvdA
Lucht- en 
geluidscherm 
Oosterpark

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 NR. Indiener Onderwerp Samenvatting

2018 – 27 LR
Balspeelveldjes 
Drievliet

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.

2018 – 28 EvR Verzilverlening

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.

2018 – 29 Bo1
Afvalinzameling na 
gehouden bazaar of 
jaarmarkt

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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