
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN MICHEL OUWENS (LEEFBAAR RIDDERKERK), 
ARIANNE RIPMEESTER (PvdA), ROBERT KOOIJMAN (CHRISTENUNIE), CORA VAN 
VLIET (ECHT VOOR RIDDERKERK), JIM KLOOS (ECHT VOOR RIDDERKERK), PETRA 
VAN NES (BURGER OP 1), TON OVERHEID (CDA), LUCIEN WESTBROEK (PARTIJ 
18PLUS), KEES VAN DER DUIJN SCHOUTEN (SGP) INZAKE STIMULERING GEBRUIK 
VAN ‘SOCIAL RETURN ON INVESTMENT’ (SROI) BIJ SAMENWERKINGSPARTNERS 
EN EXTERNE PARTIJEN. 
 
Voorgesteld: 7 juli 2020 
 
Nr. 2020 – 66 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 

en wethouders, nr. 166939, om kennis te nemen van de Kadernota Begroting 2021; 

overwegende dat:  

1. in de arbeidsmarkt regio Rijnmond het de verwachting is dat vanwege de economische 
recessie, mede door de gevolgen van COVID-19, mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt steeds moeilijker aan een baan komen; 

2. op 16 juli 2019 het nieuwe inkoop en aanbestedingsbeleid van gemeente Ridderkerk is 
vastgesteld. Uitgangspunt daarvan is om op een maatschappelijk verantwoorde manier in 
te kopen; 

3. de gemeente daarin Social Return on Investment (SROI) als middel inzet om extra 
werk(ervarings)plaatsen te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de 
arbeidsmarkt; 

 
is van mening dat; 
 
a. iedere inwoner volwaardig mee moet kunnen doen aan de Ridderkerkse samenleving; 
b. arbeidsparticipatie een belangrijke rol vervult om volwaardig mee te kunnen doen; 
c. de gemeente de arbeidsparticipatie kan stimuleren door SROI beter onder de aandacht 

te brengen; 
d. de gemeente de zorg heeft al onze burgers de kans te geven volwaardig mee te doen;  

 
verzoekt het college: 
 
1. het gebruik van Social Return on Investment (SROI) te stimuleren door o.a. 

a. in gesprek te gaan met huidige samenwerkingspartners en externe partijen over het 
belang van SROI en met die partners en partijen te bespreken en bekijken welke 
mogelijkheden er zijn om SROI ook op te nemen in de contracten die zij met anderen 
afsluiten;  

b. toekomstige samenwerkingspartners en externe partijen aan te bevelen om SROI toe 
te passen om arbeidsparticipatie te stimuleren; 

2. de raad jaarlijks te informeren over de resultaten van de inzet SROI binnen de eigen 
organisatie, alsook de resultaten van de gesprekken met samenwerkingspartners en 
externe partijen hierover; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 
 
 



 
 
De raadsleden, 
 
 
 
 
Michel Ouwens, Leefbaar Ridderkerk  Arianne Ripmeester, PvdA Ridderkerk
   
 
 
 
Robert Kooijman, ChristenUnie   Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 
 
 
 
 
Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk   Petra van Nes, Burger op 1  
 
 
 
 
Ton Overheid, CDA      Lucien Westbroek, Partij 18PLUS  
 
 
 
 
Kees van der Duijn Schouten, SGP       
 
 
 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  

Voor 29: VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, D66, SGP, Burger op 1, Partij 

18PLUS, Leefbaar Ridderkerk, PvdA.  

Tegen geen. 

 

Afgedaan n.a.v. de raadsinformatiebrief d.d. 30 april 2021 in de commissie Samen leven 19 mei 2021 

 


