
Motie 2020 - 81

Motie gevolgen COVID-19

Inhoud van de motie

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024;

overwegende dat:

1. de gevolgen van COVID-19 grote impact heeft op de financiële huishouding van de gemeente 

Ridderkerk;

2. we niet weten hoe lang deze Coronacrisis nog gaat duren;

3. het voortbestaan van veel bedrijven, met name de horeca en (sport)verenigingen, onzeker is 

als gevolg van de maatregelen met betrekking tot de coronacrisis;

4. naast de gevolgen voor de fysieke gezondheid de crisis ook invloed heeft op de geestelijke 

gezondheid van  mensen, te denken valt aan eenzaamheid, depressiviteit, etc.

is van mening dat:

a. deze Coronacrisis grote financiële gevolgen heeft voor mensen, bedrijven (o.a. horeca) en 

(sport-) verenigingen;

b. we als gemeente voorbereid moeten zijn op extra financiële uitgaven ten gevolge van 

COVID-19;

c. er inmiddels een nieuwe werkelijkheid is die ons dwingt diverse investeringen voor de komende 

periode mogelijk te heroverwegen; 

d. naast investeren in de Ridderkerkse economie, we oog moeten hebben om daar waar nodig 

bestaande bedrijven (horeca) en (sport)verenigingen extra te ondersteunen. 

verzoekt het college om:

1. onderzoek te doen naar hoe Ridderkerkse bedrijven (o.a. horeca) verder ondersteund kunnen 

worden in de Coronacrisis;

2. onderzoek te doen naar hoe (sport)verenigingen extra ondersteund kunnen worden in de 

Coronacrisis;

3. onderzoek te doen naar verdere nadelige gevolgen van COVID-19 voor onze inwoners, zoals 

bijvoorbeeld naar de vereenzaming van de mensen en de gevolgen daarvan;



4. onderzoek te doen naar de vorming van een voorziening om de financiële impact te kunnen 

dekken en te onderzoeken of voorgenomen investeringen voor langere periode uitgesteld, dan 

wel heroverwogen dienen en kunnen worden;

5. de raad vóór 31 januari 2021 te informeren naar de uitkomsten van deze onderzoeken;

en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden, 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk

Björn Ros, Groen Links Petra van Nes – de Man, Burger op 1

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk

Edward Piena, VVD 

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 190902

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020

Samenvatting

Onderwerp is de coronacrisis. Het college wordt verzocht diverse onderzoeken te verrichten, o.a. 

naar extra ondersteuning van bedrijven en verenigingen en naar de gevolgen van door de 

gemeente voorgenomen investeringen.

Uitslag stemming

De motie is verworpen.

Stemverhouding

Voor: 13 (VVD, GroenLinks, Echt voor Ridderkerk (Kloos, Van Vliet), D66, Burger op 1, Leefbaar 

Ridderkerk, PvdA)

Tegen: 16 (CDA, Echt voor Ridderkerk (Los, Van der Linden), ChristenUnie, SGP, Partij 18PLUS)
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