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Motie onderzoek jeugdproblematiek in Ridderkerk

Inhoud van de motie

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

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2022;

overwegende dat:

1. de leefbaarheid in bepaalde wijken onder druk staat;  

2. ondanks een lachgasverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) het 

lachgasgebruik en de daarbij behorende overlast nog steeds aan de orde zijn; 

3. het (messen) geweld onder jongeren niet is gestopt;

4. op bepaalde plekken binnen Ridderkerk bijna dagelijks overlast wordt ervaren rond 

drugsgebruik;

is van mening dat:

a. het van belang is om overlast in de kiem te smoren, jeugdigen te bewaren voor (verder) 

afglijden en oog te hebben voor perspectief;

b. het daarbij niet alleen gaat om het zichtbare probleemgedrag, maar ook de minder zichtbare 

problematiek, die jongeren ook kwetsbaar kunnen maken voor (drugs) criminaliteit; 

c. het daarvoor van belang is om te weten wat de precieze aard en omvang is van de 

problematiek bij de jeugd en de overlast die wordt veroorzaakt;

d. tevens bezien moet worden of het bestaande instrumentarium voor de aanpak aansluit bij de 

omvang en aard van de jeugdproblematiek;

e. het zeker niet alleen jongeren zijn die de hiervoor genoemde overlast veroorzaken, maar gelet 

op hun toekomstperspectief is voor nu en later de meeste winst te behalen;

verzoekt het college om:

1. een extern bureau in te schakelen om de aard en omvang van de jeugdproblematiek in 

Ridderkerk te onderzoeken en daarin; 

a. te onderzoeken in hoeverre het bestaande instrumentarium voor de aanpak aansluit 

bij de omvang en aard van de jeugdproblematiek; 

b. indien mogelijk aanbevelingen te geven voor verbeteringen;



2. indien nodig de middelen voor het externe onderzoek beschikbaar te stellen;

3. de uitkomsten van dit onderzoek en aanbevelingen uiterlijk de eerste helft van 2022 met de 

raad te delen, zodat het als input kan dienen voor verbeterd beleid in een volgende 

gemeenteraadsperiode;

en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden, 

Daan Kardol, SGP Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk Arianne Ripmeester, PvdA

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 388893

Behandeld in de raadsvergadering van 4 november 2021

Samenvatting

Onderwerp is de jeugdproblematiek in Ridderkerk.

Het college wordt verzocht om de aard en omvang van de jeugdproblematiek in Ridderkerk te 

laten onderzoeken door een extern bureau.

Uitslag stemming

De motie is aangenomen.

Stemverhouding

Voor: 16 (CDA, Kloos, Van Vliet, SGP, D66, Leefbaar Ridderkerk, PvdA)

Tegen: 13 (VVD, GroenLinks, Los, Van der Linden, ChristenUnie, Burger op 1, Partij 18PLUS)
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