
MOTIE VAN HET RAADSLID EDWARD PIENA (VVD), BJÖRN ROS (GROENLINKS), 
KARIN KAYADOE (LEEFBAAR RIDDERKERK), PETRA VAN NES-DE MAN (BURGER OP 
1) EN FARAHNAZ FRÄSER (D66)  INZAKE DE BELEIDSDOCUMENTEN VERMELD IN 
DE BEGROTING 

Voorgesteld: 10 juli 2018

Nr. 2018 – 2

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 
en wethouders, nr. 1329393, agendapunt 3, tot behandeling van de Kadernota begroting 
2019;

overwegende dat:

1. in de beantwoording van de vragen over de Programmabegroting 2018 het college heeft 
aangegeven bij de opsomming van de beleidsdocumenten in de begrotingsprogramma’s 
niet meer op te nemen de door het college vastgestelde documenten;

2. deze door het college vastgestelde documenten vaak de ‘invulling’ van de door de raad 
bepaalde kaders zijn;

3. de begroting inclusief de beleidsdocumenten, op goed doorzoekbare wijze, op de 
gemeentelijk website wordt geplaatst, 

4. hierdoor zowel voor raadsleden als inwoners, op toegankelijke wijze vindbaar is wat per 
begrotingsprogramma het gemeentelijke beleid is van zowel raad als college (zie als 
voorbeeld de beleidsdocumenten Verkeer 
http://www.ridderkerk.nl/begroting/programmas_47958/item/beleidsdocumenten_66322.h
tml) 

5. de gemeenteraad zijn controlerende en kaderstellende taak op een optimale manier uit 
moet kunnen voeren en daarbij op eenvoudige en duidelijke wijze inzicht moet hebben in 
het door het college gevoerde beleid;

6. krachtens artikel 2, vierde lid, van de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017, 
het de raad is die bij aanvang van een nieuwe raadsperiode vaststelt waarover hij in de 
begroting wil worden geïnformeerd;

is van mening dat:
a. de door het college vastgestelde documenten, met betrekking tot de invulling van de door 

de raad bepaalde kaders, voor de werkzaamheden van de raad zeer belangrijk kunnen 
zijn;

b. vermelding daarvan in de begroting en opname van de documenten in de digitale 
begroting behulpzaam zijn voor de raad om zijn taak te vervullen;

stelt vast in de(digitale) begroting ook te willen worden geïnformeerd over de 
beleidsdocumenten die door het college zijn vastgesteld;

verzoekt het college om bij de opsomming van de beleidsdocumenten in de 
begrotingsprogramma’s de door het college vastgestelde documenten te blijven opnemen en 
deze toegankelijk te maken via de digitale begroting;

en gaat over tot de orde van de dag.
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De raadsleden,

Edward Piena, VVD Björn Ros, GroenLInks, 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk Petra van Nes – de Man, Burger op 1

Farahnaz Fräser, D66

Björn Ros, GroenLinks
 

Voor 23: VVD, LR, BO1, PvdA, CDA, EvR, CU, P18P, SGP, D66
Tegen 0

Afgedaan met het aanbieden en vaststellen van de begroting 2019 d.d. 8 november 2018

.

Aangenomen Verworpen
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