MOTIE VAN DE RAADSLEDEN LUCIEN WESTBROEK (PARTIJ 18PLUS), ROBERT
KOOIJMAN (CHRISTENUNIE) EN BJÖRN ROS (GROENLINKS) INZAKE VERMINDEREN
SCHADE JAARWISSELING
Voorgesteld: 22 november 2018
Nr. 2018 – 24
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester
en wethouders, agendapunt 5, inzake Collegeprogramma 2018-2022 en 1e wijziging
Programmabegroting 2019-2022;
overwegende dat:
1. er in Ridderkerk jaarlijks duizenden euro’s aan schade wordt veroorzaakt aan
voorwerpen in de buitenruimte tijdens de jaarwisseling;
2. een gedeelte hiervan mogelijk door baldadigheid van jongeren wordt veroorzaakt;
3. in het collegeprogramma is opgenomen dat het college de overlast van vuurwerk wil
terugdringen;
is van mening dat:
a. veroorzakers van schade daarvoor verantwoordelijk zijn en de schade zoveel mogelijk op
hen verhaald moet worden;
b. daarnaast het gemeentelijk beleid er zoveel mogelijk op gericht moet zijn te voorkomen
dat schade en overlast kan worden veroorzaakt;
c. daarbij ook meer creatieve middelen/acties kunnen worden ingezet;
d. daartoe gerekend kan worden een actie gevoerd zoals door de gemeente Wijk bij
Duurstede, waarbij voor de jeugd jaarlijks een bedrag beschikbaar komt ter grootte van
het verschil tussen het gemeentelijk budget voor schadeherstel en de kosten van het
schadeherstel jaarwisseling;
e. met zo’n actie jongeren aangezet kunnen worden om te voorkomen dat schade tijdens de
jaarwisseling ontstaat;
f. gedacht kan worden aan een ter beschikking te stellen bedrag variërend tussen de
€ 1.500 en € 10.000,- (indicatief);
verzoekt het college om:
1. met de Jongerenraad Ridderkerk (JRR) in overleg te gaan om een dergelijke actie als
proef voor de jaarwisseling 2019/2020 te realiseren voor Ridderkerk;
2. daarbij te betrekken:
a. of ideeën voor besteding kunnen worden aangemeld bij de JRR;
b. zo ja, de wijze waarop en door wie bekendheid wordt gegeven aan de mogelijkheid
ideeën aan te melden;
c. of de JRR naar aanleiding van de ideeën een advies uitbrengt aan het college;
d. welk bedrag beschikbaar wordt gesteld, bijvoorbeeld gerelateerd aan de kosten
schadeherstel en beschikbare budgetten;
3. zonodig aan de raad een voorstel te doen als financiële dekking noodzakelijk mocht
blijken;
4. de raad van de resultaten van het overleg op de hoogte te stellen;
en gaat over tot de orde van de dag.
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De raadsleden,

Lucien Westbroek Partij 18PLUS

Robert Kooijman, ChristenUnie

Björn Ros, GroenLinks

Informatie over Wijk bij Duurstede:
https://www.trouw.nl/samenleving/wijk-bij-duurstede-beloont-jongeren-die-bij-dejaarwisseling-minder-sloopten~a0f41e6e/

Aangenomen

Verworpen

Voor 15: GL, CDA, CU, P18P, D66, PvdA
Tegen 14: VVD, Bo1, EvR, LR, SGP
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