
MOTIE VAN HET RAADSLID DAAN KARDOL (SGP) INZAKE VIEREN 75 JAAR VRIJHEID

Voorgesteld: 7 november 2019

Nr. 2019 – 44

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2020;

overwegende dat:

1. het in 2020 75 jaar geleden is dat Ridderkerk bevrijd is; 

2. inwoners en maatschappelijk betrokken instellingen jaarlijks hun bijdrage leveren aan het 
herdenken, vieren en koesteren van de vrijheid;

3. er in de Programmabegroting 2020 niet wordt stilgestaan bij de viering van 75 jaar vrijheid;

is van mening dat:

a. het van groot belang is dat jong en oud niet zal vergeten wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog 
plaats heeft gevonden in Nederland en in het bijzonder in Ridderkerk; 

b. er steeds minder Ridderkerkers zijn die de Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt en het 
daarom belangrijk is dat, nu zij nog in leven zijn, hier uitgebreid bij wordt stilgestaan;

c. de gemeente voldoende financiële middelen beschikbaar zou moeten stellen om 75 jaar vrijheid 
op een waardige manier te kunnen vieren;

verzoekt het college om:

1. op korte termijn samen met inwoners en maatschappelijk betrokken instellingen een inventarisatie 
te maken welke activiteiten zich lenen voor een waardige viering van 75 jaar vrijheid;  

2. de raad tijdig te informeren over de inhoud van het programma en van de kosten die de uitvoering 
daarvan met zich mee zullen brengen;

3. de raad tijdig een voorstel te doen als binnen de begroting geen dekking gevonden kan worden 
om een gemeentelijke bijdrage te kunnen financieren;

en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden,

Daan Kardol , SGP Ridderkerk     Björn Ros, GroenLinks                                                                

Ad Los, Echt voor Ridderkerk Lucien Westbroek, Partij 18PLUS

 

Voor 27: VVD, GL, CDA, Bo1, EvR (2), CU, LR, P18P, SGP, D66, PvdA
Tegen 2: EvR (2)

Aangenomen Verworpen



Afgedaan met RIB Afdoening motie 2019-44 vieren 27 jaar vrijheid n.a.v. de mail van de griffier van 
10 april 2020 over de wijze van afdoening. 

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2020-03-12-RIB-Afdoening-motie-2019-44-vieren-27-jaar-vrijheid.pdf

