
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN JEROEN RIJSDIJK (PvdA) EN PETRA VAN NES-DE 
MAN (BURGER OP 1) INZAKE NIET-BETAALD PARKEREN 

Voorgesteld: 8 november 2018

Nr. 2018 – 8

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 
en wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2019-2022; 

overwegende dat:

1. de gemeente met winkeliers en andere betrokken partijen in gesprek is over maatregelen 
om het winkelcentrum ook in de toekomst levendig en vitaal te houden; 

2. in het coalitieakkoord is opgenomen dat wordt gestreefd naar het terugdringen van 
betaald parkeren; 

3. het centrum van Ridderkerk diverse betaald parkeergebieden en parkeergarages kent, 
de parkeergebieden en de parkeergarage Koningshof in (gedeeltelijk) eigendom van de 
gemeente zijn; 

4. niet-betaald parkeren mogelijk meer bezoekers trekt naar het winkelcentrum en daarmee 
een positief effect heeft op de omzet van winkeliers; 

is van mening dat:

met een pilot meer inzicht kan worden verkregen in de effecten van niet-betaald parkeren in 
het centrum;

verzoekt het college om:

voor behandeling in zijn vergadering van 31 januari 2019 de raad een voorstel te doen c.q. 
met de commissie Samen wonen in haar vergadering van 17 januari 2019 te overleggen 
over de opzet en uitvoering van een pilot niet-betaald parkeren in het centrum, bijvoorbeeld 
in het eerste half jaar van 2019, van ten minste één maand; en daarbij aan te geven: 
a. wat de kosten van de pilot zijn en hoe deze kunnen worden gedekt;

b. of en hoe de resultaten betrokken zullen worden bij de invulling/uitvoering van het 
ontwikkelperspectief Centrum; 

en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden,

Jeroen Rijsdijk, PvdA Petra van Nes-de Man, Burger op 1

Stemverhouding/hoofdelijke stemming:
Tegen 24: Van der Linden, Los, Mijnders, Van Neuren, Nugteren, Ouwens, Overheid, Piena, 
Ros, Rottier, Slaa, Van der Spoel, Stip, Vlasblom – Liezenga, Westbroek, De Wolff – ter 
Beek, Breeman, 

Aangenomen Verworpen



Van der Duijn Schouten, Franzen, Kardol, Kayadoe, Kloos, Kooijman, Kranendonk
Voor 5: Van Nes – de Man, Rijsdijk, Ripmeester, Soffree, Fräser


