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Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 13 januari 2020        
 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) inzake besteding budget Wijkideeteams 
 
 
Geacht college, 
 
Wijkideeteams zijn er om samen problemen aan te pakken en werken aan saamhorigheid.  
Tevens worden hier wijkbudgetten voor beschikbaar gesteld. In de stukken met betrekking tot 
wijkideeteams staat onderstaande specificatie qua uitgaven van dit budget;  
 
Jaarlijks is er voor elke wijk een budget van waaruit door burgers dingen kunnen worden georganiseerd 
voor de wijk. Het gaat dan om activiteiten die de wijkbewoners helpen om samen problemen aan te 
pakken en de saamhorigheid in de wijk te verbeteren. Mensen in een ‘Wijkideeteam’ zorgen ervoor dat 
dat gebeurt. De wijkideeteams zijn gekoppeld aan de Wijkoverleggen. Wie mee wil werken in een 
wijkideeteam, kan contact opnemen met het wijkideeteam of met het wijkoverleg in de wijk.  
 
Dankzij een schenking van Wijkideeteam Ridderkerk-Centrum was het mogelijk om het inmiddels 15 
jaar oude en inmiddels haperende mengpaneel te vervangen. Zodoende is het voor Radio Ridderkerk 
weer mogelijk om met goede apparatuur vanaf locatie uitzendingen te verzorgen. Aldus een artikel 
van Rtv Ridderkerk. 
 
Tevens zou er aan alle wijkideeteams verzocht zijn om 300euro beschikbaar te stellen voor het 
koffiemoment start gratis openbaar vervoer 65plus. 
 

Aan de hand hiervan heeft Leefbaar Ridderkerk de onderstaande vragen; 

1) Is het College het met Leefbaar Ridderkerk eens dat schenkingen voor een Ridderkerks Radio 
station niet vallen onder ‘activiteiten die de wijkbewoners helpen om samen problemen aan 
te pakken en de saamhorigheid in de wijk te verbeteren” 

2) Klopt het dat de gemeente een budget heeft voor burgers om dingen te doen die buiten de 
grenzen van de wijk gaan. Als het daarbij ook gaat om het aanpakken van Ridderkerkse 
problemen en het versterken van de saamhorigheid, men hiervoor een subsidie kan 
aanvragen?   

3) In hoeverre wordt er gecontroleerd of het budget van wijkideeteams daadwerkelijk besteed 
wordt aan activiteiten in de betreffende wijk? 

4) Is het wenselijk dat een lid van een wijkideeteam ook daadwerkelijk in de wijk woont?  

5) Is de tot ons gekomen informatie juist met betrekking tot financiële bijdrage koffiemoment 
start gratis openbaar vervoer 65plus? Zo ja, in hoeverre draagt dit bij aan de saamhorigheid in 
de wijk? Is er nadien het teveel betaalde gerestitueerd aan de betreffende wijkideeteams?  
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Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

 

 


