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Geachte raadsleden, 

Wij hebben het erg gewaardeerd dat wij met u op een constructieve wijze op donderdag 7 november 
2019 de begroting voor 2020 - 2023 hebben kunnen behandelen en vaststellen. 

Door u zijn tijdens deze raadsvergadering diverse moties ingediend, waarvan er 13 zijn aangenomen. 
Hieronder geven wij aan op welke wijze wij de aangenomen moties zullen afhandelen, dan wel 
afgehandeld hebben. 

Motie 2019 - 37 Vergroenen schoolpleinen 
Wij zullen de scholen deze maand per e-mail informeren over de mogelijkheden om bij de provincie en 
het waterschap subsidie aan te vragen voor een groenblauw schoolplein. Tevens zullen wij dit onderwerp 
agenderen in het reguliere overleg met de schoolbesturen. Wij beschouwen de motie hiermee als 
afgedaan. 

Motie 2019 - 38 Herindicatie 
Wij onderschrijven dat het proces tot herindicatie van de zorgverlening zo min mogelijk belastend moet 
zijn voor cliënten en hun eventuele mantelzorgers. We zullen u voor de behandeling van het 'Integraal 
Beleid Sociaal Domein' informeren over hoe dit proces er thans uitziet en de (on)mogelijkheden tot het 
vereenvoudigen van dit proces. Dit doen we via een raadsinformatiebrief of in één van de 
commissiebijeenkomsten waarin de stand van zaken m.b.t. het "Integraal Beleid Sociaal Domein" wordt 
besproken. 

Motie 2019 - 40 AED's in Ridderkerk 
Wij onderzoeken hoe de motie kan worden uitgevoerd. Voor het einde van het 1 e kwartaal 2020 ontvangt 
u een voorstel op welke wijze wij uitvoering geven aan uw motie. 

Motie 2019 - 41 Manifest 'iedereen doet mee' 
Wij zullen in samenspraak met het betreffende overleg- / adviesorgaan de voorwaarden onderzoeken om 
het manifest 'iedereen doet mee' te ondertekenen. Naar verwachting zal u in februari 2020 hierover 



worden geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Wij erkennen het belang van een inclusieve 
Ridderkerkse samenleving en zullen ons daarvoor zeker in blijven zetten. 

Motie 2019 - 43 Nieuw evenementenbeleid 
In het te ontwikkelen Evenementenbeleid zal de motie uitgewerkt worden. Het beleid zal in 2020 aan u 
worden voorgelegd. 

Motie 2019 - 44 Viering 75 jaar vrijheid 
In oktober is de werkgroep '75 jaar Vrijheid' gestart met de voorbereidingen om tot een inventarisatie te 
komen van allerlei activiteiten die in 2020 gehouden worden. De werkgroep staat onder het 
voorzitterschap van de burgemeester. Maatschappelijk betrokken instellingen, zoals de wijkideeteams 
worden betrokken bij het ontwikkelen van plannen. Wanneer het programma zijn definitieve vorm krijgt 
zult u hierover geïnformeerd worden. 

Motie 2019 - 45 Jeugdlintje Ridderkerk 
In 2020 maken we een start met een plan van aanpak voor het Ridderkerks Jeugdlintje. Voor de 
zomervakantie zullen we u hierover informeren. Het Ridderkerks Jeugdlintje wordt gekoppeld aan de 
activiteiten op het vlak van jeugdparticipatie en de kinderburgemeester. Streven is dat de 
kinderburgemeester september 2020 geïnstalleerd wordt en dat het Ridderkerks jeugd lintje eind 2020 
voor de eerste keer uitgereikt gaat worden. 

Motie 2019 - 46 Lachgas 
We gaan onderzoeken via welke mogelijkheden we het gebruik van lachgas kunnen beperken in 
Ridderkerk en zullen u hierover naar verwachting in het 1 e kwartaal van 2020 informeren. De 
onderzoeken richten zich op het aan banden leggen van verkoop vanuit horecagelegenheden en de 
mogelijkheid van een verbod van het gebruik in de openbare ruimte. Een aantal zaken uit de motie zijn al 
wel opgepakt. In de huidige evenementenvergunningen staat als voorschrift dat het verboden is om 
lachgas aanwezig te hebben. Hierop kan handhavend worden opgetreden. Daarnaast is in het huidige 
actieplan alcohol en drugs extra aandacht voor lachgas en worden er gastlessen gegeven waarin de 
schadelijkheid van het gebruik wordt besproken. 

Motie 2019 - 47 Aanwijzing tijdelijk Hondenlosloopgebied 
Wij treden dit jaar in overleg met het Maximacollege over de voor hen noodzakelijke inrichting, 
omheining, plaatsing afvalbak en bereikbaarheid van het terrein voor zowel het Maximacollege als 
hondenbezitters vanuit de woonwijk. Voor de uitvoering zal een inrichtingstekening gemaakt worden, 
rekening houdend met een groene uitstraling van het entreegebied. Naar verwachting informeren wij u 
vervolgens in het 1e kwartaal 2020 over de uitvoering inclusief uitvoeringskosten. 

Motie 2019 - 48 Overlast ratten en muizen 
Nog dit jaar worden de inwoners van Ridderkerk middels de Blauwkai geïnformeerd wat te doen om 
mogelijke ratten- en muizenplagen te voorkomen. Ook zal dit jaar social media worden ingezet om de 
inwoners te informeren aangaande deze problematiek. Voor de komende jaren zal op gezette tijden 
aandacht worden gevraagd voor ratten- en muizenoverlast. Mocht blijken dat extra communicatie nodig is 
dan zal de berichtgeving worden geïntensiveerd. Hierbij zal een directe relatie worden gelegd met het 
aantal meldingen van inwoners. Tevens zal Toezicht & Handhaving een overzicht bijhouden van de 
locaties binnen Ridderkerk waar meldingen worden gedaan van ratten- en/of muizenoverlast. 
Wij beschouwen de motie hiermee als afgedaan. 
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Motie 2019 - 51 Bevorderen opkomst verkiezingen 
Er worden al veel mogelijkheden ingezet om de opkomst zo groot mogelijk te maken. Zo is bij 
voorgaande verkiezingen al gebruik gemaakt van social media, ontvangen alle kiezers bij 
gemeenteraadsverkiezingen een brief van de burgemeester en er is ook een verkiezingskrant die de 
kiezer op het woonadres krijgt. Dit jaar zijn er beachflags aangeschaft om de stembureaus meer 
zichtbaar te maken in de gemeente. Team Verkiezingen is op dit moment ook bezig met het onderzoeken 
van eventuele aanschaf van digitale verkiezingsborden. Wij zullen de verdere mogelijkheden tot opkomst 
bevorderende maatregelen onderzoeken. En roepen ook u op dit te doen, samen met uw griffier, en 
willen de resultaten hiervan graag samen met u bespreken vóór 1 juli 2020. 

Motie 2019 - 52 Dierenartskosten voor minima 
We gaan onderzoeken op welke wijze dierenartskosten voor huisdieren en hulphonden in 
minimahuishoudens verlicht kunnen worden. Naar verwachting zal het resultaat voor het zomerreces 
2020 aan u worden aangeboden. 

Motie 2019 - 53 Natuurinclusief bouwen 
De motie natuurinclusief bouwen sluit goed aan bij de thema's van onder andere de Groenvisie en de 
Klimaatadaptatie Strategie. Hier werken we aan een integrale benadering waarbij de thema's 
biodiversiteit, leefbaarheid, energietransitie en klimaatadaptatie bij elkaar komen. Vanuit de integrale 
benadering hebben natuurinclusief bouwen en klimaatadaptief bouwen een grote overlap. De uitvoering 
van deze motie (onderzoek) laten we dan ook parallel lopen aan het proces van de 
klimaatadaptatiestrategie. Deze strategie zal in het najaar van 2020 aan de raad worden voorgelegd. Op 
een later moment kan gekozen worden deze motie te integreren binnen de klimaatadaptatie strategie, 
dan wel separaat aan de raad voor te leggen. 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Het college van bu 
de secre aris, __,_.,---,°"'"'"' 

et ouders v . Ridderker , 
d burgemeest r, 




