
Openstaande moties Pepperflow-BABS  per 10 februari 2022 

Datum Onderwerp Actie - toezegging Stand van zaken Op te stellen 
document

Verzending 
RIB

Raad Afgedaan?

22-11-2018 1645 Motie 2018-24 
inzake verminderen 
schade jaarwisseling

De raad 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.

De motie is meerdere keren aan de jongerenraad voorgelegd. Een 
concreet voorstel is tot op heden uitgebleven. Wij blijven proberen 
met de jongerenraad in gesprek te komen.

Veegbrief 18-2-2022 10-3-2022 Cie 
SL/SW

N.v.t. Ja

23-1-2020 2145 Motie 2020 - 56 
Afsteekverbod 
consumentenvuurwerk

De raad verzoekt het college; 
 1.de raad tijdig een voorstel te doen een verbod in te stellen en de 

consequenties daarvan te schetsen, zodat vanaf de jaarwisseling 2020-
2021 een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk geldt;

 2.Aan te geven op welke wijze het verbod gehandhaafd kan worden.
 3.de raad dan tevens te informeren op welke plek(ken) centraal 

georganiseerde activiteit(en) mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld (een) vuurwerk- 
of lasershow(s).

Voor de jaarwisseling 2020-2021 en 2021-2022 heeft de 
Rijksoverheid landleijke vuurwerkverboden ingesteld. De afdoening 
van deze motie is daarom niet meegenomen in het raadsvoorstel van 
de "Tweede wijziging APV 2020". De afdoening zal daarom separaat 
volgen. 

Afdoeningsbrief Nog niet 
bekend

Nog niet 
bekend

N.v.t. Nee

6-7-2021 2664 Motie 108-2021 
aanschaf en 
implementatie ANPR-
camera's

De raad verzoekt het college om:
 1.tot aanschaf en implementatie van het geadviseerde aantal ANPR-

camera’s over te gaan en de daarvoor benodigde middelen op te nemen in 
de ontwerpbegroting van 2022; 

 2.de samenwerking met gemeente Barendrecht aan te gaan en de 
hiervoor benodigde constructie te onderzoeken;

 3.de raad bij het versturen van het jaarlijkse Actieplan Veiligheid te 
informeren over de resultaten van de inzet van ANPR-camera’s.

Politie Basisteam Oude Maas heeft een rapportage opgesteld. Deze 
is naar de Landelijke Eenheid gestuurd. De Landelijke Eenheid 
beoordeeld of de Ridderkerkse ANPR camera’s in het politienetwerk 
kunnen worden opgenomen.  We zijn in afwachting van een reactie. 
Dit is aan de landelijke polite, die hierover moet beslissen, 
voorgelegd. 

Afdoeningsbrief Nog niet 
bekend

Nog niet 
bekend

N.v.t. Nee

4-11-2021 2760 Motie 2021-132 
Onderzoek 
jeugdproblematiek in 
Ridderkerk

De raad verzoekt het college om:
 1.een extern bureau in te schakelen om de aard en omvang van de 

jeugdproblematiek in Ridderkerk te onderzoeken en daarin; 
 a.te onderzoeken in hoeverre het bestaande instrumentarium voor de 

aanpak aansluit bij de omvang en aard van de jeugdproblematiek; 
 b.indien mogelijk aanbevelingen te geven voor verbeteringen;
 2.indien nodig de middelen voor het externe onderzoek beschikbaar te 

stellen;
 3.de uitkomsten van dit onderzoek en aanbevelingen uiterlijk de eerste 

helft van 2022 met de raad te delen, zodat het als input kan dienen voor 
verbeterd beleid in een volgende gemeenteraadsperiode.

Het Trimbos Instituut is benaderd en er staat een afspraak gepland. 
Tijdens dit gesprek zal het verdere traject besproken worden.  
Daarna kunnen we de vervolgstappen concreter aangeven. In ieder 
geval met inachtneming van het gestelde in de motie om de 
onderzoeksresultaten uiterlijk de eerste helft van 2022 met de raad te 
delen. 

Afdoeningsbrief 24-6-2022 2022 N.v.t. Nee
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4-11-2021 2763 Motie 2021-135 
Pilot wijkbrandweer-
functionaris

De raad verzoekt het college om:
 1.te onderzoeken op welke wijze een Pilot Wijkbrandweerfunctionaris van 

1 jaar mogelijk is,
 2.indien mogelijk te starten op 1 januari 2022 of zo spoedig daarna in 

samenwerking met de VRR;
 3.deze pilot 10 maanden na de start te evalueren en de evaluatie vóór het 

einde van de pilot  aan de raad voor te leggen en te bespreken met de 
commissie Samen leven;

 4.de eenmalige kosten van deze pilot (circa € 65.000 euro excl. BTW) ten 
laste te brengen van het saldo van de begroting van 2022 en de financiële 
uitwerking mee te nemen in de 1e Tussenrapportage 2022.

De opdracht is aan de VRR verstrekt. Zij zijn op dit moment bezig 
met het werven van een wijkbrandweerfuctionaris.

Afdoeningsbrief 2022 2022 N.v.t. Nee

2-7-2020 2312 Motie 2020-63 
Uitbreiding terrassen 
Koningsplein

De gemeenteraad verzoekt het college om op korte termijn met 
horecaondernemers hierover het gesprek aan te gaan en te bezien wat er 
voor nodig is om binnen de wettelijke mogelijkheden en door de gemeente 
gestelde voorwaarden (waaronder dat het mogelijk blijft evenementen op 
het plein te organiseren) een definitieve uitbreiding van terrassen op het 
Koningsplein mogelijk te maken en hierover de raad te informeren.

 In 2020 zijn en 2021 zijn de ondernemers in staat gesteld de 
terrassen ruimer op te zetten. Een structurele oplossing hangt af van 
de definitieve inrichting van het Koningsplein. Deze zal op 
middellange termijn bekend worden.

Afdoeningsbrief Nog niet 
bekend

Nog niet 
bekend

N.v.t. Nee

6-7-2021 2665 Motie 110-2021 
doorontwikkeling 
ambtelijke organisatie

De raad verzoekt het college om:
 1.in de eerstkomende vergadering van het dagelijks bestuur van de 

Gemeenschappelijke Regeling BAR-Organisatie te bewerkstellen dat de 4 
denkrichtingen worden uitgewerkt. Wat leidt tot een voorstel, inclusief 
financiële consequenties, aan het algemeen bestuur, dat geagendeerd kan 
worden voor de eerste vergadering van het nieuw samengesteld dagelijks 
bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-Organisatie na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022;

 2.te bewerkstelligen dat hiervoor een onafhankelijk extern bureau wordt 
ingeschakeld;

 3.de colleges en de gemeenteraden van Albrandswaard en Barendrecht 
op de hoogte te stellen van dit verzoek.

In september 2021 is er door het college, samen met het college van 
Barendrecht, opdracht gegeven aan het organisatie adviesbureau & 
van de Laar tot het onderzoeken en uitwerken van vijf mogelijke 
scenario’s. Het rapport wordt in eind februari 2022 opgeleverd en 
begin / medio maart ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd 
zodat na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 het nieuwe 
bestuur besluiten kan nemen over de toekomstige inrichting van de 
BAR-organisatie.

Raadsinformatie-
brief

11-3-2022 Nog niet 
bekend

N.v.t. Nee

6-7-2021 2666 Motie 111-2021 
Pumptrackbaan

De raad verzoekt het college om:
 1.te onderzoeken of de realisatie van een pumptrackbaan te financieren is 

vanuit de bestaande budgetten, waaronder die voor sport en/of 
speeltoestellen;

 2.als dit binnen bestaande budgetten kan, in samenspraak met de 
initiatiefnemers van de petitie over te gaan tot realisatie van een 
pumptrackbaan binnen Ridderkerk;

 3.als dit niet binnen de bestaande budgetten kan, de raad uiterlijk bij het 
aanbieden van de begroting 2022 te informeren over de uitkomst van het 
onderzoek.

Met de initiatiefnemers van de petitie voor een pumptrackbaan wordt 
naar een geschikte locatie gekeken.

Afdoeningsbrief Nog niet 
bekend

Nog niet 
bekend

N.v.t. Nee
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4-11-2021 2758 Motie 2021-130 
Sport- en cultuurpas

De raad verzoekt het college om:
 1.te onderzoeken of de Ridderkerkpas uitgebreid kan worden voor 

inwoners vanaf acht jaar en ouder, waarbij die inwoners driemaal sporten of 
culturele activiteiten naar keuze kosteloos kunnen beoefenen dan wel 
beleven, en in het geval van sport ook korting kunnen krijgen op aanschaf 
van sport outfit en/of materialen;

 2.de mogelijke kosten voor de wijziging van de Ridderkerkpas in kaart te 
brengen; 

 3.de raad vóór de zomer 2022 te informeren over de uitkomst van dit 
onderzoek, zodat de raad kan bepalen of hij tot invoering over wenst te 
gaan.

Het streven is om de uitkomsten van het onderzoek in het derde 
kwartaal van 2022 aan te bieden.

Afdoeningsbrief 30-9-2022 Nog niet 
bekend

N.v.t. Nee

4-11-2021 2762 Motie 2021-134 
Led-verlichting 
sportvelden

De raad verzoekt het college om de verlichting van de sportvelden die nog 
geen led-verlichting hebben, eerder te vervangen dan gepland en wel in 
2022.

In 2021 is onderzocht welke sportvelden en banen nog niet voorzien 
zijn van ledverlichting. In 2022 zijn wij voornemens de resterende 
reguliere verlichting te vervangen voor led-verlichting bij de 
sportvelden en banen. De motie wordt afgedaan als de verlichting is 
aangebracht.

Afdoeningsbrief Nog niet 
bekend

Nog niet 
bekend

N.v.t. Nee

16-9-2021 2707 Motie 2021-118 
Directe zorg dagopvang

De raad verzoekt het college om:
 1.te zorgen dat binnen de in de wet, verordening en beleidsregels gestelde 

termijnen (8 weken) op aanvragen beschikt wordt;
 2.directe hulp in zorgwekkende en ernstige gevallen voor dagopvang 

mogelijk te maken, bij voorkeur in de spoedprocedure;
 3.de zorg in de dagopvang na het aflopen van de gestelde termijn en 

vooruitlopend op de af te geven beschikking te vergoeden; 
 4.als dit financiële gevolgen heeft, de raad daarvoor bij een geschikt 

moment in de PenC-cylus een voorstel te doen.

De gemeenteraad is door middel van een raadsinformatiebrief op 3 
december 2021 geïnformeerd over de wijze waarop de wachtlijst 
WMO weggewerkt wordt en hoe het verzoek van de motie uitgevoerd 
is. 

Veegbrief 18-2-2022 10-3-2022 Cie 
SL/SW

N.v.t. Ja

4-11-2021 2750 Motie 2021-119 
Directe toekenning Wmo 
voorzieningen

De raad verzoekt het college om:
 1.per direct voor alle meldingen gedaan tot 4 november 2021, waar 

duidelijk van is welke voorziening wordt aangevraagd, een beschikking af te 
geven met daarin de gevraagde hulp. Dit met uitzondering van de Wmo-
aanvragen voor verbouwingen en vervoer;

 2.binnen 12 maanden deze meldingen opnieuw te bekijken en waar nodig 
de beschikking te wijzigen; 

 3.de raad te informeren wat de verschillen waren tussen de eerste 
beschikking en de beschikking na 12 maanden;

 4.de raad te informeren welke stappen u onderneemt om deze lange 
wachtlijsten in de toekomst te voorkomen;  

 5.de raad in december 2021 en maart 2022 te informeren over de actuele 
wachttijden voor
Wmo-meldingen.

Met de RIB van 3 december 2021 is de raad geinformeerd over de 
acties van het college om de wachtlijsten weg te werken. Op korte 
termijn volgt nog een raadsinformatiebrief over de stand van zaken 
en behaalde resultaten.

Afdoeningsbrief 11-11-2022 N.v.t. N.v.t. Nee
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4-11-2021 2759 Motie 2021-131 
Campagne voor meer 
(deeltijd)pleegouders

De raad verzoekt het college om:
 1.een campagne te starten die ten doel heeft om meer mensen te 

interesseren voor het (deeltijd)pleegouderschap en lokaal pleegouders te 
werven, zo mogelijk in samenwerking met instellingen voor pleegzorg;

 2.de mogelijke kosten voor deze campagne in kaart te brengen en zo 
nodig een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen;

 3.de raad vóór 1 maart 2022 te informeren hoe het college deze campagne 
concreet wil opzetten, inclusief een plan van aanpak en planning.

Vanaf 2020 participeert de gemeente Ridderkerk - in samenwerking 
met de pleegzorgorganisaties - in de brede campagne 'werving en 
behoud van pleeggezinnen' in de regio Rijnmond. 

Er loopt op dit moment een (regionale) campagne Openjewereld.nu. 
Open je wereld is een campagne van Pleegzorg Nederland, de 
pleegzorg organisaties en gemeenten om meer pleegouders te 
werven. De nieuwe campagne is financieel mogelijk gemaakt door 
een subsidie van het ministerie van VWS. De gemeente Ridderkerk 
is een van de gemeenten die meewerken aan deze campagne. 
Hierover wordt af en toe wat in de Blauwkai en op internet. 
(Https://openjewereld.nu/pleegzorg-rijnmond/).

Veegbrief 18-2-2022 10-3-2022 2022 Ja

4-11-2021 2764 Motie 2021-137 
Bevorderen deelname 
reanimatiecursus

De raad verzoekt het college om:
 1.te bevorderen dat meer inwoners een reanimatiecursus volgen;
 2.hiertoe in ieder geval
 a.in samenwerking met de EHBO-verenigingen te onderzoeken hoe het 

aantal inwoners dat een reanimatiecursus heeft gevolgd, kan worden 
verhoogd; 

 b.in gesprekken met de middelbare scholen te onderzoeken of een 
reanimatiecursus kan worden aangeboden aan leerlingen;

 3.als deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd binnen de beschikbare 
budgetten deze direct ten uitvoer te brengen en anders de raad een voorstel 
te doen voor aanvullende middelen;

 4.de raad in het tweede kwartaal van 2022 te informeren over de 
voortgang.

Wij gaan met de lokale EHBO-verenigingen en de middelbare 
scholen de mogelijkheden verkennen voor het bevorderen dat meer 
inwoners een reanimatiecursus volgen. Wij zullen uw raad naar 
verwachting in het tweede kwartaal van 2022 informeren over onze 
bevindingen.

Afdoeningsbrief 20-5-2022 N.v.t. N.v.t. Nee

4-11-2021 2765 Motie 2021-138 
Meer maatwerk 
kostendelersnorm

De raad verzoekt het college om:
 1.maatwerk toe te passen bij de kostendelersnorm om schrijnende en 

inhumane situaties te voorkomen;
 2.de regelgeving over de kostendelersnorm inzichtelijk te maken, inclusief 

voor- en nadelen, belemmeringen en mogelijkheden;
 3.begin volgend jaar met de gemeenteraad en deskundigen in gesprek te 

gaan over de ervaringen in Ridderkerk en mogelijkheden die benut worden 
in andere gemeenten.

De beleidsregels Inkomen Participatiewet worden opgesteld en  naar 
verwachting in  het 2e kwartaal 2022 ter vaststellign aangeboden. De 
motie wordt in dit beleid uitgevoerd.

Raadsinformatie-
brief

10-6-2022 2022 N.v.t. Nee
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4-11-2021 2766 Motie 2021-139 
Hulp aan 
toeslagenouders

De raad verzoekt het college om:
 1.de gedupeerden van de toeslagenaffaire in Ridderkerk actief  te 

ondersteunen bij het kwijtraken van de schulden door hen via de media 
daartoe uit te nodigen en te informeren over de mogelijkheden en de hulp 
die de gemeente kan bieden;

 2.Rotterdam te benaderen om de aanpak van Rotterdam één op één over te 
nemen;

 3.private schulden van door de belastingdienst erkende gedupeerden die 
niet in een schuldsaneringstraject zitten over te nemen en deze zodra het 
technisch mogelijk is te declareren bij de Belastingdienst; 

 4.mochten de kaders uit Rotterdam niet toepasbaar zijn voor Ridderkerk, 
of dat er geen zekerheid komt dat alle schulden door het Rijk kunnen 
worden overgenomen, de raad daarover direct te informeren.

Vanaf januari hebben zich 205 gedupeerden bij ons gemeld waarvan 
36 mensen verdere ondersteuning hebben gevraagd. Gedupeerde 
inwoners kunnen zich nog tot 1 janauri 2024 melden. Het aantal kan 
dus nog oplopen. 
Langs verschillende kanalen worden gedupeerden opgeroepen zich 
te melden en informeren wij hen over de ondersteuning die de 
gemeente biedt. 
Voor de ondersteuning is een plan van aanpak opgesteld dat aansluit 
op de uitgangspunt bij de aanpak van Rotterdam. 
Het overnemen van private schulden is inmiddels achterhaald de 
Belastingdienst Toeslagen heeft de Sociale Banken Nederland 
opdrachtgegeven hier een rol in te spelen. Voor hulp bij schulden 
kunnen ouders terecht bij de schuldhulpmaatjes Ridderkerk. 
De gemeenteraad wordt met een RIB de nader geïnformeerd wordt 
daarmee de motie afgedaan.

Afdoeningsbrief 18-2-2022 2022 N.v.t. nee

4-11-2021 2767 Motie 2021-140 
Toestaan kleine giften in 
de bijstand

De raad verzoekt het college om:
 1.de huidige beleidsregels zodanig aan te passen dat het 

bijstandsgerechtigden wordt toegestaan om jaarlijks tot een bedrag van € 
1.200 sanctievrij aan giften te ontvangen; 

 2.de raad over deze wijziging in het eerste kwartaal van 2022 te 
informeren.

De beleidsregels Inkomen Participatiewet worden opgesteld en  naar 
verwachting in het 2e kwartaal 2022 ter vaststellign aangeboden. De 
motie wordt in dit beleid uitgevoerd.

Raadsinformatie-
brief

10-6-2022 2022 N.v.t. Nee

20-12-2021 2817 Motie 2021-143 
Gebiedsvisie 
Rivieroevers - 
distributiecentrum

De raad verzoekt het college om:
 1.alles te doen wat in zijn (wettelijke) mogelijkheden ligt om de 

omgevingsvergunning niet te verlenen en als dat wettelijk niet mogelijk is te 
zorgen dat met behulp van deze vergunningverlening hinder voor de 
omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt;

 2.met Panattoni daarover in gesprek te gaan;
 3.de raad uiterlijk 1 maart 2022 van de uitkomsten op de hoogte te stellen.

Op 18 februari 2022 is ter afdoening een raadsinformatiebrief met 
betrekking tot het distributiecentrum Ringdijk 390 verstuurd.

Raadsinformatieb
rief

18-2-2022 10-3-2022 Cie 
SL/SW

N.v.t. Ja

5-11-2020 2429 Motie 2020-95 
Participatiebeleid

De raad  verzoekt het college om:
 1.het huidige participatiebeleid te evalueren en de gemeenteraad hierover 

vóór 1 juni 2021 te informeren;
 2.een visie op de inzet van e-participatie te ontwikkelen en deze vóór 1 juni 

2021 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Op 9 juli 2021 is een raadsinformatiebrief verstuurd met de visie op e-
participatie en de stand van zaken ten aanzien van de motie 
participatiebeleid (2020-95) en de motie Wijkdashboards (2020-84). 
De evaluatie wordt in het eerste kwartaal van 2022 afgerond.

Afdoeningsbrief 11-3-2022 Nog niet 
bekend

N.v.t. Nee

20-12-2021 2818 Motie 2021-144 
Inclusiviteitstoets

De raad verzoekt het college om bij raadsvoorstellen de inclusiviteitstoets op 
te nemen.

Begin maart wordt de Lokale Inclusie Agenda aan het college 
aangeboden.De Inclusiviteitstoets is onderdeel van de Lokale 
Inclusie Agenda. De mogelijkheid om in de college- en 
raadsvoorstellen een apart kopje op te nemen, zoals die er zijn voor 
bijvoorbeeld Duurzaamheid en Participatie, wordt daarin 
meegenomen. Met het vaststellen van de Lokale Inclusie Agenda 
wordt de motie afgedaan.

Raadsinformatieb
rief

4-3-2022 Nog niet 
bekend

N.v.t. Nee
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21-3-2019 1879 Motie 2019-31 
Aanpak bijplaatsen van 
afval

De raad verzoekt het college om:

1. te starten in Ridderkerk met proeven, zoals o.a. in de genoemde 
gemeenten zijn uitgevoerd en de raad te rapporteren over de uitkomsten 
daarvan;

2. te starten met proeven met een positieve benadering en bij uitblijven van 
het gewenste effect pas te starten met proeven met een negatievere 
benadering;

3. de proeven te starten op locaties waar er sprake is van het bijplaatsen 
van afval;

4. de proeven uit te voeren voor een bedrag van maximaal € 20.000,- en zo 
nodig de financiële gevolgen te verwerken in de 2e Tussenrapportage 2019.

Per kwartaal is de commissie mondeling of met 
raadsinformatiebrieven geïnformeerd. Om bijplaatsen te voorkomen 
zijn proeven en pilots uitgevoerd. Zie onder andere de RIB van 17-12-
2021.

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nee

7-11-2019 2071 Motie 2019-43 
Nieuw evenementen-
beleid

De raad verzoekt het college om:
 a.in het nieuwe Evenementenbeleid 2020 een voorstel op te nemen voor:
  1.een jaarlijkse financiële bijdrage op te nemen ter stimulering van andere 

evenementen in geheel Ridderkerk, waaronder een jaarlijks groot 
evenement op het Koningsplein;

  2.de voorwaarden op te stellen voor de verdeling en toekenning van het 
budget genoemd onder 1;

  3.bij deze evenementen de betrokkenheid van de gemeente zichtbaar aan 
te geven; 

 b.het nieuwe evenementenbeleid voor te leggen aan de raad in 2020.

In de 2e helft van 2022 wordt een raadvsoorstel opgesteld waarin 
deze motie meegenomen wordt.

Raadsvoorstel N.v.t. 29-9-2022 Cie.SL 13-10-2022 Nee

5-11-2020 2424 Motie 2020-84 
Wijkdashboards

De raad verzoekt het college om:
 1.uit te werken op welke toegankelijke manier bewoners digitaal 

geïnformeerd kunnen worden over het onder a. genoemde; 
 2.in deze uitwerking mee te nemen:
 a.de mogelijkheid van een websitepagina (wijkdashboard) per wijk,
 b.de mogelijkheid of een wijkdashboard ook beschikbaar kan zijn op de 

gemeente App;
 c.de wijkoverleggen;
 d.welke rol de wijkoverleggen kunnen spelen in de informatievoorziening 

op de ‘wijkdashboards’;
 3.aan de hand van de resultaten de raad een voorstel te doen voor 

behandeling in het tweede kwartaal van 2021.

Voor deze motie wordt samen met Motie 2020-95 Participatiebeleid 
één collegevoorstel en RIB opgesteld.
Deze motie wordt betrokken bij de evaluatie van de participatie en het 
opstellen van een visie op e-participatie.

Afdoeningsbrief 11-3-2022 Nog niet 
bekend

N.v.t. Nee
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Openstaande moties Pepperflow-BABS  per 10 februari 2022 

Datum Onderwerp Actie - toezegging Stand van zaken Op te stellen 
document

Verzending 
RIB

Raad Afgedaan?
Datum 

Commissie

14-12-2020 2467 Motie 2020-97 
zonnepanelen 
Oosterpark

De raad verzoekt het college om:
 1.op korte termijn met De Groene Stroom te verkennen welke 

mogelijkheden er zijn om De Groene Stroom in dit project te laten 
participeren;

 2.op korte termijn te zoeken naar mogelijke optimalisaties om op deze 
locatie zonnepanelen aan te brengen; 

 3.de nader uitgewerkte businesscase voor het plaatsen van zonnepanelen 
op het geluidsscherm met een oordeel over de haalbaarheid vóór medio juli 
2021 mee te delen aan de raad.

Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd. Het voorstel is op 29 juni 
2021 behandeld in het college, waarna een RIB is verstuurd. 

Mede na aanleiding van onze brief van juli 2021 is EZK akkoord gaat 
om de A15 en A38 te gaan verkennen met de mogelijke kans dat het 
geluidsscherm op grond van RWS gerealiseerd kan worden.

Dit betekent dat de voorbereidingen voor de realisatie van het 
geluidsscherm op de huidige locatie (in het Oosterpark op het grond  
eigendom van het NRIJ voortzetten, maar de komende maanden 
parallel daaraan onderzoeken of zon langs infra kunnen realiseren 
met RWS. 
De voorverkenning is gestart in november 2021 en zal naar 
verwachting eind februari / maart 2022 afgerond zijn.

Raadsinformatieb
rief

Nog niet 
bekend

N.v.t. N.v.t. Nee

4-11-2021 2751 Motie 2021-120 
Afvalinzameling 
begraafplaats Vredehof

De raad verzoekt het college om:
 1.te zorgen dat op deze begraafplaats bij alle afvalinzamelingsplekken de 

mogelijkheid wordt geboden om afval te scheiden;
 2.dit uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 te realiseren;
 3.de raad te informeren over de realisatie hiervan.

Wij starten op de begraafplaatsen Rusthof en Vredehof per direct 
een locatieonderzoek om een goede verdeling over de gehele 
begraafplaats te realiseren om afval gescheiden te kunnen 
aanbieden. De locatie moet voldoende ruimte bieden om de meest 
voorkomende fracties gescheiden aan te bieden en tegelijkertijd wel 
eenvoudig bereikbaar maar niet storend in het zicht te liggen van 
bezoekers van de begraafplaatsen. Wij ronden dit medio januari af 
en gaan daarna over tot wisseling van de afvalcontainers en de 
inrichting van de afvalinzamelingslocaties.

Afdoeningsbrief 24-6-2022 2022 N.v.t. Nee

4-11-2021 2757 Motie 2021-128 
Onderzoek toegankelijk 
maken hittestress-tool 
voor inwoners

De raad verzoekt het college om onderzoek te doen hoe deze hittestress-
tool, naast het gebruik door de gemeente, ook toegankelijk gemaakt kan 
worden voor inwoners.

We gaan onderzoeken of en hoe de hittestress-tool toegankelijk 
gemaakt kan worden voor onze inwoners. Hiervoor nemen we 
contact op met de organisatie die de tool voor professionals heeft 
ontwikkeld. Afhankelijk van de mogelijkheden en/of kosten die daarbij 
gepaard zijn, kijken we ook naar alternatieven. We verwachten in het 

2e kwartaal van 2022 uw raad hierover nader te informeren.

Afdoeningsbrief 1-7-2022 2022 N.v.t. Nee

23-11-2017 1399 Motie 2017-149 
Parkeren bij 
bezoekerscentrum 
Waalbos

De raad verzoekt het college om:
a. het gebruik van de parkeervoorziening vóór, tijdens en na de bouw van 
het bezoekerscentrum te monitoren;
b. hierover vóór, tijdens en na de bouw van het bezoekerscentrum een 
regulier contact te onderhouden met de omwonenden(met name de 
indieners van de zienswijzen) en indien nodig maatregelen te nemen;
c. dit vóór januari 2018 in gang te zetten;
d. een half jaar na oplevering van het bezoekerscentrum de raad te 
informeren over de stand van zaken of eerder indien nodig.

Vanwege de invloed van corona is het de afgelopen 2 jaar niet 
mogelijk geweest om de parkeersituatie bij het bezoekerscentrum te 
monitoren. Als het bezoekerscentrum komende zomer (2022) weer 
open is zal het parkeren op het parkeerterrein bij het 
bezoekerscentrum op verschillende momenten worden geteld en 
zullen de omwonenden en de raad over de waargenomen situatie 
worden geïnformeerd. 

Afdoeningsbrief Nog niet 
bekend

Nog niet 
bekend

N.v.t. Nee
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7-6-2021 2650 Motie 2021-105 
Schaapskudde

De raad verzoekt het college om:
 1.te onderzoeken onder welke voorwaarden schapen kunnen worden 

ingezet voor grasbeheer in Ridderkerk, al dan niet in pilotvorm;
 2.daarbij te betrekken het Waterschap Hollandse Delta en eventueel 

andere overheidspartijen of samenwerkingsverbanden (als bijvoorbeeld het 
Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer en Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde) voor die gebieden die bij hen in beheer zijn en gelegen zijn 
binnen Ridderkerk;

 3.de raad daar uiterlijk tegelijk met het aanbieden van de Visie op Ecologie 
over te informeren.

De motie wordt betrokken bij het opstellen van de visie op ecologie 
(2478).  De stand van zaken wordt in het 1e kwartaal 2022 via een 
RIB gemeld.

Raadsvoorstel N.v.t. 1-9-2022 Cie. SW 15-9-2022 Nee

4-11-2021 2752 Motie 2021-121 
Partner van het 
Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel

De raad verzoekt het college om bij het voorstel tot het vaststellen van de 
Visie op ecologie een voorstel te doen om partner of supporter te worden 
van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en, zo nodig, de daarvoor benodigde 
middelen beschikbaar te stellen.

De uitwerking van de motie zal meegenomen worden in 
raadsvoorstel over biodiversiteit/ ecologisch beleid in de openbare 
ruimte. Naar verwchting zal de Visie op Ecologie in het derde 
kwartaal 2022 ter besluitvorming worden voorgelegd.

Raadsvoorstel N.v.t. 1-9-2022 Cie. SW 15-9-2022 Nee

4-11-2021 2761  Motie 2021-133 
Schaaktafels in de 
openbare ruimte

De raad verzoekt het college om:
 1.te onderzoeken op welke plekken in de openbare ruimte de plaatsing 

van schaaktegels of schaaktafels meerwaarde kan hebben;
 2.schoolbesturen te informeren over dit initiatief, en de mogelijkheid te 

bieden mee te doen met de pilot;
 3.de raad uiterlijk in de eerst helft van 2022 een voorstel te doen om op 

minimaal 2 plekken als pilot een schaakbord te realiseren; 
 4.wanneer vóór 1 maart 2022 nog geen voorstel kan worden gedaan de 

raad vóór 1 maart 2022 te informeren over de status van het onderzoek;
 5.bij een positieve uitkomst van de pilot, bij vervanging van verouderd 

meubilair in de openbare ruimte of bij herinrichting van openbare gebieden, 
het plaatsen van meerdere schaakborden in overweging te nemen en zo 
nodig met een raadsvoorstel te komen.

Wij gaan de mogelijkheden onderzoeken voor het plaatsen van 
schaaktegels of schaaktafels op diverse locaties in de openbare 
ruimte en/of op schoolpleinen. Wij verwachten uw raad vóór 1 maart 
2022 te informeren over de status van het onderzoek inclusief pilot 
locaties.

Afdoeningsbrief 25-2-2022 Nog niet 
bekend

N.v.t. Nee
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