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Aan de burgemeester 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 18 september 2019       
 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen aan de burgemeester over de 
Feestavond 13 september 2019  
 
Geacht college, 
 
Vrijdagavond 13 september was er ( u wel bekend) een feest op het Koningsplein voor met name 
jongeren. Op dit feest was vrijwel elke leeftijdscategorie van heel jong tot oud ook vertegenwoordigd. 
Alvorens het terrein betreden mocht worden werd er terecht gefouilleerd. Toch hebben Leefbaar 
Ridderkerk verontrustende berichten bereikt. Aan de hand hiervan hebben wij de onderstaande 
vragen;  
 

1. Was de portefeuillehouder voorafgaand aan het evenement (Koningsplein) van vrijdag 13/09 
op de hoogte van eventuele ongeregeldheden / verstoringen van de openbare orde? 
 

2. Was de portefeuillehouder door de politie geïnformeerd over uitlatingen op social media dat er 
een confrontatie zou gaan plaatsvinden tijdens het evenement? 
 

3. Was de portefeuillehouder geïnformeerd dat de ME paraat stond op of nabij het Koningsplein 
om direct in te grijpen bij verstoringen van de openbare orde? 
 

4. Kan de portefeuillehouder antwoord geven op de gepleegde verstoringen van de openbare 
orde die zich hebben plaatsgevonden voor / tijdens en na het evenement? 
 

5. Heeft de portefeuillehouder cijfers van gepleegde strafbare feiten voor / tijdens en na het 
evenement? 
 

6. Is de portefeuillehouder bekend dat er voor / tijdens en na het evenement diverse jongeren (< 
18 jaar / minderjarigen) zwaar onder invloed waren van alcoholhoudende drank en of drugs. 
 

7. Is de portefeuillehouder bekend met de uitspraak van een bestuurder dat er niets te doen zou 
zijn aan het verstrekken van alcoholhoudende drank aan minderjarigen? 
 

8. Is de portefeuillehouder voornemens om voor het organiseren van evenementen in de 
gemeente Ridderkerk zwaardere vergunningsvoorschriften te eisen zodat de plaats gehad 
hebbende verstoringen van de openbare orde, het gebruik van alcoholische middelen door 
minderjarigen en het openlijk drugsgebruik tot een minimum beperkt worden? 

 
 
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 


