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 Geachte mevrouw Kayadoe, 

 

van het evenement en in 
het bijzonder de website die hiervoor is opgezet. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 
 
U heeft de volgende artikel 40 vragen gesteld: 
 

1. Is het college er van op de hoogte dat de domeinnaam van dit event van de gemeente 
geregistreerd staat op naam van een privépersoon. 
Het college is ervan op de hoogte dat de onderneming de zaken rond de website in zijn geheel 
technisch beheert, waaronder de domeinnaam. De bewuste privépersoon is de eigenaar van de 
eenmanszaak die de website beheert en de promotie van het event in opdracht begeleidt. 
Aangezien een eenmanszaak geen rechtspersoon is, is het logisch dat de genoemde 
domeinnaam op naam van de privépersoon staat. Desgevraagd kan de domeinnaam aan de 
gemeente Ridderkerk worden overgedragen. 

 
2. Welke kosten zijn er betaald om deze domeinnaam te mogen gebruiken in 2019 en wat 

wordt er voor het volgende event in 2020 in rekening gebracht? 
Dit bedrag is opgenomen in een totaalpost 
domeinnaam, su  
die post hetzelfde bedrag voor een verlenging van een jaar. 

 
3. Met het eigenaarschap van deze domeinnaam; heeft de privépersoon ook toegang tot de 

adressen van de geregistreerde ondernemers?  
Nee, de aanmeldingen voor het evenement komen binnen bij de gemeente Ridderkerk via 
ondernemen@ridderkerk.nl. 
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4. 
brengen om het event van 2019 en 2020 te promoten en in beeld te brengen? 
Er is allereerst gekozen voor Lokaal Inkopen, waarbij gezocht is binnen de grenzen van de 
gemeente Ridderkerk. In 2019 is er voor het evenement een fotograaf ingehuurd, niet zijnde het 
door u genoemde bureau, om het evenement in beeld te brengen. Het communicatiebureau 
verzorgde de promotie en heeft daarbij gebruik gemaakt van een eveneens lokale drukkerij. De 
videobeelden zijn ons kosteloos ter beschikking gesteld. Hiervoor is geen offerte aangevraagd en 
ook geen factuur ontvangen. Alles is daarmee conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid van 
de gemeente Ridderkerk verlopen. Op basis van de goede ervaringen van 2019 hebben we 
dezelfde partners voor 2020 benaderd. 

 
5. Waarom heeft de gemeente Ridderkerk niet zelf deze domeinnaam geregistreerd? 

Er is gezocht naar een aanbieder die op korte termijn alle technische aspecten van de gemeente 
voor dit evenement kon beheren, de registratie van de domeinnaam maakte daar onderdeel van 
uit. 

 
 
Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

de secretaris,    de burgemeester,  

 

 

dhr. H.W.J. Klaucke   mw. A. Attema 

 


