
De heren Mijnders en Westbroek 
p/a griffie 

  

 
  

 
 
 
Uw brief van: 

 
Ons kenmerk:   170901 

Uw kenmerk: - Contact:   H.W.F. Spoorendonk-de Wind 
Bijlage(n): - Doorkiesnummer: 0180-451234 
  E-mailadres:   f.spoorendonk@bar-organisatie.nl     
  Datum:   29 mei 2020 

   
Betreft:  Schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO over de uitvoering van de motie inzake verminderen  
schade jaarwisseling 
 
 
 
 
Geachte heren Mijnders en Westbroek,  
 
 
In uw brief van 31 maart jl. heeft u vragen gesteld over de afhandeling van de motie inzake verminderen 
schade jaarwisseling. Onderstaand leest u onze reactie op de door u gestelde vragen. 
 
  
1. Zijn er, na het aannemen van deze motie, gesprekken gevoerd met de Jongerenraad Ridderkerk 
(hierna JRR) over het verminderen van schade tijdens jaarwisselingen, zoals gevraagd in de 
motie?  
 

a. Zo ja, wat zijn de uitkomsten van deze gesprekken?  
Er is in december 2018 met de Jongerenraad gesproken over deze motie. De Jongerenraad heeft 
destijds aangegeven zich af te vragen of met het beschikbare bedrag wel iets te organiseren zou zijn voor 
jongeren. Daarna is het niet meer op de agenda teruggekomen. Dit heeft te maken met het feit dat de 
voltallige jongerenraad in de zomer van 2019 is gestopt.  Andere jongeren zijn gestart om een nieuwe 
jongerenraad op te zetten. Zij hebben de 2e helft van 2019 gebruikt om een nieuwe structuur op te zetten, 
die meer aansluit bij de wensen van jongeren in deze tijd. Deze jongeren hebben de motie derhalve (nog) 
niet besproken. 

 
b. Zo nee, waarom zijn er geen gesprekken gevoerd met de JRR?  

Zie bovenstaande.  
 
2. Is de voorgestelde proef gerealiseerd tijdens de jaarwisseling 2019/2020.  
Deze is niet uitgevoerd.  
 

a. Zo ja, graag toelichten wat de uitkomsten hiervan zijn.  
b. Zo nee, graag toelichten waarom niet.  



 
 
Al jaren werd er in Ridderkerk in sporthal de Fakkel een Oud & Nieuw feest georganiseerd voor jongeren. 
Hier werd geld voor beschikbaar gesteld. Destijds is dit feest in het leven geroepen om de vernielingen 
door zich vervelende jongeren tegen te gaan. Hier kwam altijd veel jeugd op af. De laatste jaren zagen wij 
de aantallen enorm afnemen, waardoor het niet meer rendabel was om een groot feest te organiseren.  
 
In samenspraak met jongerenwerk is er toen voor gekozen om dit feest in de Loods voort te zetten. Hier 
kwamen heel weinig jongeren op af. Omdat de kosten niet opwogen tegen de baten is ervoor gekozen 
om ook dit feest niet meer te organiseren. Tegelijkertijd zagen we zonder feest geen stijging in de 
vernielingen rondom de jaarwisseling. Door het jongerenwerk is onder de jongeren de behoefte gepeild 
voor een georganiseerd evenement tijdens de jaarwisseling. Hier kwam weinig uit. Jongeren lijken de 
jaarwisseling steeds meer door te brengen met vrienden thuis. De oudere jeugd lijkt veelal naar het 
vuurwerk in Rotterdam te gaan. Ook tijdens de ambulante rondes van de jongerenwerkers in Ridderkerk 
ten tijde van de jaarwisseling, kwamen geen reacties over de behoefte aan een georganiseerd feest.  
 
3. Wanneer zal het college de gemeenteraad op de hoogte brengen van de resultaten die 
voortkomen uit het uitvoeren van de betreffende motie?  
De uitvoering heeft afgelopen jaarwisseling niet plaatsgevonden, vanwege het vertrek van de toen 
zittende jongerenraad. De huidige jongerenraad heeft wel kennis genomen van de motie, maar zich 
verder niet verdiept in dit onderwerp. Derhalve zijn er geen resultaten beschikbaar. We gaan de motie 
nogmaals onder de aandacht brengen van de huidige jongerenraad.  
 
4. Wat is de reden dat het college de gemeenteraad niet eerder op de hoogte heeft gebracht 
rondom de stand van zaken betreffende deze motie?  
Het college heeft 
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2020).  
Het niet (tussentijds) informeren over de voortgang van de motie had niet mogen gebeuren. Hier is geen 
specifieke reden voor. Wel zijn een aantal factoren van invloed geweest. Een daarvan is het uitblijven van 
een reactie van de jongerenraad. Daarnaast is onze aandacht in 2019 uitgegaan naar de geprioriteerde 
groep jongeren en de messenhype.  
 
5. Wat was de schade (in bedragen) tijdens de jaarwisseling 2019/2020?  
Na de jaarwisseling is er een groot speeltoestel in de brand gestoken, wat het totale schadebedrag 
aanzienlijk heeft verhoogd t.o.v. vorig jaar. Omdat we van deze schade zeker weten, dat dit niet in de 
jaarwisselingsnacht is gebeurd, is dit bedrag buiten beschouwing gelaten. Het schadebedrag komt dan 

 
 

vergeleken met schade tijdens 2018/2019, aan de Ridderkerkse jongeren extra beschikbaar 
gesteld kunnen worden?  
In 2018-2019 was het schadebedrag extreem laag, .000. Dit jaar was de schade twee keer 
zo groot, maar afgezet tegen de schade in heel Nederland zijn beide bedragen betrekkelijk gering. Als we 
beide schadebedragen tegen elkaar afzetten is er geen extra geld beschikbaar voor de jongeren.  
 
Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
Dhr. H.W.J. Klaucke Mw. A. Attema 


