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Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
Ridderkerk,  2 augustus 2020 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) inzake Ridderhelden 
 
 
Geacht college, 
 

Er is een uitgebreide communicatie-campagne gestart met betrekking tot nominaties van 
Ridderhelden. Wij hebben geconstateerd dat er een aparte website is opgetuigd. Reclame borden 
langs de weg en onder andere een filmpje om ruchtbaarheid de geven om een held aan te kunnen 
melden welke 50 euro shoptegoed in Ridderkerkse winkels kan besteden. Vijfhonderd maal 50 euro 
shoptegoed= 25.000,00 aan gemeenschapsgeld welke uitgegeven gaat worden. 

De domeinnaam ‘ridderhelden’ staat niet geregistreerd op naam van de gemeente Ridderkerk, maar 
op een privé-persoon.  

Aan de hand van bovenstaande heeft Leefbaar Ridderkerk de volgende vragen; 

1. Naast het totaal aan shoptegoed, welk bedrag is er aan communicatie uitgegeven. Graag 
specificatie per onderdeel ( oa website, reclameborden, filmpje, folders, advertenties en 
overige communicatie), 

2. Aan welke communicatie-bureaus is deze opdracht gegund, welke mogelijkheden hebben 
andere Ridderkerkse communicatie-bureaus gekregen om de opdracht te verkrijgen? 

3. Waarom heeft de gemeente Ridderkerk de domeinnaam niet zelf laten registreren? Welke 
doorlopende kosten zijn er voor de gemeente verbonden, daar domeinnaam niet op naam 
van de gemeente geregistreerd staat? 

4. Waarom is er voor een aparte website gekozen en niet voor een pagina op de website van de 
gemeente Ridderkerk. Wat zijn de verschillen in kosten? 

5. Bij de voorwaarden om helden te kunnen  nomineren staat dat er over de uitslag niet 
gecommuniceerd kan worden, tevens staat er niet vermeld aan welke specifieke voorwaarden 
moet worden voldaan. Gaat dit nog openbaar gecommuniceerd worden? 

6. Tevens staat dat er na de zomervakantie bekend gemaakt gaat worden wie shoptegoed 
toegewezen krijgt. Via social media hebben wij al van  meerdere mensen begrepen dat zij de 
toewijzing binnen hebben. Hoe is dit mogelijk?  

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vragen. 

 

Hoogachtend, 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 


