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Geachte mevrouw Kayadoe,

Op 2 september 2020 heeft u ons een brief gestuurd met vragen over het project Ridderhelden. In deze
brief beantwoorden wij uw vragen.

1. Hoe kan het dat de Ridderheldenactie in eerste instantie van 4 juli tot 4 augustus vermeld
stond en dit later stilzwijgend gewijzigd is naar ' vanaf 1 juli zonder einddatum’? Waarom is
deze wijziging niet op de juiste wijze gecommuniceerd? Wat is de reden geweest om de
periode van deze actie te wijzigen?

Vooraf is het enthousiasme voor een cadeau van € 50 hoog ingeschat. Om teleurstelling te
voorkomen is er bij aanvang de periode van een maand ingesteld om mensen te nomineren.
Gaandeweg is gebleken dat het tempo van aanvragen lager was dan verwacht. Om voldoende
nominaties binnen te krijgen, is de termijn verlengd. In de communicatie is daarop prioriteit
gegeven aan de doorlopende mogelijkheid Ridderkerkers die dat verdienen te nomineren en
minder op de feitelijke deadline. Het maatschappelijk doel van de actie voor bewoners en
ondernemers is eerste prioriteit en door het verlengen van de deadline is niemand benadeeld.
Het resultaat is dat er meer inwoners worden genomineerd en meer winkeliers worden
ondersteund, dan wanneer er was vastgehouden aan de deadline.

2. Op de door de gemeente opgezette website ridderkerkpas.nl staan de winkels waar onze
Ridderhelden hun shoptegoed uit kunnen geven. Ook staat de winkel e8mokewin keI aan
de Noordenweg 20 tussen de deelnunende winkels. Een in e-sigaretten gespecialiseerde
winkel die conform opgave uittreksel KvK d.d . 348-2020 de internetadressen www.e-
jointbestellen.nl, www.ejointkopen.nl in beheer heeft en onder andere e-sigaretten en
shishapennen verkoopt.
Hoe verhoudt een dergelijke actieve promotie van deze winkel op een website van de
gemeente zich tot de houding van het college dat roken in onze gemeente o.a. rondom
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sportvelden ontmoedigd moet worden? Op welke wijze is deelname van e6mokewin keI
aan de Ridderheldenactie in lijn met het landelijk beleid? is hier sprake van overtreding
van de wet en zo nee, waarom niet?
Zie ook www.nvwa.nl. (de wet; Verbod reclane en sponsoring tabak. E-sigaretten en
navulverpakkingen, stelt dat verboden is sponsoring als elke openbare of particuliere
economische bijdrage aan een activiteit, evenement of persoon, die het bekendheid geven
aan of aanprijzen van een tabaksproduct, e-sigaret of navulverpakking tot doel dan wel
rechtstreeks of on rechtstreeks bt gevolg heeft. Welke middelen of technieken daarvoor
worden gebruikt doet niet ter zake.)

De Ridderhelden-actie is erop gericht de lokale economie, met name horeca en detailhandelï in
brede zin te ondersteunen om de gevolgen van de corona-maatregelen op te vangen. Winkeliers
zijn vrij zich aan te melden voor deelname.

Een e-smokewinkel maakt deel uit van de reguliere economie. Er geldt geen formeel, landelijk
verbod op de verkoop van dergelijke producten en om daarom is er vanuit economisch oogpunt
geen reden dergelijke winkels vooraf uit te sluiten . Het project heeft zichzelf niet ten doel gesteld
specifieke bedrijven en/of producten te promoten, maar de lokale economie in brede zin te
ondersteunen. De gemeente is daar in ieder geval toe bevoegd.

Navraag bij de NVWA bevestigt dat er een verbod is op tabaksreclame ' in brede zin' . 'In brede
zin’ is daarbij een ruim begrip, waarbij de grenzen niet altijd heel scherp zijn te trekken stelt
NVWA. Zo is het promoten van rookwaren niet toegestaan. Een poster van een sigarettenmerk in
een bushokje mag duidelijk niet. Maar er mag wel reclame gemaakt worden voor supermarkten
en gemakswinkels die onder andere tabaksproducten verkopen. Deze winkels verkopen immers
naast tabak ook andere producten. Andersom lijkt het aannemelijk dat een zuivere tabakswinkel
dan weer wel onder het verbod zou vallen. Echter, zodra een vergelijkbare winkel ook andere
artikelen verkoopt, zoals bijvoorbeeld cadeauartikelen, is er sprake van grijs gebied. In dat geval
kan er niet zondermeer worden geconcludeerd dat een dergelijke winkel onder het verbod valt,
stelt de NVWA. Kortom, er is door NWVA geen uitsluitsel gegeven of de wet met Ridderhelden
en de deelname van de door u genoemde winkel is overtreden. Naar aanleiding van de vragen
heeft de e-smokewinkel ondertussen zelf de keuze gemaakt om te stoppen met het project
Ridderhelden.

3. Een held kan opgegeven worden door een derde. In de voorwaarden staat dat een
deelnemer toestemming verleent om als winnaar openbaar vermeld te worden en dat
foto’s voor publicaties gemaakt mogen worden. Op welke wijze wordt dit vooraf aan de
genomineerde kenbaar gemaakt? Wat gebeurt er met de gegevens van een deelnemer, die
geen toestemming verleend om als winnaar openbaar vermeld te worden?

De genomineerden worden via hun postadres op de hoogte gebracht over de reden dat zij zijn
genomineerd tot held. De genomineerden kunnen vervolgens tot één van de 500 winnaars gaan
behoren die een shoptegoed van € 50,- krijgen thuisgestuurd. Als zij tot de winnaars behoren,
krijgen zij per post het shoptegoed thuisgestuurd

Daarnaast selecteren wij 5 “grote“ winnaars voor een pas van € 100,-. Deze winnaars, met een
bijzonder verhaal, worden extra in het zonnetje gezet. Zij zijn voorbeelden voor andere
Ridderkerkers en kunnen door hun positieve inzet andere bewoners positief bel-nvloeden. Het zijn
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deze inspirerende voorbeelden die inwoners aanzetten actief te worden voor de lokale
samenleving. Deze vijf mensen worden persoonlijk benaderd met de vraag of zij bereid zijn als
voorbeeld te fungeren voor anderen en instemmen met enige publiciteit. Indien de persoon in
kwestie dit niet wil op de voorgestelde wijze, bieden we maatwerk. Wanneer mensen op geen
enkele wijze open staan voor publicatie van hun heldenverhaal, dan kunnen wij de persoon niet
als grote winnaar benoemen en zullen dit met hen bespreken. De Ridderhelden die genomineerd
zijn voor een shoptegoed van € 50 komen niet in de publiciteit.

4. De afgelopen twee jaar heeft de gemeente regelmatig via de diverse media gemeentelijke
acties en evenementen onder de aandacht gebracht. Vaak is daarbij gebruik gemaakt van
de diensten van exteme bedrijven. Hierbij valt o.a. te denken aan kosten voor
domeinnamen, het maken van ondersteunende filmpjes en advertentieruimte. Graag
ontvangen wij een overzicht van alle exteme bedrijven die de afgelopen twee jaar
bedragen hebben ontvangen en welke bedragen zijn hebben ontvangen, dit gespecificeerd
per extern bedrijf, voor alle promotionele en ondersteunende diensten in ruime zin.

In algemene zin leggen wij verantwoording aan u af in de jaarrekening en tussenrapportages .
Over de jaren 2018, 2019 en 2020 (tot en met augustus 2020) heeft de gemeente Ridderkerk
ruim 28.000 facturen geboekt. Een deel hiervan heeft betrekking op de specifieke diensten
waarop uw vraag doett. Om uw vraag adequaat te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk
deze ruim 28.000 facturen handmatig uit te splitsen. Facturen worden namelijk niet op een
onderwerp geboekt maar op een grootboeknummer. Dit betekent dat we alles (handmatig)
moeten screenen, in het geval u behoefte hebt aan specifieke informatie kunt u contact opnemen
met de griffier.

Hoogachtend,
./

het college van burgemeester en wethouders/an Ridderker

de/urgemeester, ./-

lw, A. Attema
/

/

Koningsplein 1
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk




