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Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO inzake afval en ratten

Geachte mevrouw Kayadoe,

In uw brief van 12 oktober jl. heeft u vragen gesteld inzake afval en ratten. Onderstaand leest u onze
antwoorden op de door u gestelde vragen.

1. Is het college op de hoogte van de situatie zoals beschreven?
Ja, wij zijn hiervan op de hoogte.

2. Is het college met Leefbaar Ridderkerk eens dat naastplaatsingen met voedselresten en
daardoor het aantrekken van ratten een onwenselijke situatie is?

Ja, wij zijn het met u eens dat dit onwenselijk is.

3. De containers ter hoogte van de fietsenstalling zijn veel dagen in de week overvol, waardoor
naastplaatsing in de hand gewerkt wordt. Van wie zijn deze containers en wie is er
verantwoordelijk voor?

Deze containers zijn niet in eigendom van de gemeente. Vermoedelijk horen deze containers bij de
bouwwerkzaamheden die daar plaatsvinden

4. In hoeverre worden de BOA’s ingezet om deze situatie te voorkomen?
Een van de vaste taken van onze boa’s zijn controles van naastplaatsingen en de handhaving daarop
(bekeuren overtreder). Deze locatie wordt meegenomen in de surveillanceronde zodat hierop toegezien
kan worden.

5. Heeft het college inmiddels actie ondernomen om de rattenoverlast te bestrijden?
De gemeente doet er alles aan om de rattenoverlast in de gemeente tegen te gaan. De gemeentelijke
ongediertebestrijder is al meerdere keren ter plaatste geweest om maatregelen te treffen. Het lastige in
de bestrijding is echter de strenge landelijke regelgeving. De landelijke overheid ambieert om minimale
hoeveelheid toxische middelen op buttenterreinen toe te laten. Dit om doorvergiftiging naar andere dieren
te minimaliseren en dierenleed voor knaagdieren terug te brengen. Dat betekent voor de gemeente dat er
alleen rattenvallen geplaatst mogen worden met bijvoorbeeld pindakaas erin. Deze methode blijkt in de
praktijk weinig effectief.



6, Wanneer worden de ondergrondse containers opengesteld voor de bewoners van de
nieuwbouw?

Deze containers zijn voor/van de winkeliers en worden daarom niet opengesteld voor de bewoners van
de nieuwbouw.

7. Is het college met Leefbaar Ridderkerk eens dat er tot de openstelling extra controles door
BOA’s om naastplaatsingen te voorkomen wenselijk is?

Een van de vaste taken bij onze boa’s zijn de naastplaatsingen en de handhaving daarop. Dit wordt in de
gehele gemeente gedaan. Deze locatie wordt ook meegenomen in de surveillanceronde.

8. Is het college voornemens om de overlast van ratten ter hoogte van de Schans 2 te gaan
bestrijden ?

De Schans wordt door de gemeentelijke ongediertebestrijder en de boa’s meegenomen om de
rattenoverlast tegen te gaan. Zoals eerder genoemd in het antwoord op vraag 5, doet de gemeente al
veel in de bestrijding van ongedierte, maar is de bestrijding door landelijke regelgeving lastig en weinig
effectief

9. Kan het college met het oog op de door ons eerder ingediende motie met betrekking tot
rattenoverlast aangeven wat de huidige stand van zaken is in Ridderkerk.

Op 12 december 201 9 heeft er een stuk over rattenoverlast en de bestrijding daarvan in de Blauwkai
gestaan, Dit onderwerp zal jaarlijks worden herhaald. Voor 2020 komt dit in het vierde kwartaal in de
Blauwkai te staan

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te 9>bt le-l-nformeerd.
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Hoogachtend,
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