Artikel 40 vragen over deelscooters
Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 40)
Datum:
30-04-2021
Onderwerp
Deelscooters
Vragensteller
Arianne Ripmeester, PvdA Ridderkerk
Vragen:
Regelmatig worden voetgangers gehinderd door op de stoep geplaatste deelscooters. Zij
blokkeren soms de doorgang voor voetgangers en scootmobielen.
Deelscooters:
1.

Heeft u het artikel gelezen ‘Een succesverhaal uit China: over burgerparticipatie en
leenfietsen’

2.

Bent u van mening dat in het algemeen in een deeleconomie de lusten en de lasten eerlijk
verdeeld worden, dus ook de ‘kosten’ in de openbare ruimte.

3.

U heeft een overeenkomst gesloten met Go Sharing voor het aanbieden van deelscooters
inde gemeente. Voor welke duur?

4.

Zijn er kosten en/of risico's die voor de gemeente zijn?

5.

Wat is het aantal deelscooters dat voor Ridderkerk beschikbaar is?

6.

U ontvangt halfjaarlijks een overzicht met informatie van Go Sharing over het gebruik van
de deelscooters. Wilt u dit overzicht zodra dit beschikbaar is ook met de raad delen via een
raadinformatiebrief?

7.

Welk inzicht heeft u inmiddels in het gebruik van de deelscooters en het aantal afgelegde
ritten?

8.

Hoe is het evaluatieproces vormgegeven? Wie besluit of het gebruik van de deelscooters
wordt gecontinueerd?

9.

Hoe wordt richting de gebruikers van de deelscooters gecommuniceerd wat wel en niet
mag en wat is hierbij de rol van de gemeente?

10.

Hoeveel klachten zijn er bekend en wat zijn de meest voorkomende ervaren ongemakken?

11.

Welke acties zijn er door Go Sharing en de gemeente ondernomen naar aanleiding van de
binnengekomen klachten? Is het voorgekomen dat de gemeente op grond van de
parkeerregelgeving heeft moeten handhaven?

12.

De deelscooters kunnen geparkeerd worden op de stoep. Waarom is ervoor gekozen om
de scooters willekeurig te laten parkeren en bijvoorbeeld niet op een specifiekere locatie
aan het begin van een straat of de rand van een wijk?

13.

Bent u bereid om het beleid op dit punt aan te passen? Waarom wel/niet?

14.

Hoeveel schade- en vandalismemeldingen zijn er bekend? In hoeverre is het gelukt om in
die gevallen de schade op de dader te verhalen?

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om
schriftelijke beantwoording van deze vraag.

