
Artikel 40 vragen over overlast ratten 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 40) 

Datum 

21 juni 2021 

Onderwerp 

Rattenoverlast 

Vragensteller 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk  

Vragen 

Op 7 november 2019 is de motie inzake muizen- en rattenoverlast aangenomen. Tevens heeft 

Leefbaar Ridderkerk op 12 oktober 2020 vragen gesteld over afval en ratten. Naar aanleiding van 

het constateren dat er een toename is van het aantal optische waarnemingen van ratten in het 

straatbeeld heeft onze fractie de volgende vragen: 

1. Welke actie zijn er ondernomen om naast informatie in de Blauwkai om rattenoverlast te 

voorkomen? 

2. Het overzicht dat waarin locaties worden vastgelegd waar overlast van muizen/ratten vanuit 

zijn gemeld, conform het verzoek in de aangenomen motie van 7 november 2019, kan deze 

beschikbaar worden gesteld aan de raad?  

3. Er zijn veel meldingen over naastplaatsingen bij ondergrondse containers waarbij er 

voedsel op straat ligt en schuilplekken ontstaan voor ongedierte. Welke acties zijn er 

uitgezet om dit probleem te voorkomen? 

4. Welk proces wordt er bij de Gemeente Ridderkerk gestart nadat er een melding is gedaan 

van ratten overlast? Wij zouden graag inzage krijgen in dit stappenplan en wie hierbij 

betrokken zijn? 

5. Leefbaar Ridderkerk ziet en ontvangt regelmatig informatie over overvolle ondergrondse 

containers waardoor naastplaatsingen een volgende stap zouden kunnen worden. In 

hoeverre ziet er Gemeente Ridderkerk toe op de prestaties van NV Afvalbeheer BAR en 

welke sancties zijn er de afgelopen jaren opgelegd als contractuele afspraken niet zijn 

nagekomen? 

6. Welke resultaten zijn er in 2020 en januari 2021 tot heden geboekt door BOA’s inzake 

daderonderzoek? Hoeveel boetes zijn er in voornoemde periode uitgeschreven? 

7. Tevens zijn er meldingen van ratten in het centrum van Ridderkerk. Meldingen zijn er 

gedaan naar Wooncompas en naar de Gemeente. Inwoners zijn geïnformeerd, na overleg 

met gemeente, dat de wijkregisseur bezig zou zijn met een onderzoek naar hoe dit 



probleem opgepakt dient te worden. Wat is de status van dit onderzoek? Op welke termijn 

kan er actie op rattenbestrijding worden verwacht?  

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

schriftelijke beantwoording van deze vragen.  
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