
Artikel 40 vragen over proefproject wijkrechtspraak 

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

Datum 

5 juli 2021 

Onderwerp 

Aanmelden voor proefproject wijkrechtspraak in Ridderkerk  

Vragensteller 

Jim Kloos en Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Vragen 

Burgers en bedrijven in Ridderkerk kunnen tijdens zo’n proef eenvoudige rechtszaken voor de 

rechter brengen in civiel recht, strafrecht en bestuursrecht. De proeven worden georganiseerd en 

uitgevoerd door de rechtbank, die de rechtspraak hiermee laagdrempeliger, toegankelijker en 

zichtbaarder wil maken. De rechtbank draagt zelf de kosten van de proef. Geïnteresseerde 

gemeenten kunnen zich aanmelden. 

Rotterdam deed dat al (Nieuwsartikel De Rechtspraak, Wijkrechtspraak van start in 

Rotterdam-Zuid) 

Daar werd tijdens de proefperiode van de wijkrechter 73% van de zaken binnen 60 dagen in 

behandeling genomen. In 84% van de gevallen leiden zaken onder de Rotterdamse wijkrechter tot 

een schikking. De normale kosten van de rechtbankgriffie liggen op 80 euro, bij wijkrechtspraak is 

dit 40 euro. 

Ook onze zusterpartij in Barendrecht (EvB) gaat zich hier hard voor maken. Met hen deelt Echt 

voor Ridderkerk (EvR) de volgende visie: Wij zien diensten en voorzieningen graag dichtbij onze 

inwoners georganiseerd. De wijkrechter kan zitting houden in bijvoorbeeld de Hofzaal van het 

Gemeentehuis, maar doet ook aan huisbezoeken. De gemeente hoeft alleen ruimte beschikbaar 

te stellen. Dit voorstel is een mooie kans voor Ridderkerk. Er zitten eigenlijk geen nadelen aan. 

We denken dat in 2022 al met Ridderrechtspraak’ kan worden gestart! 

Benieuwd naar het proefproject voor wijkrechtspraak? Zie hier de brochure van Rechtbank 

Rotterdam, Rechtzoekende staat centraal; Toegankelijke en effectieve rechtspraak 

Echt voor Ridderkerk zou dit van harte willen ondersteunen. Wij hebben de volgende vragen: 

 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Nieuws/Paginas/Wijkrechtspraak-alsnog-van-start-in-Rotterdam-Zuid.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Nieuws/Paginas/Wijkrechtspraak-alsnog-van-start-in-Rotterdam-Zuid.aspx
https://barendrecht.raadsinformatie.nl/document/10331802/1/Brochure%20Rechtbank%20Rotterdam%20-%20innovatieve%20projecten
https://barendrecht.raadsinformatie.nl/document/10331802/1/Brochure%20Rechtbank%20Rotterdam%20-%20innovatieve%20projecten


1. Is het College bekend met de mogelijkheid zich voor zo’n proefproject  in samenwerking met 

onder andere  de Rotterdamse rechtbank? 

2. Heeft het College in beeld welke locaties in Ridderkerk daarvoor geschikt zijn?  Zo ja waar? Zo 

nee is het College bereid dit te gaan onderzoeken. 

3. Is het College voornemens zich ook hard te maken dat zo’n proefproject in Ridderkerk 

plaatsvindt? Zo ja wanneer gaat het College zich hiervoor aanmelden? Zo nee waarom niet? 

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

schriftelijke beantwoording van deze vragen.  


	Datum
	Onderwerp
	Vragensteller
	Vragen

