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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO inzake proefproject wijkrechtspraak

Geachte mevrouw Van Vliet en heer Kloos,

Op 5 juli jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over het onderzoeken van de mogelijkheid van een
proefproject wijkrechtspraak in Ridderkerk. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen .

Vraag l
Is het college bekend met de mogelijkheid zich voor zo’n proefproject in samenwerking met onder andere
de Rotterdamse rechtbank aan te melden?

Antwoord:

Ja, wij zijn bekend met het bestaan van het project wijkrechtspraak op Zuid. Dit project is echter een
proefproject dat tot en met december 2021 loopt. Vooralsnog is de rechtbank Rotterdam niet van plan om
dit project ook elders te starten.

Wij zijn bij het starten van een wijkrechtbank bovendien afhankelijk van de bereidheid van andere partijen
die hieraan meewerken. Dat is niet alleen de rechtbank Rotterdam, maar ook het Openbaar Ministerie, de
Raad voor de Kinderbescherming en de Orde van Advocaten

De rechtbank zal na december 2021 het project evalueren. Wij zullen de resultaten daarvan met
belangstelling volgen

Vraag 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.

Antwoord:

Zolang de rechtbank Rotterdam nog geen concrete voornemens heeft om het project wijkrechtspraak
naar andere gemeenten uit te breiden is een onderzoek naar locaties niet opportuun

Vraag 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?



Antwoord :

Wij wachten allereerst de evaluatie af, voordat wij hier iets van gaan vinden. De resultaten zien wij met
belangstelling tegemoet.

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd

r en wethouders
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