
Artikel 40 vragen over Deelscooters 

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

Datum 
8 oktober 2021 

Onderwerp 
Doelen en afspraken wat betreft deelscooters  

Vragensteller 
Arianne Ripmeester PvdA Ridderkerk 

Vragen 
Al eerder stelden wij vragen over obstakels op de weg en het parkeren van deelscooters. Meer 

duidelijkheid over doelen en afspraken is gewenst. 

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen: 

1. De door het bedrijf verhuurde deelscooters maken gebruik van de openbare ruimte en 

parkeren met name op de stoepen. De gemeente heeft afspraken gemaakt met het bedrijf. 

Inwoners ervaren overlast. Welke afspraken zijn er gemaakt met het bedrijf over de 

klachtenafhandeling? Waar kunnen inwoners terecht als zij geen gehoor krijgen bij het 

bedrijf? 

2. U gaf eerder in reactie op vragen aan geen afspraken te hebben gemaakt over locaties cq 

parkeerplekken voor het stallen van de deelscooters. Welke concrete afspraken heeft de 

gemeente gemaakt over ‘vrijhouden voldoende ruimte op de stoep’? Is helder aangegeven 

hoeveel stoep minimaal vrijgehouden moet worden? Zo ja hoeveel meter? Zo nee, waarom 

niet?  

3. Overweegt u concrete afspraken te maken over het parkeren van deelscooters? Zo ja, voor 

wanneer. Zo nee, waarom niet?  

4. PvdA Ridderkerk hecht aan goede juridische kwaliteit van contracten. Bent u van mening 

dat de afspraken in het algemeen in de intentieverklaringen en overeenkomsten voldoende 

duidelijk zijn vastgelegd? Waarom wel of niet? 

5. Van deelscooters wordt gesteld dat zij ‘duurzaam’ zijn. Kunt u de link(s) van het 

onderzoeksrapport toesturen waaruit dat blijkt? 

6. Om te weten of de inzet van deelscooters in Ridderkerk effectief is is duidelijkheid nodig 

over de beoogde doelen. Wat zijn concreet de beoogde doelen (KPI’s)?  

7. Welke data heeft u nodig om te bepalen of u de doelen heeft behaald en kunt u over deze 

data beschikken?  



8. Worden inwoners betrokken bij de evaluatie? 

9. Uit data uit bijvoorbeeld Amsterdam blijkt dat een scooter per jaar 10.000 tot 15.000 euro 

opbrengt. Dat zal in Ridderkerk lager liggen maar desalniettemin zal het nog een aardig 

bedrag kunnen zijn. Welke vergoeding is met het bedrijf afgesproken voor het gebruik van 

de Ridderkerkse openbare ruimte? 

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

schriftelijke beantwoording van deze vraag voor behandeling van het onderwerp in de commissie, 

bij bespreking in november betekent dit paar dagen eerder dan de maximaal afgesproken 

antwoordtermijn. 
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