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Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 31-03-2020           
 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) over de uitvoering van de motie inzake verminderen schade jaarwisseling 
 
Geacht college, 
 
 
Op 22 november 2018 is de motie inzake verminderen schade jaarwisseling (Nr. 2018 – 24) ingediend 
en aangenomen. In de RIB 14-12-18 Eerste reactie op de aangenomen moties Begrotingsraad en 
behandeling van het collegeprogramma 2018-2022, wordt het volgende over motie 2018-24 
medegedeeld: “We gaan in samenspraak met de jongerenraad kijken waar de jongeren behoefte aan 
hebben tijdens de jaarwisseling 2019/2020. Wij zullen u over de uitkomst informeren en een voorstel 
doen toekomen in het derde kwartaal van 2019’’.  
 
Tot op heden heeft de gemeenteraad van Ridderkerk nog geen verdere informatie ontvangen over de 
stand van zaken aangaande deze motie. CDA Ridderkerk en Partij 18PLUS hebben de volgende 
vragen: 
 

1. Zijn er, na het aannemen van deze motie, gesprekken gevoerd met de Jongerenraad 
Ridderkerk (hierna JRR) over het verminderen van schade tijdens jaarwisselingen, zoals 
gevraagd in de motie? 
 

a. Zo ja, wat zijn de uitkomsten van deze gesprekken? 
b. Zo nee, waarom zijn er geen gesprekken gevoerd met de JRR?  

 
2. Is de voorgestelde proef gerealiseerd tijdens de jaarwisseling 2019/2020.  

 
a. Zo ja, graag toelichten wat de uitkomsten hiervan zijn. 
b. Zo nee, graag toelichten waarom niet. 

 
3. Wanneer zal het college de gemeenteraad op de hoogte brengen van de resultaten die 

voortkomen uit het uitvoeren van de betreffende motie? 
 

4. Wat is de reden dat het college de gemeenteraad niet eerder op de hoogte heeft gebracht 
rondom de stand van zaken betreffende deze motie? 
 

Het college heeft aangegeven: ’Hoewel iedere schade er één teveel is, lijken de schades aan de 
gemeentelijke eigendommen dit jaar mee te vallen.’’ (2020-01-17 RIB verloop jaarwisseling 2019-
2020). 

 
5. Wat was de schade (in bedragen) tijdens de jaarwisseling 2019/2020? 

 
6. Er is sprake van ‘relatief’ weinig schade aan de gemeentelijke eigendommen. Welk bedrag 

zou, vergeleken met schade tijdens 2018/2019, aan de Ridderkerkse jongeren extra 
beschikbaar gesteld kunnen worden? 

 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoeken wij u om 
schriftelijke beantwoording van deze vragen. In verband met de Coronacrisis, zien wij de antwoorden 
graag tegemoet binnen 60 dagen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Victor Mijnders, CDA Ridderkerk           Lucien Westbroek, Partij 18PLUS 


