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Stand van zaken openstaande moties per 31 oktober 2017 
                

ID Datum 
actie 

Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang stand van zaken motie Op te 
stellen 
document 

B&W Raad Beschou-
wen als 
afgedaan 

5 29-06-2009 Bouw Rijksstraat-
weg/Lagendijk. 

Afweging wordt gemaakt bij bestemmingsplanherzie-
ning Rijsoord. 

Het ingediende principeplan is besproken op 16 juni 
2016 in het college. Besloten is om medewerking te 
verlenen aan het principeplan voor 15 woningen 
plus een particuliere woning tussen de Lagendijk 
180 en 182. Er zijn nog wel een aantal aandachts-
punten die opgelost moeten worden. Met de ontwik-
kelaar wordt het plan verder uitgewerkt. Uiteindelijk 
zal het bestemmingsplan aangepast moeten worden 
om mee te kunnen werken aan realisatie van het 
plan. Met de ontwikkelende partij zal een anterieure 
overeenkomst gesloten moeten worden. De vast-
stelling van het bestemmingsplan is dan het eerste 
moment dat de raad het plan weer ziet en het be-
handelen. Verwachting is dat dit op zijn vroegst in 
het derde kwartaal van 2018 zal zijn.  

Afdoe-
ningsbrief 

B&W P.M. Verz. vrij-
dag na 
B&W P.M. 
 
 
 
 
 
 
  

Nee 

118 07-11-2013 Veiligheid op de 
vaarwegen. 

De raad verzoekt deze gevaarlijke situatie - zolang er 
geen passende maatregelen zijn getroffen - blijvend 
bij Rijkswaterstaat onder de aandacht te brengen en 
aan te dringen op veiligheidsverhogende maatrege-
len, om de kans op ongelukken te verkleinen. 

Het college heeft op 10 oktober 2017 besloten de 
raad te informeren met een raadsinformatiebrief. De 
brief wordt geagendeerd voor commissiebehande-
ling 9 november a.s. zodat de raad kan besluiten of 
de motie hiermee is afgedaan. 

Afdoe-
ningsbrief 

B&W 10 
oktober 
2017. 

Commissie 
9 novem-
ber 2017 

Ja 

286 10-07-2014 2014 - 1 Sociale 
kaart 

Afhandeling motie, sociale kaart. Er is een basisversie van de sociale kaart beschik-
baar. In december 2017 wordt er een raadsinforma-
tiebrief verstuurd over de verdere ontwikkeling van 
de Sociale Kaart zodat de Sociale Kaart een structu-
rele en nuttige kaart wordt. De raad kan dan beslui-
ten of de motie daarmee  is afgedaan. 

Raadsin-
formatie-
brief/Afdoe
ningsbrief. 

B&W di, 5 
december 
2017 

Raad vr, 8 
december 
2017 

Ja 

618 21-05-2015 2015-43 Energie-
neutraal bouwen 
locatie Rembrandt-
weg (Verseonnr. 
187200) 

De raad verzoekt het college om in het verdere over-
leg tussen de gemeente en de ontwikkelaar te onder-
zoeken of1. een pilot met 0 op de meter woningen 
mogelijk is;2. aan alle bewoners/eigenaren de moge-
lijkheid geboden kan worden om via zonnepanelen 
stroom op te wekken;3. en de raad uiterlijk eind 2016 
de resultaten te melden;4. het onderzoek voor zover 
mogelijk budget neutraal en binnen de formatie uit te 
voeren. 

Het energie neutraal convenant wordt uitgevoerd en 
waar mogelijk toegepast . 

Onderzocht wordt of bijvoorbeeld de nieuw te bou-
wen woningen aan de Rembrandtweg energieneu-
traal gebouwd kunnen worden. Hiervoor ligt op dit 
moment de bal bij Woonvisie. De motie kan als 
afgedaan worden beschouwd. 

Afdoe-
ningsbrief 

n.v.t. n.v.t. Ja 

692 14-09-2015 Motie 2015-52 
Vluchtelingenop-
vang (Verseon 
1008567) 

Vooruitlopend op een eventueel verzoek van de 
staatssecretaris, samen met Woonvisie, Vluchtelin-
genwerk en andere relevante organisaties, te verken-
nen welke concrete bijdragen de gemeente zou kun-
nen leveren in het opvangen van vluchtelingen met 
een verblijfsstatus en daarvan de raad op de hoogte 
te houden 

Mede naar aanleiding van de aangenomen motie 
hebben wij u op 30 juni 2016 een voorstel gedaan 
betreffende tijdelijke huisvesting Vergunninghou-
ders. Dit voorstel en besluit is inmiddels achter-
haald. Wij beschouwen deze motie als afgedaan.  

Raads-
voorstel 

B&W di, 24 
mei 2016 

Raad do, 
30 juni 
2016 

Ja 

1021 03-11-2016 Motie 2016-97 extra 
Rijksgelden voor 
kinderen in armoe-

De raad verzoekt het college:• De informatie over 
2016 en 2017 mee te nemen in de Planning en Con-
trol cyclus• In gesprek te gaan met relevante 

In januari 2018 wordt de gewijzigde verordening 
Meedoen aangeboden aan de raad ter vaststelling. 
Bij dit besluit is de totale besteding voor de armoede 

Afdoe-
ningsbrief 

B&W di, 7 
november 
2017 

Raad do, 
25 januari 
2018 

Nee 
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ID Datum 
actie 

Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang stand van zaken motie Op te 
stellen 
document 

B&W Raad Beschou-
wen als 
afgedaan 

de (1151395) groepen en organisaties over besteding van deze 
gelden, hiervan uiterlijk bij de Kadernota uw bevindin-
gen aan de raad ter beschikking te stellen. 

bestrijding aan kinderen bekend en wordt de afdoe-
ning en uitwerking van de motie opgenomen in het 
raadsvoorstel. 

1129 26-01-2017 2017-114 OV-fiets 
(1181478) 

De raad verzoekt het college om te onderzoeken 
welke behoefte er is binnen Ridderkerk, welke locaties 
geschikt zijn voor plaatsing van OV-fietsen en de raad 
over de resultaten vóór 1 juli 2017 te informeren. 

Momenteel worden met verschillende partijen over-
leg gevoerd over de mogelijkheden van OV en/of 
deelfietssystemen in Ridderkerk nabij de Waterbus-
halte. 

Raadsin-
formatie-
brief 

B&W, P.M. Raad, P.M. Nee 

1247 04-07-2017 motie 2017-121 
Verbeteren fietsrou-
te Kastanjelaan 
(1242459) 

De raad verzoekt het college om:a) te onderzoeken 
welke fysieke mogelijkheden er zijn tot verbetering 
van de fietsroute over de Kastanjelaan van en naar 
het sportpark Reijerpark, daarbij rekening houdend 
met de planning van de realisatie buitensportaccom-
modaties en de nieuwe sporthal;b) uiterlijk vóór de 
begrotingsbehandeling op 2 november 2017 de resul-
taten van het onderzoek te delen met de raad en met 
een voorstel te komen om de fietsroute over de Kas-
tanjelaan van en naar het sportpark Reijerpark verder 
te optimaliseren. 

De brief wordt geagendeerd voor commissiebehan-
deling 9 november a.s. zodat de raad kan besluiten 
of de motie hiermee is afgedaan. 

Raadsin-
formatie-
brief 

B&W di, 12 
september 
2017 

Raad cie. 
do, 9 no-
vember 
2017 

Ja 

1248 04-07-2017 Motie 2017-122 
Aanpak woonover-
last (1242502) 

De raad verzoekt het college uiterlijk voor behandeling 
in de raadsvergadering van 14 december 2017 de 
raad een voorstel te doen tot het opnemen van de 
vereiste bepalingen in de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening. 

Deze motie wordt gelijktijdig afgedaan als de APV 
herziening wordt gepresenteerd aan de raad. Hierin 
wordt de betreffende APV bepaling meegenomen 
zodat de raad kan besluiten of de motie daarmee is 
afgedaan. 

Raads-
voorstel 

B&W p.m. Raad p.m. Nee 

1249 04-07-2017 Motie 2017-123 
Jeugd-
zorg/Wijkteams 
(1242509) 

De raad verzoekt het college om:a) een pilot te starten 
van 2 jaar waarbij elke school in Ridderkerk naar 
behoefte (maximaal) een dagdeel per week een wijk-
teammedewerker ter beschikking krijgt. De invulling 
van dit dagdeel is gebaseerd op de vraag van de 
school;b) deze pilot na een half jaar te evalueren 
waarbij beoordeeld wordt of deze inzet  van een wijk-
teammedewerker structureel nodig wordt geacht en 
de raad hierover vóór de begrotingsraad in 2018 te 
informeren;c) de financiële ruimte op basis van de 
meicirculaire 2017 gericht in te zetten op de specifieke 
taken ter verbetering/optimalisatie van de samenwer-
king en vroegtijdige signalering van het wijkteam;d) 
het benodigde budget op te nemen in de ontwerpbe-
groting van 2018-2021. 

De pilot is opgenomen als nieuw beleid in de con-
cept Begroting 2018-2021. Wij beschouwen deze 
motie als afgedaan. 

Raadsin-
formatie-
brief 

B&W di, 12 
september 
2017. 

Raad vr, 15 
september 
2017 

Ja 

1250 04-07-2017 Motie 2017-126 
Afronding Konings-
plein (1242525) 

De raad verzoekt het college om vóór de begrotings-
behandeling in contact te treden met lokale onderne-
mers, organisaties en inwoners, om na te gaan of er 
voldoende belangstelling is voor de organisatie van 
zo’n evenement (welke ook kan bestaan uit meerdere 
activiteiten) en, zo dit het geval is, vóór de begroting 
2018 hiervoor met een voorstel te komen. 

In het college van 24 oktober jl. is besloten de ge-
meenteraad te informeren met een brief over de 
stand van zaken. Wij beschouwen de motie als 
afgedaan. 

Raadsin-
formatie-
brief. 

B&W di, 24 
oktober 
2017. 

Raad vr, 27 
oktober 
2017. 

Ja 

 


