
 
 

  
GEMEENTERAAD  
   
 

 

VOORLOPIGE AGENDA 
 
 
LET OP: ANDERE VERGADERDAG 
 
 
 
 
De burgemeester van Ridderkerk roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare vergadering op WOENSDAG 20 april 2011 om 20.00 uur, ter behandeling van 
onderstaande door het presidium vastgestelde voorlopige agenda. De vergadering wordt gehouden 
in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 1 te Ridderkerk. Tijdens de raadsvergadering 
bent u te bereiken via telefoonnummer 0180 – 451 292. 
 
Vanaf 19.30 uur is er in de hal van het gemeentehuis gelegenheid koffie te drinken. 
 
Ridderkerk, 25 maart 2011 
 
De burgemeester voornoemd, 
 
 
 
 
 
1. 
 

Opening en vaststelling van de agenda. 

2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde). 
 

3. Spreekrecht belanghebbende burgers. 
 

4. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 24 maart 2011 (wordt nagezonden). 
 

5. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven 
schriftelijke beantwoording (artikel 40 Reglement van orde) en stemming over eventueel 
ingekomen verzoeken om een interpellatie. 
 

6. Overeenkomst procesafspraken Nieuw Reijerwaard (wordt nagezonden). 
 

7. Voorstel om de module Parkeren van het Verkeersplan Ridderkerk 2011 – 2015 vast te stellen 
(raadsvoorstel nr. 85). 
 

8. Raadsinformatiebrief van het college, d.d. 16 maart 2011, inzake MIRT/Rotterdam Vooruit. 
 

9. Voorstel om de nota Reserves en voorzieningen 2011 vast te stellen (raadsvoorstel nr. 86). 
 

10. Voorstel om de Verordening rechtspositie (burger-)raadsleden 2011 vast te stellen 
(raadsvoorstel nr. 84). 
 

11. Voorstel om de Startnotitie kerntakendiscussie vast te stellen (raadsvoorstel nr. 87). 
 

12. Voorstel om de raadsleden L. van der Spoel en H.C.M. van Houcke aan te wijzen voor de 
behandeling van schriftelijke klachten gericht tegen gedragingen van gemeenteraad of de griffier 
(raadsvoorstel nr. 88). 



 
 

  
   
   
 

 
13. Eventuele mededelingen van het college over de afdoening van aangenomen moties: 

 Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 18 maart 2011, betreffende 
afdoening motie 2009 – 138 over toegankelijkheid rivieroevers. 

 Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 16 maart 2011, betreffende 
afdoening motie 2010 – 32 over openingstijden gemeentehuis. 

 Brief van het Presidium, d.d. 25 maart 2011, betreffende afdoening motie 2010-28 over 
raadsconferenties. 

 
  
 Voor agendapunt 10 kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. 

 
Het spreekrecht (maximaal 5 minuten) kan worden aangevraagd bij de raadsgriffie, telefoon 
451.780, uiterlijk om 10.00 uur op de dag van de raadsvergadering. De inspreker vermeldt 
daarbij naam, adres, telefoonnummer, het onderwerp waarover hij of zij wil spreken en het 
belang dat hij of zij daarbij heeft.  

 
De stukken liggen van maandag 28 maart t/m woensdag 20 april 2011, 12.00 uur gedurende 
kantooruren in het gemeentehuis bij de griffie ter inzage. 
 
Ook kunt u de stukken downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl onder Politiek 
en Bestuur / gemeenteraad en commissies / vergaderstukken. 
 


