
 
 

  
GEMEENTERAAD  
   
 

 

VOORLOPIGE AGENDA 
 
De burgemeester van Ridderkerk roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare vergadering op donderdag 25 april 2013 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, 28 maart 2013 
 
De burgemeester voornoemd, 
 
 
 
Mw. A. Attema 
 
1. 
 

Opening en vaststelling van de agenda 

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

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 21 februari 2013 
 

4. 
 

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 
 

5. Voorstel om de geactualiseerde grondexploitatie Piramide/Schoolmeesterswoning vast te 
stellen, bij de jaarrekening 2012 de Voorziening verliesgevend complex Piramide in te stellen en 
de programmabegroting 2013 te wijzigen (raadsvoorstel 248) 
 

6. Voorstel om het bestemmingsplan Schoolmeesterwoning gewijzigd vast te stellen (raadsvoorstel 
241) 
 

7. Voorstel om de geactualiseerde exploitatieopzet bedrijvenpark Cornelisland vast te stellen en de 
programmabegroting 2013 te wijzigen (raadsvoorstel 249)  
 

8. Voorstel om het bestemmingsplan en het exploitatieplan Cornelisland gewijzigd vast te stellen 
(raadsvoorstel 251) 
 

9. Voorstel om de Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2013 vast te stellen (raadsvoorstel 
250/2951)  
 

10. Voorstel om de Verordening Leerlingenvervoer Ridderkerk 2013 vast te stellen (raadsvoorstel 
252)  
 

11. Voorstel om de Verordening Wmo Participatie 2013 vast te stellen (raadsvoorstel 257) 
 

12. Voorstel om de burgemeester en het college toestemming te verlenen voor het treffen van de 
Gemeenschappelijke Regeling BAR-samenwerking (raadsvoorstel 253/5285)  
 

  



 
 

  
   
 

13. Rapport van de Rekenkamercommissie ‘Voortgang verbetering subsidiebeleid?’ (raadsvoorstel 
254) 
 

14. Voorstel om het college toestemming te geven om in te stemmen met de wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (raadsvoorstel 255/3281) 
 

15. Voorstel om Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een reactie te sturen op het toezicht 
begroting 2013 (raadsvoorstel 247/5415) 
 

16. Zienswijze op de Ontwerpbegroting Stadsregio Rotterdam Rijnmond (raadsvoorstel 259) (wordt 
nagezonden) 
 

 
De stukken liggen van dinsdag 2 t/m donderdag 25 april 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/vergaderstukken. 
 
De vergadering is live (en achteraf) te beluisteren via www.ridderkerk.nl/beluisterderaad 
 
BEZOEK AAN DE RAAD 
Vanaf 19.00 uur geeft een aantal raadsleden een presentatie over hoe de gemeenteraad werkt. 
Om 20.00 uur woont u vervolgens de raadsvergadering bij, of een deel daarvan. U kunt de 
vergadering op elk gewenst moment verlaten. 
Informatie en aanmelden bij de raadsgriffie, tel. nr. 451 790 / g.heijboer@ridderkerk.nl. In totaal 
kunnen zich 10 personen aanmelden. Groepen zijn ook van harte welkom. 


