
 

 

RAADSBESLUIT 

Onderwerp:  
Afdoening raadstoezeggingen 1e 
Tussenrapportage 2016 Ridderkerk  

Gemeenteraad: 
8 september 2016 

BBVnr: 
1107495 

 Commissie: 
n.v.t. 
 

Raadsbesluitnr: 
1119036 

 

De raad van de gemeente Ridderkerk  

overwegende dat: 

a. bij de 1
e
 Tussenrapportage 2016 is overgelegd Bijlage 2 Overzicht openstaande 

raadstoezeggingen; 

 

b. uit een inventarisatie bij de fractievoorzitters is gebleken dat diverse raadstoezeggingen als 

afgedaan beschouwd kunnen worden; 

BESLUIT: 

dat de onderstaande raadstoezegingen zijn afgedaan: 

Volgnr. ID nr. Actie - Toezegging 

1 531 Het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2016-2019 zal vóór 1 januari 2016 
door de raad kunnen worden vastgesteld. 

2 716 In het eerste jaar na heden zal de raad via het college de 
kwartaalrapportages van SenW ontvangen. 

3 532 De inzet van de gemeentelijke mobiele camera zal worden geëvalueerd. 
De raad krijgt nog te horen binnen welke termijn dat zal gebeuren. 

4 713 Aan Rotterdam wordt voorgelegd of Ridderkerk in de Rotterdamse 
beheerscommissie kan participeren. 

5 742 De raad ontvangt binnenkort de uitkomsten van de evaluatie inzet mobiele 
camera. 

6 750 De gemeente zal raamstickers verstrekken waarmee kenbaar gemaakt 
kan worden dat een Buurtwhatsapp-groep in de wijk actief is. 

7 830 Als het dagelijks bestuur een reactie op het rapport heeft gegeven, wordt 
de raad hiervan in kennis gesteld. 

8 831 Zodra de cijfers over de aanrijtijden ambulances op het openbare deel van 
de site van de Veiligheidsregio staan, ontvangt de raad het overzicht met 
deze cijfers. 

9 93 Hoe om te gaan met de minima, inclusief de kinderpakketten, is een 
onderwerp waar het college op terugkomt. 

10 104 Vervanging Rotterdampas organiseren. 

11 492 In de rapportages zal vermeld worden hoeveel meer nazorg is gepleegd. 

12 493 De raad kan het Preventieplan verwachten in het eerste kwartaal 2015. 

13 494 Mensen die eerder uit het traject stappen zullen ook een huisbezoek 
krijgen, met name om inzicht te krijgen in de reden van het eerder 
uitstappen en om recidive te voorkomen. 

  



 

 

14 495 Op een eerdere vraag van de SGP of afgewezen verzoeken na afwijzing 
nog worden gemonitord, heeft de wethouder, aldus de SGP, bevestigend 
geantwoord. De SGP vraagt of de wethouder iets kan meedelen van de 
uitkomst van het monitoren. De wethouder zegt deze informatie toe. 

15 498 De raad zal inzicht gegeven worden in de onderverdeling van besteding 
van het beschikbare budget (o.a. voor preventie). 

16 499 De raad wordt schriftelijk geïnformeerd wanneer Plangroep zal beginnen 
met het klanttevredenheidsonderzoek. 

17 500 De gerichte aanpak voor gezinnen met jonge kinderen komt terug in het 
Preventieplan en de komende Armoedenota. 

18 649 In de weekmail zal worden toegelicht waarom een eenmalige investering 
van in totaal 700.000 nodig is voor inhuur externe expertise (Wet Buis, 
blz. 5) (daarvan 200.000 voor rekening Ridderkerk). 

19 739 In januari 2016 krijgt de raad de Kadernota Minimabeleid toegezonden. 

20 740 Medio december verschijnt de nieuwe Gemeentepagina en gaat de 
nieuwe website on line. 

21 745 De PvdA-fractie krijgt schriftelijk antwoord op de vragen die in haar 
algemene beschouwingen zijn gesteld over Investiga. Deze worden naar 
de gehele raad gestuurd. 

22 751 Naar aanleiding van motie 2015 - 69 wordt toegezegd dat in de Nota 
minimabeleid aandacht wordt besteed aan de verstrekking van de 
bijdrage voor de kosten van noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen 
'om niet'. 

23 421 De komende maanden wordt bekeken of het onderhoudsniveau in de 
wijken, rond winkelgebieden en zorgzones, moet worden verhoogd. 

24 424 In het eerste kwartaal 2015 ontvangt de raad een raadsvoorstel met 
daarin beschreven diverse scenario's (wat willen we, welke kosten zijn 
daarmee gemoeid, voor hele of gedeelten gemeenten) voor de aanleg van 
glasvezelkabels. 

25 624 Afhankelijk van de gevolgen van het convenant, zal het college het 
convenant ondertekenen. 

26 625 Vóór de Begrotingsraad zullen de uitvoeringskosten van € 120.000 nader 
worden gespecificeerd. 

27 662 Na de zomer kan de raad een voorstel verwachten met betrekking tot de 
aanleg van een glasvezelnetwerk. 

28 697 Namens de raad zal bij de netbeheerder aangedrongen worden op het 
snel ondergronds brengen. 

29 698 Er wordt nagegaan wat het standpunt van Hendrik-Ido-Ambacht is en dit 
wordt meegedeeld aan de raad. 

30 699 Als de aanbesteding duurder uitvalt dan verwacht, wordt de raad 
geïnformeerd. 

31 743 Bij toekomstige nieuwe speellocaties en bij nieuwe inrichting van 
bestaande zal rekening worden gehouden met de richtlijnen van 
'Speeltuinbende'. 

32 746 Aan de vrije verstrekking van afvalgrijpers zal meer bekendheid worden 
gegeven. Tevens wordt bevorderd dat het aantal locaties, waar ze zijn te 
verkrijgen, wordt vergroot. 

33 747 De raad ontvangt een overzicht van de kosten en baten van de 
energiebesparende middelen bij het gemaal Poesiatstraat. 

34 748 Op de gemeentelijke website en in de Gemeentegids wordt vermeld waar 
de laadpalen voor elektrische fietsen in de gemeente zijn te vinden. 

  



 

 

35 749 Nagegaan wordt wat de reden is voor de wijze van verlichting van de 
elektrische laadpalen. Deze wordt als hinderlijk ervaren. 

36 752 Afhankelijk van de eerste ervaringen in de provinciale klankbordgroep 
beoordeelt het college of verder deelgenomen wordt aan het overleg in 
deze groep. 

37  753 Gekeken wordt wat mogelijk is om 'duurzaamheid' beter 'zichtbaar' te 
maken op de website. De Doelenboom wordt op de website gezet. 

38 754 De raad wordt in de toekomst geïnformeerd over relevante 
ontwikkelingen, zoals deze aan de orde komen in de Duurzame alliantie 
Rijnmond. 

39 55 Suggestie om bij de nota voor de keus meerdere opties aan te geven, ook 
financieel, wordt meegenomen. Afdoening wordt betrokken bij 
raadsvoorstel voor de nota Sport. 

40 257 Als St. S en W met haar jaarrapportage komt, zal dit voor overleg aan de 
raadscommissie worden aangeboden. 

41 661 Met partners zal worden bezien welke aandacht gegeven kan worden aan 
de Week tegen Eenzaamheid ( 25 sept - 4 okt). 

42 715 Nagevraagd wordt of en waarom de feestavonden op 30 oktober en 12 
december zijn afgelast en de raad wordt hiervan op de hoogte gesteld. 

43 744 De prestatie-indicatoren seniorenbeleid zoals opgesteld door St. Karaat 
zullen naar de raad worden toegestuurd. 

44 845 De wethouder zal trachten vóór de volgende raadsvergadering (21 april 
2016) te laten weten of zij overweegt het document gebruikelijke zorg te 
herzien. 

45 623 De prestatieafspraken met Woonvisie worden eind dit jaar voorgelegd. 
Prestatieafspraken met Woonvisie periode 2016 - 2020. 

46 714 Ondernemers in de omgeving zijn hierbij uitgenodigd om deel te nemen 
aan de werkgroep die de pilot volgt. 

47 717 Na het definitieve besluit zal de wethouder zich inspannen om te 
bevorderen dat de betreffende huizen zo snel mogelijk voldoen aan de 
eisen hogere grenswaarden. 

48 718 De wethouder wel bevorderen dat na het van kracht worden van het 
Inpassingsplan zo snel mogelijk de planschadeprocedure van start kan 
gaan. 

49 741 De raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het verkennende 
onderzoek naar een mogelijke verplaatsing van de laad- en losplaats op 
de hoek Ringdijk - Havenstraat. 

50 833 Naar de mogelijkheden om het laden en lossen te verplaatsen naar de 
Noordenweg is een onderzoek gestart. Over de resultaten zal worden 
gesproken en de conclusies daaruit zullen aan de raad worden 
meegedeeld. 

 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ridderkerk 

van 8 september 2016. 

De griffier, De voorzitter, 

 

mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema 

 


