
 

 

 

RAADSBESLUIT 

Onderwerp:  
Afdoening raadstoezeggingen 1e 
Tussenrapportage 2017 Ridderkerk 

Gemeenteraad: 
14 september 2017 

BBVnr: 
1250165 

 Commissie: 
n.v.t. 
 

Raadsbesluitnr: 
1250166 

 

De raad van de gemeente Ridderkerk 

Overwegende dat:  

a. bij de 1
e
 Tussenrapportage 2017 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 raadstoezeggingen zijn afgedaan: 

ID Actie - Toezegging  

105 Vernieuwen verordening Maatschappelijke Participatie. 

445 Resultaten van het Klantervaringsonderzoek zullen eind 2015 al beschikbaar zijn. 

548 Het Wmo-platform zal bij de verdere uitvoering worden betrokken. 

551 Het Privacy Protocol wordt na één jaar geëvalueerd. 

647 Onderzocht zal worden hoe de geschetste problematiek zich in Ridderkerk voordoet. Het resultaat 
wordt meegedeeld bij raadsinformatiebrief 

755 In de komende voortgangsrapportages zal duidelijk het onderscheid worden gemaakt tussen 
wettelijk uitgevoerde taken en lokaal uitgevoerde taken. 

841 Over de resultaten van de inzet van de in het uitvoeringsprogramma op te nemen  
projecten/ activiteiten/instrumenten wordt de raad geïnformeerd. 

842 Het uitvoeringsprogramma zal een planning bevatten die ook ter kennis van de raad wordt 
gebracht. 

865 Bij de verdere uitwerking zullen de door de diverse fracties genoemde aandachtspunten worden 
meegenomen. 

881 Als de regisseur is aangesteld, zal zij/hij aan de commissie Samen leven worden voorgesteld. 

883 Hoe het risicoprofiel is gemeten is een onderwerp dat voor een andere vergadering nog eens 
geagendeerd kan worden. 

898 In oktober 2016 krijgt de commissie Samen leven voorgelegd de uitwerking van het beleid met 
doelstellingen en cijfers. 

907 Elk jaar wordt aan de raad een verslag overgelegd met de bevindingen van de begeleidingscommissie. 

908 Met omwonenden en partners zal zo snel mogelijk in overleg worden getreden om met elkaar te 
bespreken en te besluiten hoe de onderlinge samenspraak moet worden georganiseerd. 

909 Als door afname van het aantal vergunninghouders leegstand op de beide locaties ontstaat, zal 
het college de raad een voorstel doen hoe hier mee om te gaan. 

910 Het college hoopt na de zomervakantie met een Plan van aanpak te komen over de diverse acti- 
viteiten/voorzieningen voor de vergunninghouders. 

  



 

 

 

915 Het Uitvoeringsprogramma veiligheidsbeleid 2017 wordt de raad vóór 2017 ter kennisname 
aangeboden. 

962 Over het vangen en uitzetten van konijnen in de duinen zal onderzoek worden verricht en overleg 
worden gevoerd met de Wildbeheereenheid Eiland IJsselmonde.  

964 In het beplantingsplan wordt bezien of de beplanting rond de uitrit zo kan worden aangebracht dat 
bewoners zo min mogelijk last hebben van het schijnen van koplampen in de woning. 

993 Het uitvoeringsplan (dat volgt op het door de raad vastgestelde beleidskader) wordt ter consultatie 
voorgelegd aan de raadscommissie. 

1048 Naast de begroting zullen ook de andere PenC producten op de website beschikbaar komen. 

1049 Naast de begroting zullen ook de andere PenC producten op de website beschikbaar komen. 

1051 De raad krijgt een voorstel over het betalen van een eigen bijdrage en het mijden van zorg. 

1052 Er is een onderzoek verricht naar de problemen rond de complexiteit en het aantal formulieren voor de 
begeleiding. Over de resultaten wordt de raad ingelicht. 

1057 BMC heeft een onderzoek verricht naar personen die bij herindicatie afzien van zorg en begeleiding. 
De raad krijgt informatie over de resultaten. 

1058 De raad krijgt op korte termijn een startnotitie voorgelegd over de gebiedsvisie Plein Oost en haar 
omgeving. 

1061 Er is onderzoek verricht naar de diverse mogelijkheden voor een meetpunt en de kosten daar- 
van. Op dit moment is er met bewoners overleg over de mogelijkheden en de bijdrage aan 
leefbaarheid. Daarna zal de raad een voorstel worden gedaan. 

1062 Kan op het Vlietplein een aansluitpunt elektra worden gemaakt voor de ambulante handel. Mogelijk is 
deze dan ook te gebruiken als laad- paal voor bijv. elektrische fietsen. 

1081 Het college heeft laten weten dat verwacht wordt een bedrag van € 140.324 aan extra inkomsten 
als er een tarief van 0,4605% aan OZB niet- woningen (eigenaarsgedeelte) wordt geheven. De raad 
wordt geïnformeerd wat de waarde is van het onroerend goed waaraan dit is gerelateerd. 

1137 Kan bij afloop indicatie huishoudelijke hulp zorgvrager vooraf worden ingelicht en geïnformeerd 
hoe indicatie, als nodig, opnieuw aan te vragen. Dat wordt onderzocht en bekeken of de dienst- 
verlening verbeterd kan worden. 

1138 Het college zal de politie en de BOA's vragen of extra inzet gepleegd kan worden op de handhaving ter 
vermindering van de overlast veroorzaakt door vrachtwagens. 

1182 Over de wijze van participatie bewoners Rijks-straatweg zal met hen worden gesproken. De 
verslaglegging van gesprekken met hen is onderwerp van gesprek met hen en de ambtelijke 
organisatie. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad van de gemeente Ridderkerk 

van 14 september 2017. 

De griffier, 

 

De voorzitter, 

 

 

 

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

 


