
 

 

RAADSBESLUIT 

Onderwerp:  
Afdoening raadstoezeggingen 2e 
Tussenrapportage 2016 Ridderkerk 

Gemeenteraad: 
24 november 2016 

BBVnr: 
1142982 

 Commissie: 
n.v.t. 
 

Raadsbesluitnr: 
1146634 

 

De raad van de gemeente Ridderkerk 

overwegende dat: 

a. bij de 2
e
 Tussenrapportage 2016 is opgenomen Deel III 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: 

Volgnr. ID nr. Actie - Toezegging 

1 660 Omwonenden zullen tijdig worden uitgenodigd voor gesprek over herinrichting, 
waarin aan de orde kunnen komen parkeerplaatsen, straatprofiel, beplanting, 
speelvoorzieningen en waar komen de voetpaden. 

2 738 In het 1e kwartaal wil het college met de raad het gesprek aangaan over de 
indicatoren in de begroting, de begrotingswebsite en het begrotingsproces. 

3 783 Als omtrent de mogelijkheden tot vestiging extra statushouders meer duidelijkheid 
bestaat, zal in overleg met de raad worden getreden. 

4 784 a. De raad ontvangt begin maart 2016 meer informatie over welke scholen de 
zwerfafvalacties willen voortzetten. 
b. Vóór de zomer wordt de raad geïnformeerd over de resultaten van de 
raadpleging van inwoners en wijkoverleggen over het afvalbakken en het plan 
wordt in september aan de raad voorgelegd. 

5 832 De raad wordt geïnformeerd als het college een standpunt heeft ingenomen ten 
aanzien van de deelname aan het systeem van Hartveilig  
Wonen. 

6 843 Met de raad/commissie van gedachten worden gewisseld over het aanbesteden in 
het sociaal domein. 

7 873 Het college zal de raad informeren over datgene wat al wordt gedaan ten aanzien 
van maatwerk in de aanpak van Fraude (zie ingetrokken motie 2016-84) 

8 878 Vóór de volgende raadsvergadering (23 juni) ontvangt de raad informatie over het 
aantal zaken waarbij  
Investiga in de afgelopen periode is betrokken en over het aantal besluiten met 
boetemaatregelen. 

9 879 De raad wordt meegedeeld of en hoe het college de positie van gebruikers van de 
Participatiewet denkt te verbeteren en te versterken, nu 62% blijkbaar niet 
voldoende zelfredzaam is. 

10 880 Het college bestudeert de uitspraken en laat zich daarover adviseren. Van de 
resultaten wordt de raad middels een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld. 

  



 

 

11 882 Bij het doornemen van de reserves zal het college jaarlijks beoordelen of deze 
inmiddels zo weinig middelen bevatten, dat de raad kan worden voorgesteld (bijv. 
met een aparte bijlage) deze op te heffen. 

12 911 Na de zomer ontvangt de raad een startnotitie met een plan voor KCR en de 
sporthal. De andere sportverenigingen op het Reijerpark worden bij dit plan 
betrokken. 

13 912 Na de zomer ontvangt de raad een startnotitie voor de Visie op Bolnes, waarin ook 
aandacht is voor het maatschappelijk vastgoed in de wijk. 

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

van 24 november 2016. 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

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

 


