
Volg-
nr.

Corr. Nr. 
afd.

afd. Datum Toegezegd 
door

Raads 
voorstel

Onderwerp Toezegging Vanuit 
instrument:

Progr. STAND VAN ZAKEN zoals 
gemeld bij 2e monitor 2007

STAND VAN ZAKEN zoals te 
melden bij 3e monitor 2007

P.s. Klik op filterknop in kolom C om op afdeling te sorteren

Datum: 7 augustus 2007
A. Vanuit de griffie (zie ook overzicht op Intranet)
B. 7893-

VROG
SO 17-6-2002 Den Boef Wijkontwikkelingsplan 

Drievliet / Het Zand
Als uit onderzoek blijkt dat de combinatie 
woonzorgzone / buurtsportvoorziening niet 
mogelijk is, wordt dit voorgelegd aan de 
commissie.

5 Volgens huidige plannen is de 
combinatie mogelijk.

Zie hiernaast

46. 7905-
VROG

SO 27-1-2003 Den Boef Bestemmingsplan Centrum-
Noord

De afweging of vestiging van een bioscoop 
toch gewenst is, wordt genomen in de raad.

5 de raad heeft in het bestemmingsplan 
de vestiging van een bioscoop in 
principe mogelijk gemaakt en zal op de 
hoogte worden gebracht van de 
daadwerkelijke invulling van het gebied.

zie hiernaast

47. 7906-
VROG

SO 27-1-2003 Den Boef Bestemmingsplan Centrum-
Noord

Over de invulling binnen dit bestemmingsplan 
zal het college bij de raad terugkomen.

5 zie hiervoor Zie hiernaast

89 13.327 
VROG

SO 26-6-2003 Den Boef Uitgangspunten 
bestemmingsplan 
Slikkerveer-Binnendijks

Evenals voor de locaties genoemd in de 
Notitie Woningbouwlocaties zal voor de 
invulling van de locatie Jul. van 
Stolbergstraat Zuid een apart voorstel 
worden gedaan aan de raad.

5 zoals uit de voortgangsrapportage 
woningbouw begin 2007 aan de raad 
voorgelegd blijkt, is deze locatie 
vooralsnog niet in beeld.

afgedaan; zie hiernaast

108 13.346-
Griffie

Griffie 1-9-2003 Waaijer 132 Milieubeleidsplan Na enige discussie wordt besloten de 
geldingsduur en onderlinge verhouding van 
beleidsnota’s nog een keer te bespreken in 
de commissie BCS of het Presidium.

Afzonderlijk 
raads-
voorstel

5 Wordt aan de hand van een notitie van 
de Griffie besproken in een 
Presidiumvergadering vóór het 
zomerreces 2007.

Wordt 4 oktober 2007 en is daarna 
afgedaan.

176 6630-WVR SB 19-4-2004 V.Andel 160 Mechanisatie en 
ondergrondse 
afvalinzameling

Zal langs andere weg dan via AVR nog eens 
onderzoeken wat milieugevolgen afvoer afval 
per binnenscheepvaart zijn.

Afzonderlijk 
raads-
voorstel

5 Voor effectief vervoer over water is het 
aantal containers van Ridderkerk klein 
en is de afstand naar AVR Rijnmond 
beperkt. Ontwikkelingen worden 
gevolgd.

zie hiernaast

200 9557-
VROG

SO 14-6-2004 Den Boef 224 Welstandsnota Eerst in januari 2006 zal een rapportage over 
de ervaringen volgen.

Afzonderlijk 
raads-
voorstel

5 er wordt naar toegewerkt om de 
evaluatie vóór de zomer 07 aan de raad 
voor te leggen

wordt 4 oktober 2007

232 18445-
B&W

Dir. 10-11-2004 Den Boef AB Als bij verkoop van het gebouw de 
organisatie in haar bestaan zou worden 
bedreigd, zal het college bij de raad te rade 
gaan.

SO/IBF N.v.t. zie hiernaast

272 4792 SO 18-4-2005 V. Andel 308 Ridderkerklijn Als de tracé-aanbeveling niet de instemming 
heeft van de raad, dan is er nog een 
mogelijkheid om “no-go” aan te geven.

5 Volgens planning wordt in mei 2007 het 
voorkeurstracé gepresenteerd. Daarna 
start het participatietraject. Na de 
zomervakantie zal de raad een 
standpunt over het voorkeurstracé 
kunnen innemen.

afgedaan; zie hiernaast

284 9430 SO 13-6-2005 Den Boef LIS Brief Jan Verschoor B.V., 6-
5-2005, vestiging 
Gieterijstraat

De wethouder wil op korte termijn met 
commissie LenR bespreken beleid vestiging 
detailhandel (ook regionaal en provinciaal) 
en invulling gebied Havenstraat / 
Gieterijstraat in het algemeen.

1 Gelet op de datum toezegging en de 
korte termijn is dit reeds lang 
achterhaald.

afgedaan; zie hiernaast

5. Overzicht openstaande RAADSTOEZEGGINGEN



Volg-
nr.

Corr. Nr. 
afd.

afd. Datum Toegezegd 
door

Raads 
voorstel

Onderwerp Toezegging Vanuit 
instrument:

Progr. STAND VAN ZAKEN zoals 
gemeld bij 2e monitor 2007

STAND VAN ZAKEN zoals te 
melden bij 3e monitor 2007

293 11607 VVH 21-6-2005 Hermans 330 Handhavingsbeleidsplan De raad ontvangt jaarlijks een jaarverslag 
waarin de resultaten zijn getoetst aan het 
vastgestelde plan en desgewenst 
aanbevelingen worden gedaan voor 
bijstellingen.

Afzonderlijk 
raads-
voorstel

5 Eerder is reeds aangegeven dat het 
handhavingsjaarverslag per 1 juli 2007 
gereed zal zijn.  

Een concept van het 
handhavingsjaarverslag over de 
periode juni 2005-juni 2007 is thans in 
concept gereed.

301 18606 SPO 24-10-2005 Zwiers Motie 2005-54 De Burcht De vergaderingen van het OOGO zullen 
openbaar zijn. De verordening zal daarop 
worden aangepast.

4 Binnen OOGO is besloten dat de
vergaderingen openbaar zijn. Formele
aanpassing van de verordening zal
gelijktijdig gebeuren met een reguliere
aanpassing van de verordening 

Formele aanpassing moet nog
plaatsvinden. Bij de aanpassing zal ook
rekening worden gehouden met de
ontwikkeling dat er op het
samenhangende beleidsterrein
onderwijs en jeugd naast de onderwijs
partners ook andere maatschappelijke
partners zijn. In de praktijk worden zij
(welzijnsorganisaties) nu al met
regelmaat uitgenodigd.

306 18611 WB 24-10-2005 V.Andel 347 Visie begraafplaats 
Rusthof

De informatiebrochure over begraven zal 
n.a.v. de raadsvoorstellen 342 en 347 
worden aangepast

Afzonderlijk 
raads-
voorstel

5 In de nieuwe uitgave van de 
infoprmatiebrochure wordt deze 
informatie verwerkt.

verwacht wordt dat de nieuwe brochure 
dit najaar uitkomt

308 18613 SPO 24-10-2005 Zwiers 334 Verslag uitvoering Wwb 
2004

In het volgende verslag zal ook aandacht 
worden besteed aan de klantenparticipatie 
(Sociaal Platform en Klantenplatform) en aan 
de fraudegevallen.

Afzonderlijk 
raads-
voorstel

7 Het verslag 2006 zal tegelijkertijd met 
het beleidsplan 2007/8 verschijnen. Dit 
plan wordt samen met Albrandswaard 
geschreven.

Het beleidsplan 2007-2008 is op 12 juli 
in de raad vastgesteld en van het 
beleidsverslag 2006heeft de raad op  
12 juli kennisgenomen. 

315 06/777 SPO 9-11-2005 V. Andel n.v.t. Algemene Beschouwingen 
2005

Het IHP is het vertrekpunt om de overige 
(naast bewegingsonderwijs) sportbehoefte 
aan bestaande accommodaties te toetsen. 
De wensen m.b.t. sporthal Bolnes en de 
wensen voor uitbreiding van de Reijer zullen 
daarbij worden betrokken.

Begroting 
2005

6 In overleg met alle betrokkenen wordt
het knelpunt bewegingsonderwijs
Slikkerveer tijdelijk opgelost door de
sporthal de Fakkel in drie zaaldelen
(was twee zaaldelen) te delen. Gevolg
is dat de structurele oplossing m.i.v.
het schooljaar 2008 -2009 gerealiseerd
dient te zijn. Momenteel wordt overleg
gevoerd met alle betrokkenen om tot
een gepaste oplossing te komen.

In overleg met alle betrokkenen wordt
het knelpunt bewegingsonderwijs
Slikkerveer tijdelijk opgelost door de
sporthal de Fakkel in drie zaaldelen
(was twee zaaldelen) te delen. Gevolg
is dat de structurele oplossing m.i.v.
het schooljaar 2008 -2009 gerealiseerd
dient te zijn. Momenteel wordt overleg
gevoerd met alle betrokkenen om tot
een gepaste oplossing te komen.

316 06/778 SB 9-11-2005 V. Andel n.v.t. Algemene Beschouwingen 
2005

In overleg met het Waterschap Hollandse 
Delta wordt bezien of de fasering van de 
verkeerslichteninstallatie aan de 
Rotterdamseweg meer prioriteit aan de 
ontsluiting van Bolnes kan geven. De aanleg 
van een rotonde zal ook inzet van gesprek 
zijn.

Begroting 
2005

5 De installatie staat op dit moment zo
optimaal mogelijk afgesteld t.a.v. de
afwikkeling van het verkeer van en naar
Bolnes, Rotterdamseweg, A38 en t.a.v.
het openbaar vervoer. Overige
eventuele aanpassingen kunnen
worden bezien in de besluitvorming van
de Tramplus.

Afgedaan.

317 06/779 SB 9-11-2005 V. Andel n.v.t. Algemene Beschouwingen 
2005

Als zich nieuwe mogelijkheden en kansen 
voordoen om een extra centrumaansluiting te 
realiseren, zal de raad een voorstel worden 
gedaan (niet meer in deze raadsperiode). Zal 
worden  belicht in module bereikbaarheid 
verkeersstructuur.

Begroting 
2005

5 Er zijn momenteel geen ontwikkelingen
die een realisatie van een extra
ontsluiting mogelijk maken.

zie 2e monitor.



Volg-
nr.

Corr. Nr. 
afd.

afd. Datum Toegezegd 
door

Raads 
voorstel

Onderwerp Toezegging Vanuit 
instrument:

Progr. STAND VAN ZAKEN zoals 
gemeld bij 2e monitor 2007

STAND VAN ZAKEN zoals te 
melden bij 3e monitor 2007

319 06/781 SB 9-11-2005 V. Andel n.v.t. Algemene Beschouwingen 
2005

Met betrekking tot de uitvoering van motie nr. 
58 (verkeerssituatie St. Jorisstraat) wordt 
toegezegd dat vóór 28 februari 2006 er een 
plan beschikbaar is.

Begroting 
2005

5 Een onderzoek naar mogelijkheden ter
verbetering van de verkeersveiligheid
is nagenoeg afgerond.

Onderzoek is afgerond; nadere
informatie naar het bestuur volgt
binnenkort.

322 06/784 FC 9-11-2005 Hermans n.v.t. Algemene Beschouwingen 
2005

De raad zal een overzicht met planning 
ontvangen van alle in de begroting 
toegezegde voorstellen.

Begroting 
2005

Div. Dit bedoelde overzicht wordt al sinds 
vorig jaar via de monitors 
gepresenteerd.   

Loopt volgens planning.

331 2720 SPO 30-1-2006 Zwiers 384 Algemene 
Subsidieverordening 2006

De wethouder zal de vragen van dhr. Den 
Ouden schriftelijk beantwoorden over 
wanneer de vastgestelde subsidieplafonds 
worden gepubliceerd en wanneer de raad de 
nota verstrekking gemeentelijke subsidies 
(art. 23 Financiële verordening) zal 
ontvangen.

Afzonderlijk 
raads-
voorstel

Div. Beantwoording wordt geagendeerd 
voor de meivergadering van de raad.

Het streven is om de subsidieplafonds 
en de nadere regeling ter uitwerking 
van de ASV 2007 in november bij de 
raad in te dienen ter behandeling.  De 
toezegging is daarna afgedaan.

332 5332 SPO 27-2-2006 Hermans 399 Intergraal 
Huisvestingsplan 
Onderwijs

Ten aanzien van het bewegingsonderwijs zal 
een integraal plan worden opgesteld. De 
wethouder zal de commissie laten weten of 
het voorstel daartoe in de tijd naar voren 
gehaald kan worden.

Afzonderlijk 
raads-
voorstel

6 Momenteel wordt overleg gevoerd met 
alle betrokkenen om tot een gepaste 
oplossing te komen.

Momenteel wordt overleg gevoerd met 
alle betrokkenen om tot een gepaste 
oplossing te komen.

333 5333 SPO 27-2-2006 Hermans 399 Intergraal 
Huisvestingsplan 
Onderwijs

In de op te stellen nota over de beheersing 
van uitgaven voor de onderwijshuisvesting 
zullen enerzijds de uitgaven voor de 
onderwijshuisvesting worden opgenomen en 
anderzijds de inkomsten uit het 
gemeentefonds.

Afzonderlijk 
raads-
voorstel

4 De notitie kostenbeheersing zal voor de 
zomervakantie van 2007 aan de raad 
worden aangeboden.

De notitie kostenbeheersing zal na het 
zomerreces door het college worden 
behandeld.

335 5335 SPO 28-2-2006 Hermans 307 Project Aanpak 
Jeugdwerkloosheid

De suggestie om ook de SRS hierbij te 
betrekken wordt bekeken. De raad zal op de 
hoogte worden gehouden van de voortgang 
van het project.

Afzonderlijk 
raads-
voorstel

1 en 7 De raad is hierover per brief (april 
2007) schriftelijk geïnformeerd.

In juni zijn afspraken gemaakt met de 
SRS en Dynamiek om deze 
organisaties te betrekken bij de 
toeleiding van jongeren naar het 
project. Beide organisaties hebben 
activiteiten in dit kader georganiseerd 
en er zijn daadwerkelijk een aantal 
jongeren toegeleid.

336 5336 SO 28-2-2006 Boef 389 Verordening 
Stimuleringsregeling 
startersregeling 

Over de uitvoering zal jaarlijks, bij de 
Rapportage woonruimteverdeling, worden 
gerapporteerd.

Afzonderlijk 
raads-
voorstel

5 De rapportage zal aan de raad worden 
voorgelegd in juli of september 2007.

wordt 4e kwartaal 2007

RAADSPERIODE 2006-2010       
2. 14413 SO 7-6-2006 Den Boef 20 Programmarekening 2005 In de begroting 2007 zal een scenario 

worden voorgelegd, m.n. over Cornelisland, 
waarbij bezien wordt of de reserve van 1 
miljoen voldoende is of verhoogd moet 
worden.

Jaar-rekening 
2005

1 In de Jaarrekening 2006 is aangegeven 
dat het huidige niveau van 1 miljoen 
verantwoord wordt geacht. In het kader 
van de actualisering van diverse 
exploitatieopzetten in 2007 zal een en 
ander opnieuw worden beoordeeld.

zie opmerkingen op actiepuntenlijst 
accountant. Afgedaan.



Volg-
nr.

Corr. Nr. 
afd.

afd. Datum Toegezegd 
door

Raads 
voorstel

Onderwerp Toezegging Vanuit 
instrument:

Progr. STAND VAN ZAKEN zoals 
gemeld bij 2e monitor 2007

STAND VAN ZAKEN zoals te 
melden bij 3e monitor 2007

3. 14414  SO 7-6-2006 Den Boef 19 2e Programmamonitor 
2006

Bekeken wordt of er inzicht gegeven kan 
worden in de stand van zaken uitvoering 
WOP Slikkerveer. Dat zal niet eerder kunnen 
dan na de zomervakantie

2e momitor 
2006

5 aan een gestructureerde monitoring 
voor alle WOP's is gewerkt; kan naar 
verwachting in 2007 worden 
geïmplementeerd

afgedaan; zie ook programma Wonen 
en leefomgeving

4. 14415 SO 7-6-2006 Den Boef 19 2e Programmamonitor 
2006

Het streven is de evaluatie van de 
Welstandsnota dit najaar uit te brengen.

2e momitor 
2006

5 Zie hiervoor; wordt 2007 wordt 4 oktober 2007

5. 14416 Dir. 7-6-2006 Hermans 19 2e Programmamonitor 
2006

De burgemeester zal het onderwerp 
'rapporteren aan de raad (evaluaties e.a.)' 
nog eens bespreken in het college en komt 
daarop daarna terug.

2e momitor 
2006

Alg. Is in ontwikkeling. afgedaan commissie W en L  juni 2007

6. 14417 WB 7-6-2006 Den Boef n.v.t. Motie Kastanjeboom Onderzocht zal worden of van de te kappen 
kastanjeboom (4e fase Centrumplan) een 
tijdelijk kunstwerk kan worden gemaakt en of 
dat bijv. bij het NME kan worden neergelegd.

5 Technisch is het mogelijk om van de 
stam een kunstwerk te maken. 
Kostenindikatie € 4.000,= Lokatiekeuze 
moet nog plaatsvinden.

geen wijziging. 

7. 14418 SO 29-6-2006 Den Boef 23 Kadernota/Startbrief 
Slikkerveer Zuid-Oost

Opnemen van de stand van zaken omtrent 
huurgewenning in de eerstvolgende startbrief 
Slikkerveer Z-O die aan de raad wordt 
aangeboden. 

Afzonderlijk 
raads-
voorstel

5 in de commissie van 10 mei 2007 is 
mondeling gerapporteerd over de 
uitvoering van de motie

afgedaan commissie W en L  juni 2007

8. 14419 SO 29-6-2006 De Koning Tramplus Deze zomer zal de rapportage met 
betrekking tot de informatiebijeenkomsten 
over de Tramplus  toegezonden worden.

5 Is gebeurd afgedaan; zie hiernaast

9 21284 SPO 5-10-2006 V.d. Berg Vragenuur Aanvraag subsidie 
schuldhulpverlening                

Het resultaat van de bij het ministerie 
ingediende aanvraag zal aan de raad worden 
meegedeeld.

7 Het toegekende bedrag kan ingezet 
worden voor budgetteringcursussen en 
voor preventieve voorlichting op 
scholen.

Het toegekende bedrag kan ingezet 
worden voor budgetteringcursussen en 
voor preventieve voorlichting op 
scholen. Dit aktiepunt is opgenomen in 
de nota minimabeleid.

10 21285 SPO 5-10-2006 V.d. Berg 45 Wmo-verordening De wethouder zal met de partners van de 
Wijzerplaats in overleg treden, om na te 
gaan wat de mogelijkheden zijn om binnen 
de Wijzerplaats een meldpunt op te nemen. 
Van de resultaten van het overleg wordt de 
raad op de hoogte gesteld.

Afzonderlijk 
raads-
voorstel

7 In antwoord op uw motie 2006-8 van 5 
oktober 2006 betreffende het instellen 
van een meldpunt Wmo hebben wij u 
dd. 21 december 2006 een brief met 
kenmerk SPO/2006/ 25658 gezonden. 
Deze brief werd na behandeling door 
uw raad als afdoening van de motie 
beschouwd.

In antwoord op uw motie 2006-8 van 5 
oktober 2006 betreffende het instellen 
van een meldpunt Wmo hebben wij u 
dd. 21 december 2006 een brief met 
kenmerk SPO/2006/ 25658 gezonden. 
Deze brief werd na behandeling door 
uw raad als afdoening van de motie 
beschouwd.

11 21286 SPO 5-10-2006 Zwiers 45 Wmo-verordening De raad wordt meegedeeld, met 
onderbouwing, welk bedrag naar verwachting 
gemoeid zal zijn met de te verstrekken 
PGB's.

Afzonderlijk 
raads-
voorstel

7 Als gevolg van vertraging in de 
administratieve verrking bij de 
zorgaanbieders is nog onvoldoende 
inzicht in de totale omvang van het 
bedrag dat aan PGB's wordt besteed. 
Bij de derde programmamonitor zal hier 
meer inzicht in zijn. 

In PM3 is een analyse opgenomen over 
de ontwikkelingen betreffende de 
WMO. Hierin zijn aantallen en financiën 
beschreven.

18 RRT07/01 VVH 9-11-2006 Hermans Programmabegroting 2007-
2010

De Veiligheidsrapportage Rotterdam-
Rijnmond 2006 zal worden vertaald in 
activiteiten per wijk. Deze zullen in 2007 
worden opgenomen in veiligheidsplannen

Begroting 
2007

2 Is in uitvoering. In uitvoering



Volg-
nr.

Corr. Nr. 
afd.

afd. Datum Toegezegd 
door

Raads 
voorstel

Onderwerp Toezegging Vanuit 
instrument:

Progr. STAND VAN ZAKEN zoals 
gemeld bij 2e monitor 2007

STAND VAN ZAKEN zoals te 
melden bij 3e monitor 2007

19 RRT07/02 VVH 9-11-2006 Hermans Programmabegroting 2007-
2010

De APV wordt herzien. Mede gelet op 
beschikbare capaciteit zal deze naar 
verwachting medio 2007 aan de raad worden 
aangeboden. Meegenomen worden de 
mogelijkheden tot deregulering en de 
mogelijkheid tot aanwijzing van gebieden 
door de burgemeester, waar cameratoezicht 
kan worden toegepast.

Begroting 
2007

5 Is in uitvoering. Voorzien is agendering voor de 
raadsvergadering van oktober as.

21 RRT07/04 SPO 9-11-2006 Zwiers Programmabegroting 2007-
2010

Over de kostenbeheersing en de huisvesting 
van het onderwijs in Ridderkerk zal de raad 
volgend jaar een notitie worden aangeboden.    

Begroting 
2007

4 De notitie kostenbeheersing zal voor de 
zomervakantie van 2007 aan de raad 
worden aangeboden.

De notitie kostenbeheersing zal na het 
zomerreces door het college worden 
behandeld.

23 RRT07/06 SPO 9-11-2006 Boef Programmabegroting 2007-
2010

Het college streeft er naar om de raad 
binnenkort een nieuw voorstel te doen over 
de Kuyperschool. Daarin zal ook het 
zogenaamde plan Los worden meegenomen.

Begroting 
2007

4 Naar verwachting zal het college voor 
de zomer 2007 met een voorstel 
komen.

In november zal aan de raad een 
voorstel worden aangeboden.

24 RRT07/07 SPO 9-11-2006 Berg Programmabegroting 2007-
2010

Het college is van plan om in het kader van 
het minimabeleid een actieplan op te stellen 
waarin in beeld wordt gebracht wat de 
diverse aparte maatregelen en hun effecten 
zijn, welke witte vlekken er nog zijn en acties 
op elkaar kunnen worden afgestemd. 

Begroting 
2007

7 In begin 2007 is een Plan van Aanpak 
opgesteld waarin dit punt is 
opgenomen. Op basis hiervan zijn 
enkele actiepunten geformuleerd die in 
de loop van 2007 worden uitgevoerd. 
Het in beeld brengen van de diverse 
maatregelen, effecten en mogelijke 
overlap is hiervan een onderdeel.

toezegging is afgedaan.

25 RRT07/08 SPO 9-11-2006 Berg Programmabegroting 2007-
2010

Na ontvangst van de gegevens over 65+ ers 
ontvangt de raad de resultaten van het 
onderzoek naar de minima in Ridderkerk.

Begroting 
2007

7 In het Plan van Aanpak Minimabeleid 
wordt aandacht besteed aan de 
verschillende doelgroepen, waaronder 
de ouderen (65 plus) die nog niet 
voldoende in beeld zijn. Met onder 
andere de Swor is er samenwerking 
gezocht om deze doelgroep beter in 
beeld te krijgen, waardoor het gebruik 
van de inkomensondersteunende 
maatregelen kan worden vergroot.

toezegging is afgedaan.

28 RRT07/11 SB 9-11-2006 De Koning Programmabegroting 2007-
2010

Over de evaluatie van het 30-km-beleid krijgt 
de raad begin 2007 informatie en een 
rapportage.

Begroting 
2007

5 De evaluatie zal eind 2007 worden 
afgerond.

Bestuurlijke besluitvorming te ver-
wachten in voorjaar 2008.

30 RRT07/13 SO 9-11-2006 Boef Programmabegroting 2007-
2010

Komend jaar zal het college de regionale 
woonvisie en woonwensen huurders 
Woonvisie combineren, om te kijken wat de 
woonwensen in Ridderkerk zijn.

Begroting 
2007

5 wordt aan gewerkt 4e kwartaal 2007



Volg-
nr.

Corr. Nr. 
afd.

afd. Datum Toegezegd 
door

Raads 
voorstel

Onderwerp Toezegging Vanuit 
instrument:

Progr. STAND VAN ZAKEN zoals 
gemeld bij 2e monitor 2007

STAND VAN ZAKEN zoals te 
melden bij 3e monitor 2007

33 RRT07/16 SPO 14-12-2007 V.d.Berg Eigen bijdrage Wmo Begin 2007 wordt bekeken hoe het voorstel 
gekoppeld kan worden aan het totale 
minimabeleid. Gegarandeert wordt dat als uit 
de groep van minima iemand er op achteruit 
gaat, alles in het werk wordt gesteld dit te 
repareren.

7 De relatie tussen de eigen bijdrage 
Wmo en het minimabeleid wordt 
meegenomen in de heroriëntatie van 
het minimabeleid. In de zomer van 
2007 wordt in een notitie op dit punt 
nader aangegeven welke 
(on)mogelijkheden er zijn om de eigen 
bijdragen uit de WMO en de 
eigenbijdragen uit het minimabeleid op 
elkaar af te stemmen..

De eigen bijdrage voor HH kan, voor 
klanten die een inkomen hebben 
binnen de grenzen van het 
minimabeleid, worden vergoed uit de 
bijzondere bijstand. Gezien de 
financiële ontwikkelingen rond de WMO 
wordt geen wijziging van het eigen 
bijdrage beleid voorgesteld.

34. RRT07/17 SPO 1-2-2007 Zwiers n.v.t. Uitvoering motie Nota 
verstrekking subsidies

De wethouder zal schriftelijk ingaan op het 
overschot subsidies 
Onderwijsachterstandenbeleid.

4 De relatie tussen de eigen bijdrage 
Wmo en het minimabeleid wordt 
meegenomen in de heroriëntatie van 
het minimabeleid. In de zomer van 
2007 wordt in een notitie op dit punt 
nader aangegeven welke 
(on)mogelijkheden er zijn om de eigen 
bijdragen uit de WMO en de 
eigenbijdragen uit het minimabeleid op 
elkaar af te stemmen..

Is afgehandeld

36. RRT07/19 SO 1-2-2007 Den Boef 73 Uitgangspunten b.p. 
Donckse Velden

De raad ontvangt een overzicht van de 
geldende bestemmingsplannen met daarbij 
de planning wanneer de actualisering aan de 
orde is

Afzonderlijk 
raads-
voorstel

5 Is  gebeurd afgedaan; zie ook hiernaast

37. RRT07/23 SO 1-3-2007 Den Boef 75 Voortgangsrapportage 
woningbouw 2005-2010

Intern wordt nagegaan of het college eerder 
dan begin 2008 met een notitie over de stand 
van zaken woningbouw kan komen, 
bijvoorbeeld in september/oktober 2007.

Afzonderlijk 
raads-
voorstel

5 Streven is 4e kwartaal 2007

38. RRT07/24 SO 1-3-2007 Den Boef 76 Verzoek 
planschadevergoeding 
Apron Development BV

Het college zal de raad informeren als Apron 
beroep zal instellen tegen het raadsbesluit 
van 1 maart 2007.

Afzonderlijk 
raads-
voorstel

1 Beroep is ingesteld. Rechtbank heeft 
mediation voorgesteld. Daar hebben 
partijen mee ingestemd.

39. RRT07/25 SPO 1-3-2007 V.d. Berg 81 Startnotitie "Geen kind aan 
de kant"

Als bekend is hoeveel  Ridderkerkse 
jongeren in de crisisopvang zitten, zal dit 
aantal aan de raad worden meegedeeld.

Afzonderlijk 
raads-
voorstel

7

40. RRT07/26 SPO 1-3-2007 V.d. Berg 58 Startnotitie "Ridderkerk 
werkt"

Een actieplan onderzoek bestand 
werkzoekenden wordt opgesteld en zal, 
evenals later de resultaten van het 
onderzoek zelf, ter kennis van de raad 
worden gebracht.

Afzonderlijk 
raads-
voorstel

7 In juli 2007 is gestart met een 
bestandsanalyse, deze zal in november 
gereed zijn. Daarna afgedaan.

41. RRT07/27 FC 1-3-2007 De Koning 77 1e Programmamonitor In de 2e Programmamonitor zal worden 
ingegaan op de uitvoering van moties, de 
toezeggingen (incl. in 3 Programmamonitor 
2006 opgenomen toegezegde voorstellen uit 
begroting en actiepunten 
accountantscontrole) e.d. Tevens wordt 
daarbij inzicht gegeven in het strategisch 
investeringsbudget en het verloop daarvan. 

1e monitor 
'07

n.v.t. Is bij de 2e monitor uitgevoerd en 
daarmee afgedaan.



Volg-
nr.

Corr. Nr. 
afd.

afd. Datum Toegezegd 
door

Raads 
voorstel

Onderwerp Toezegging Vanuit 
instrument:

Progr. STAND VAN ZAKEN zoals 
gemeld bij 2e monitor 2007

STAND VAN ZAKEN zoals te 
melden bij 3e monitor 2007

42. RRT07/28 FC 1-3-2007 De Koning 77 1e Programmamonitor Over de voortgang Wijkontwikkelingsplannen 
en de diverse kwaliteitsplannen zal bij de 3e 
Programmamonitor worden gerapporteerd.

1e monitor 
'07

5

43. RRT07/29 VVH 29-3-2007 Zwiers Vragenuur Klachten over kermis Over hoe de kermis in 2007 is verlopen, zal 
de raadscommissie op de hoogte worden 
gesteld.

5 In behandeling

45. RRT07/31 VVH 23-4-2007 Zwiers Vragenuur Sex-campers op carpool de vragen van de heer Japenga zullen 
schriftelijke worden beantwoord. Het 
antwoord zal via de griffie gemaild worden 
aan alle raadsleden.

5 Is afgedaan

46. RRT07/40 SO 24-5-2007 Den Boef Vragenuur Nota van uitgangspunten 
Donckse Velden

De afspraken met de Stichting Het Huys ten 
Donck zullen schriftelijk worden vastgelegd. 
Van hetgeen juridisch zal zijn vastgelegd 
over de inkomsten, die ten goede komen aan 
het onderhoud, wordt de raad geïnformeerd.

Afzonderlijk 
raads-
voorstel

1 Er moet nog overlegd worden òf en hoe 
dit geregeld kan worden. Rapportage 
1e kwartaal 2008

47. RRT07/41 SPO 14-6-2007 V.d. Berg 101 2e Programmamonitor 
2007 (blz. 8)

De raad ontvangt een apart voorstel over het 
verzoek van Drechtwerk om een extra 
bijdrage van € 80.000,-.

2e monitor 
'07

1 Dit voorstel zal tesamen met het 
RADAR-rapport over de toekomst van 
Drechtwerk en de begroting 2008 van 
Drechtwerk in het najaar worden 
aangeboden.

48. RRT07/42 VVH 14-6-2007 Hermans 101 2e Programmamonitor 
2007 

De evaluatie van het handhavingsbeleid 
wordt zo snel als mogelijk opgesteld en 
toegezonden

2e monitor 
'07

5 Zie toezegging 293

49. RRT07/43 FC 14-6-2007 De Koning 101 2e Programmamonitor 
2007

In het overzicht van openstaande 
raadstoezeggingen bij de Programmamonitor 
wordt in het vervolg ook een categorie 
opgenomen van de toezeggingen die het 
college heeft gedaan bij de schriftelijke 
beantwoordingsronde voor fracties over de 
ontwerp-begroting/-rekening.

2e monitor 
'07

n.v.t. Hieraan is bij de 3e monitor uitvoering 
gegeven.

50. RRT07/44 SPO 14-6-2007 Zwiers 101 2e Programmamonitor 
2007 (blz. 23)

In de 3e Programmamonitor zal worden 
meegedeeld wat de (fnianciële) resulaten zijn 
van het overleg met de SRS over het al dan 
niet verschuldigd zijn van huur voor de 
gymnastieklokalen.

2e monitor 
'07

5 Zie ook punt 5 hieronder.

51. RRT07/45 SO 5-7-2007 Den Boef 109 Bestemmingsplan 
Ridderkerk West

Wethouder zal aandringen op energie-advies 
voor woningen Van Pelt-terrein en gaat na of 
wat t.a.v. energiebesparing is 
voorgeschreven voor woningen op 
Vinexlocaties ook voor de woningen op deze 
locatie kan worden voorgeschreven.

5 Afdwingbare eisen (anders dan 
bouwbesluit) kunnen niet gesteld 
worden. Bij daadwerkelijke start 
verkoop kavels zal zoveel mogelijk 
gratis advies meegegeven worden. 



Volg-
nr.

Corr. Nr. 
afd.

afd. Datum Toegezegd 
door

Raads 
voorstel

Onderwerp Toezegging Vanuit 
instrument:

Progr. STAND VAN ZAKEN zoals 
gemeld bij 2e monitor 2007

STAND VAN ZAKEN zoals te 
melden bij 3e monitor 2007

52. RRT07/46 MO 12-7-2007 Hermans 106 Rekening 2006 en 
Burgerjaarverslag

Via het Gemeentejournaal en de website 
zullen burgers er nadrukkelijk op gewezen 
worden hoe zij kennis kunnen nemen van het 
Burgerjaarverslag 2006

rek.2006 n.v.t. Afgedaan.
• Burgerjaarverslag sinds 20 juli 2007 
beschikbaar op www.ridderkerk.nl
• Vanaf 25 juli 2007 nieuwsbericht over 
het burgerjaarverslag op 
www.ridderkerk.nl
• 26 juli en 2 augustus 2007 artikel 
gestaan in gemeentejournaal met 
daarin hoe kennis genomen kan 
worden van het burgerjaarverslag

53. RRT07/47 FC 12-7-2007 De Koning 106 Rekening 2006 en controle 
accountant

Op verzoek van dhr. Alderliesten zal een 
specificatie worden opgesteld van de 
onderwerpen welke de accountant buiten zijn 
rechtmatigheidstoets heeft gehouden n.a.v. 
besluitvorming door de raad.

rek.2006 n.v.t. Dit overzicht is inmiddels via de griffie 
(weekmail 33) beschikbaar gesteld aan 
alle raadsleden. Toezegging is hiermee 
afgedaan.

54. RRT07/48 SPO 12-7-2007 Zwiers Motie 2006-
17

Nota inzake verstrekking 
subsidies

Het college voert de motie uit en de raad 
ontvangt een nota verstrekking subsidies. 
Over het gewenste informatieniveau wordt 
tussen college en raad nog overleg gevoerd.

Afzonderlijk 
raads-
voorstel

div. College wordt om heldere opdracht 
gevraagd.

B. Vanuit begroting, monitor, schriftelijke vragenronde en/of (kas)commissie (niet opgenomen in overzicht griffie)
1 SB Beleidsplan/module Parkeren Begroting 

2006
5 Deze module is onderdeel van het 

verkeersplan. Inventarisatie vraagt 
meer tijd dan gepland.

bestuurlijke behandeling pas mogelijk 
in 2008

2 LV Inventarisatie en registratie van 
publiekrechtelijke betrekkingen

Begroting 
2006

div. Invoering van de Wet Kenbaarheid 
Publiekrechtelijk Beperkingen (juiste 
benaming) is uitgesteld tot 1 juli 2007. 
Gemeente staat gereed voor invoering. 
Verankering van werkprocessen moet 
nog beter uitgelijnd worden.

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijk 
Beperkingen is ingevoerd per 1 juli 
2007. Gemeente is klaar met invoering. 
We hebben nog problemen met 
uitlevering van beperkingen aan 
landelijke voorziening (opgelost per 
september 2007)

3 SB Deelplannen:  Openbare verlichting, Civiele 
Kunstwerken, Straatreiniging en 
gladheidsbestrijding, Groen (en Wijkbeheer) 
en Wegen

Begroting 
2006

5 Definiëring beeldkwaliteit als onderdeel 
van project Duurzaam Beheer 
Openbare Ruimte/ (zie pagina 
51).Momenteel wordt de beeldkwaliteit 
op onderdelen geïntroduceerd bij 
bewoners, (middels pilot slikkerveer) en 
organisatie. De vertaling naar de 
overige elementen in deelplannen zal in 
2007 plaatsvinden. Deze punten zijn 
vertraagd i.v.m. overdacht van taken 
van afd. SO naar SB en ontstane 
vacature.

zie 2e monitor

4 SB Actualisatie GRP IV en Afkoppelplan Begroting 
2006

5 Wordt samen met het Waterschap 
opgesteld.

zie 2e monitor. Planning besluitvorming 
december 2007.

5 IBF Beheersplan beheer Gebouwen Begroting 
2006

div. Loopt volgens planning. Gereed in 
2009.

Toezegging is afgedaan.

http://www.ridderkerk.nl
http://www.ridderkerk.nl


Volg-
nr.

Corr. Nr. 
afd.

afd. Datum Toegezegd 
door

Raads 
voorstel

Onderwerp Toezegging Vanuit 
instrument:

Progr. STAND VAN ZAKEN zoals 
gemeld bij 2e monitor 2007

STAND VAN ZAKEN zoals te 
melden bij 3e monitor 2007

6 MO Tevredenheidsonderzoek personeel Begroting 
2006

8 In september 2006 zal een eerste 
Medewerkertevredenheidsonderzoek 
worden gehouden. Op basis van de 
resultaten van en de ervaringen met dit 
onderzoek zullen verdere plannen 
worden getrokken.

Het 
Medewerkertevredenheidsonderzoek is 
gehouden en heeft tot diverse acties 
geleid op directie- en afdelingsniveau

7 SO Raadsvoorstel grondexploitatie-opzet Van 
Riebeekstraat

Begroting 
2006

5 Aangezien nog geen def. 
stedenbouwkundig plan gereed is zal 
exploitatie-opzet eerst in 2e kwartaal 
2007 kunnen worden opgesteld.

zie opmerkingen bij actiepuntenlijst 
accountant

8 SO Raadsvoorstel grondexploitatie-opzet 
Lagendijk

Begroting 
2006

5 Aangezien nog geen def. 
stedenbouwkundig plan gereed is zal 
exploitatie-opzet eerst in 2e kwartaal 
2007 kunnen worden opgesteld.

zie opmerkingen bij actiepuntenlijst 
accountant

9 SO Raadsvoorstel grondexploitatie-opzet 
Gezondheidscentrum

Begroting 
2006

5 Voorstel komt in de raad van 26 april 
2007.

afgedaan

10 SB Rapportage over subsidiemogelijkheid 
Duurzaam Veilig Verkeer via Stadsregio t.b.v. 
verkeersprojecten/reconstructies

Begroting 
2006

5 betreft de projecten no. 16 -
reconstructie kruispunt Populierenlaan / 
Kanstanjelaan- en no. 21 - 
Reconstructie Tarwestraat ;de 
voorbereiding van beide projecten is op 
dit moment nog niet zover dat een 
subsidieaanvraag kan worden gedaan. 
Voor project no. 16 is dit voorlopig nog 
niet aan de orde i.v.m. de mogelijke 
invloed van de Tramplus op het 
kruispunt. De aanvraag no. 21 kan 
hoogstwaarschijnlijk nog dit jaar bij de 
Stadsregio worden ingediend.

Geen nieuwe ontwikkelingen.               
Algemeen: bij ieder project dat de 
afdeling SB in voorbereiding neemt 
wordt nagegaan of een subsidie van de 
Stadsregio mogelijk is. Projecten 
waarbij de veiligheid van het langzaam 
verkeer wordt verbeterd scoren hoog. 
Evenetuele rapportage hierover vindt 
plaats middels toelichting op 
budgetoverzichten. 

11 SPO Plan van aanpak Wet Inburgering 
Nieuwkomers

Begroting 
2006

7 Invoering gereed per 1 april 2007 Invoering gereed per 1 april 2007

12 IBF Opstellen beveiligingsplan Gemeentehuis en 
omgeving

Begroting 
2006

8 Aan het beveiligingsplan wordt gewerkt. 
Dit wordt niet alleen voor het 
gemeentehuis gemaakt maar ook voor 
alle gemeentelijke panden die door 
ambtenaren gebruikt worden.

Stand van zaken?

13 SPO pag. 17 begroting Start uitvoering nota Lokaal 
arbeidsmarktbeleid

Begroting 
2007

1 Nota Lokaal arbeidsmarktbeleid is 
vervangen door het project "Ridderkerk 
werkt". Dit project beslaat vier 
deelprojecten, namelijk  "gesmeerd 
werk", "Het werkt", "Sterk werk" en 
"Aangesloten werk". De eerste drie 
deelprojecten zullen naar verwachting 
operationeel worden/ zijn.

Programma Ridderkerk Werk is 
gestart. Het Actieplan Gesmeerd Werk 
is in juni ter informatie aan de Raad 
gezonden.

14 SPO pag. 27 begroting Opstellen van nieuw gemeentelijk 
onderwijsachterstandenplan 2006-2010

Begroting 
2007

4 Voorstel hiervoor wordt voor de zomer 
2007 aangeboden.

Is vastgesteld en ter kennis gebracht 
van de raad.



Volg-
nr.

Corr. Nr. 
afd.

afd. Datum Toegezegd 
door

Raads 
voorstel

Onderwerp Toezegging Vanuit 
instrument:

Progr. STAND VAN ZAKEN zoals 
gemeld bij 2e monitor 2007

STAND VAN ZAKEN zoals te 
melden bij 3e monitor 2007

15 SPO pag. 31  begroting Start reallocatie gemeentelijke middelen voor 
schoolbegeleiding

Begroting 
2007

4 Voorstel hiervoor wordt voor de zomer 
2007 aangeboden.

Is reeds afgedaan.

16 SPO pag. 31  begroting Start motorische remedial teaching (BOS-
beleid)

Begroting 
2007

6 SRS heeft dit voor 2007 zelfstandig 
opgepakt zonder gemeentelijke 
subsidie.

Toezegging is afgedaan.

17 SO pag. 33  begroting Actualiseren algemene uitgangspunten vam 
het Ruimtelijk beleid

Begroting 
2007

5 Het hoofd van afdeling stedelijke 
ontwikkeling heeft daarover een 
uiteenzetting gehouden voor 
raadsleden

Toezegging is afgedaan.

18 SO pag. 33  begroting In beeld brengen woonwensen van 
Ridderkerkers 

Begroting 
2007

5 Aan de hand van de rapportage 
Ridderkerks Aanbodsysteem 2006, die 
gepland staat voor de juliraad, zal 
hierop nader worden ingegaan in 
combinatie met regionale rapporten.

4e kwartaal 2007

19 WB pag. 33, 58/59 begroting Basisniveau voor de 'openbare ruimte' 
bepalen (project Duurzaam beheer openbare 
ruimte)

Begroting 
2007

5 De nulmeting in de wijken heeft 
plaatsgevonden. Dit jaar zal de 
gemeenteraad over de aanpak van 
"Beeldkwaliteit" worden geïnformeerd. 
Daarna volgen voorstellen ter 
besluitvorming.

Het ligt in de planning om dit nog dit 
jaar in de gemeenteraad te brengen.

20 SPO pag.  38/39 begroting Verder invullen van het juridische kader 
(contractfinanciering/productafspraken) voor 
de relatie tussen welzijnssector en de 
gemeente

Begroting 
2007

div. Het subsidieproces is verder verbeterd. 
Met organisaties op de terreinen van 
zorg en welzijn en maatschappelijk 
werk zijn vanaf dit jaar 
productafspraken gemaakt die 
gebaseerd zijn op de prestatie-
indicatoren. 

Toezegging is afgedaan.

21 SPO pag. 43  begroting Rapportage GHOR Ridderkerk Begroting 
2007

2 GHOR dient jaarlijks een rapportage in. Toezegging is afgedaan.

22 SB pag. 52  begroting Herziening Gemeentelijk Rioleringsplan 
(GRP)

Begroting 
2007

5 Volgens de huidige planning kan 
besluitvorming plaats vinden in oktober 
2007

Volgens de huidige planning kan 
besluitvorming plaats vinden in 
december 2007

23 SB pag. 57  begroting Afkoppelplan riolering Begroting 
2007

5 Het afkoppelplan is onderdeel van het 
GRP.

zie 2e monitor.

24 SB pag. 50 en 57  begroting Waterplan Ridderkerk (en de gevolgen voor 
de begroting en het rioolrecht)

Begroting 
2007

5 Volgens de huidige planning kan 
besluitvorming plaats vinden in oktober 
2007

Afstemming met het proces van de 
Europese Kaderrichtlijn Water en het 
zoeken van effectieve maatregelen kost 
meer tijd dan was voorzien; bestuurlijke 
aanbieding voorjaar 2008.

24 SO pag. 57  begroting Nieuwe Havenverordening Begroting 
2007

5 Deze is vrijwel gereed en zal op korte 
termijn ter vaststelling aan de raad 
worden aangeboden.

Stand van zaken?

26 SPO pag. 60  begroting Onderzoek naar huidige staat van onderhoud 
25-meter bad De Fakkel  

Begroting 
2007

6 Onderzoek zal in het najaar 2007 
plaatsvinden.

Onderzoek zal in het najaar 2007 
plaatsvinden.

27 FC pag. 63  begroting Garantie nieuwe lening Woonvisie (€ 10 
miljoen) per 2 januari 2007

Begroting 
2007

8 Deze (her)financiering is uitgevoerd. 
Vanaf januari dit jaar geeft de 
gemeente zelf geen garanties meer af 
(zie ook volgnr. 326).



Volg-
nr.

Corr. Nr. 
afd.

afd. Datum Toegezegd 
door

Raads 
voorstel

Onderwerp Toezegging Vanuit 
instrument:

Progr. STAND VAN ZAKEN zoals 
gemeld bij 2e monitor 2007

STAND VAN ZAKEN zoals te 
melden bij 3e monitor 2007

28 SB pag. 71  begroting Review overeenkomst met NV MAR en 
onderzoek naar de mogelijkheden van een 
gemeenschappelijk afvalbrengstation

Begroting 
2007

5 Voor het gemeenschappelijke 
afvalbrengstation (milieustraat) en het 
gevolg vanuit de review volgt medio 
2007 een raadsvoorstel. 

Raadsbesluit: Deelname gezamenlijke 
Milieustraat Noordpolder per 22 mei 
2007. Afgedaan 

29 SO pag. 74  begroting Actualiseren exploitatieopzet complex 
Centrumplan

Begroting 
2007

1 Zal plaatsvinden in 2007. zie opmerkingen actielijst accountant

30 SO pag. 77  begroting Actualiseren exploitatieopzet complex Nieuw 
Reijerwaard Zuid

Begroting 
2007

1 Zal plaatsvinden in 2007. zie hierboven

31 SO pag. 77  begroting Actualiseren exploitatieopzet complex Het 
Zand

Begroting 
2007

1 Zal plaatsvinden in 2007. zie hierboven

32 SO pag. 79  begroting Vaststelling exploitatieopzet complex 
Cornelisland

Begroting 
2007

1 Zal plaatsvinden in 2007. zie hierboven

33 SPO 2e monitor 2007 Onderzoek door gemeenten GR Drechtwerk 
naar toekomst WSW. Advies vanuit bestuur 
Drechtwerk wordt ter info aan college en 
raad voorgelegd.

2e monitor/ 
pag. 10

1 Rapport wordt samen met begroting 
2008 aan de Raad aangeboden.

34 VVH 2e monitor 2007 Doornemen APV en dereguleringsvoorstellen 
inventariseren. Voorstel rond de zomer 
aanbieden ter besluitvorming

2e monitor/ 
pag. 17

3 Zie toezegging 19

35 SPO 2e monitor 2007 Het onderwijsachterstanden-plan 2006-2010 
zal voor de zomer van 2007 aan de raad 
worden aangeboden

2e monitor/ 
pag. 20

4 Is vastgesteld en ter kennis gebracht 
van de raad.

36 SO 2e monitor 2007 Woonwensen Ridderkerkers in beeld 
brengen volgens planning in de juliraad

2e monitor/ 
pag. 27

5 4e kwartaal 07

37 SPO 2e monitor 2007 Nota Minimabeleid zal in concept voor de 
zomer gereed zijn en na de zomer worden 
vastgesteld. 

2e monitor/ 
pag. 33

6 Toezegging is afgedaan.

38 SPO 2e monitor 2007 Voor de zomervakantie uitkomsten 
haalbaarheidsonderzoek aan de raad 
aanbieden.

2e monitor/ 
pag. 36

6 Na de zomer zullen uitkomsten aan de 
raad worden aangeboden.

39 SPO 2e monitor 2007 Startnotitie Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 
(incl. resultaten Gezondheidsenquete en 
evaluatie vorige nota) aan de raad 
presenteren.

2e monitor/ 
pag. 38

7 De toezeggingen via de 3e 
programmamonitor afgehandeld.

40 SPO schriftelijke vragen begr. 
2007

De nota Lokaal Arbeidsbeleid wordt in 2006 
opgesteld en in 2007 ter vaststelling (aan de 
raad) aangeboden. De betrokken partijen 
betreffen onder andere de 
onderwijsinstellingen, reïntegratie bedrijven 
en het bedrijfsleven

begr.2007  
pag. 17

1 Zie nummer 13

41 SO schriftelijke vragen begr. 
2007

Er zal in 2007 een voorstel worden 
geformuleerd betreffende de vorm en het 
tijdpad van het te houden 
woonwensenonderzoek.

begr.2007  
pag. 33

5 4e kwartaal 07



Volg-
nr.

Corr. Nr. 
afd.

afd. Datum Toegezegd 
door

Raads 
voorstel

Onderwerp Toezegging Vanuit 
instrument:

Progr. STAND VAN ZAKEN zoals 
gemeld bij 2e monitor 2007

STAND VAN ZAKEN zoals te 
melden bij 3e monitor 2007

42 SPO schriftelijke vragen begr. 
2007

Het college is voornemens uiterlijk begin 
2007 haar standpunt inzake stedelijk 
jongerencentrum/renovatie Kuyperschool 
aan de gemeenteraad kenbaar te maken. 
Hierin wordt het voorstel van Leefbaar 
Ridderkerk meegenomen.

begr.2007  
pag. 85

6 In november zal aan de raad een 
voorstel worden aangeboden

43 SO schriftelijke vragen begr. 
2007

In het complex Bakker Staal is inderdaad 
geen rekening gehouden met uitgaven in 
verband met planschade (afgerond € 
600.000). Dat betekent dat wanneer wel 
uitgaven moeten worden gedaan in verband 
met planschade hiervoor andere 
dekkingsmiddelen gevonden dienen te 
worden. Toezegging: Wanneer wij de raad 
een voorstel doen tot toekenning van 
planschade, zullen wij dat combineren met 
een dekkingsvoorstel.

begr.2007  
pag. 78

1 loopt nog

44 SO schriftelijke vragen begr. 
2007

Voor het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 
(RR 2020) zal een apart voorstel aan de raad 
worden geformuleerd.

begr.2007  
pag. 37

5 eind 2007/begin 2008

45 SPO schriftelijke vragen begr. 
2007

Op dit moment wordt kwantitatief en 
kwalitatief onderzoek uitgezet naar de vraag 
naar opvoedingsondersteuning bij ouders. 
Afhankelijk van wat daar uitkomt zullen bij de 
volgende begroting (aanvullende) activiteiten 
worden voorgesteld.

begr.2007  
pag. 25

7 Het genoemde onderzoek heeft niet 
plaatsgevonden. In de lokale 
jeugdagenda is opgenomen dat ouders 
ondersteuning krijgen op een wijze die 
aansluit bij hun behoeften en die van 
hun kinderen. Hiertoe dient een 
inventarisatie uitgevoerd te worden.

46 SPO schriftelijke vragen begr. 
2007

"Over vier jaar geen voedselbank meer" zal 
in de toekomst als prestatie-indicator worden 
opgenomen.

begr.2007  
pag. 43

7 Toezegging is afgedaan.

47 FC schriftelijke vragen begr. 
2007

Kleurenprints van 'taartdiagrammen" inzake 
financiële uitkomsten programma's worden 
via een aparte bijlage dan wel rechtstreeks in 
de programmabegroting opgenomen.

begr.alg. 8 Bekeken wordt nog op welke wijze de 
bedoelde kleurenprints in de begroting 
opgenomen zullen worden.

48 VVH schriftelijke vragen begr. 
2007

Gelet op de korte periode dat het 
Handhavingsbeleidsplan in 2005 in uitvoering 
is genomen was een jaarverslag over 2005 
weinig zinvol. In maart 2007 zal een verslag 
gereed zijn vanaf de vaststelling van het 
beleidsplan (juni 2005) tot 1 januari 2007. 
Het evaluatierapport kan worden verwacht in 
september 2007.

begr.2007  
pag. 20

5 Zie toezegging 293



Volg-
nr.

Corr. Nr. 
afd.

afd. Datum Toegezegd 
door

Raads 
voorstel

Onderwerp Toezegging Vanuit 
instrument:

Progr. STAND VAN ZAKEN zoals 
gemeld bij 2e monitor 2007

STAND VAN ZAKEN zoals te 
melden bij 3e monitor 2007

49 SO schriftelijke vragen begr. 
2007 Bij de eerstvolgende wijziging van de 

Algemene Plaatselijke verordening (APV) zal 
worden ingegaan op het cameratoezicht. 
Ondanks dat er geen plannen bestaan om 
met het oog op de openbare orde in het 
openbare gebied cameratoezicht toe te 
passen  lijkt het ons goed wanneer de 
burgemeester via deze wijziging van de APV 
van de gemeenteraad de bevoegdheid krijgt 
hier zonodig direct toe over te gaan.  

begr.2007  
pag. 21

5 In het voorliggende concept van de 
herziening van de APV, welke volgens 
planning in oktober voor de raad wordt 
geagendeerd, is deze bevoegdheid 
opgenomen.

50 SO schriftelijke vragen begr. 
2007

De jaarlijkse verslaglegging van het 
Welstandsbeleid is niet geheel volgens plan 
uitgevoerd. Op dit moment wordt zowel aan 
de verslaglegging als aan de evaluatie 
gewerkt. De verslaglegging is voor ons een 
belangrijke informatiebron voor de eerste 
evaluatie. Wij zijn voornemens de 
verslaglegging en de evaluatie gecombineerd 
aan de raad voor te leggen. Naar 
verwachting kan dit binnen enkele maanden 
gebeuren.

begr.2007  
pag. 35

5 raad 4 oktober 2007

51 SB Schriftelijke vragen rek. 
2006

Aan de hand van de definiëring van de 
beeldkwaliteit van de buitenruimte zal in een 
meerjarenperspectief vorm en inhoud van 
beleid, ontwerp, beheer en uitvoering worden 
gegeven. Dit beeldkwaliteitsplan zal de 
huidige beheerplannen gaan vervangen. 
Momenteel vinden de voorbereidingen 
plaats. De raad zal in de 2e helft van 2007 
de eerste voorstellen ter vaststelling 
voorgelegd krijgen, e.e.a. afhankelijk van de 
door raad vast te stellen kwaliteitsniveaus 
(1e helft 2007)

begr.2007  
pag. 36

5 Zie kolom toezegging

52 SPO Schriftelijke vragen rek. 
2006

Binnenkort zullen wij een startnotitie 
evenementenbeleid in het college 
behandelen. In deze notitie is een 
participatietraject voorzien door adviseurs 
(hulpdiensten), ondernemers en inwoners 
(via wijkoverleggen). Naar verwachting kan 
medio 2007 aan uw raad een voorstel 
worden aangeboden.

begr.2007  
pag. 36

6 Begin 2008 zal het evenementenbeleid 
aan de raad worden aangeboden.

53 SPO Schriftelijke vragen rek. 
2006

Gaarne uitleg over de relatie tussen het 
voordeel op de rijksvergoeding en de 
vakantiegelduitkering. Bij de informatie in de 
3e programmamonitor 2007 over de 
overdracht en financiële verrekening aan 
3Primair wordt dit meegenomen.

rek. 2006 
pag. 75

4 Opgenomen in de toelichting bij de 3e 
programmamonitor.

54 SPO Schriftelijke vragen rek. 
2006

De (tussentijdse) evaluatie van het JPT 12- 
zal naar verwachting in augustus 2007 
beschikbaar zijn.

rek. 2006 
pag.40 en 43

7 De resultaten van de evaluatie JPT 12- 
worden in de rekening 2007 
meegenomen.



Volg-
nr.

Corr. Nr. 
afd.

afd. Datum Toegezegd 
door

Raads 
voorstel

Onderwerp Toezegging Vanuit 
instrument:

Progr. STAND VAN ZAKEN zoals 
gemeld bij 2e monitor 2007

STAND VAN ZAKEN zoals te 
melden bij 3e monitor 2007

55 FC Schriftelijke vragen rek. 
2006

Nieuwe tarievennota: een bijstelling van de 
tarieven zou weer op een nieuwe 
tarievennota gebaseerd moeten worden (in 
feite gaat het om het vaststellen van een 
nieuw ijkpunt). Het Rijk is voornemens om 
nog dit jaar de gemeenten een handreiking 
kostentoerekening aan leges en retributies te 
doen. Deze handreiking heeft de functie van 
naslagwerk/ richtlijn, maar geen harde norm 
om de individuele tariefberekeningen aan te 
toetsen. Het ligt voor de hand dat in de 
nieuwe tarievennota met deze handreiking 
rekening wordt gehouden.

rek. 2006 
pag. 80/81

div. Een herziene tarievennota (nota Lokale 
heffingen) wordt in november 2007 aan 
de raad aangeboden. Hierin is rekening 
gehouden met de handreikingen vanuit 
het rijk.

56 SPO Schriftelijke vragen rek. 
2006

Er is een collegevoorstel over de 
onderwijsachterstandenbestrijding in 
voorbereiding, deze zal u na vaststelling 
worden toegezonden. De argumentatie van 
de onderwijsinstellingen over het (niet) 
inrichten van schakelklassen is onderdeel 
van het besluit.

rek. 2006 
pag. 40 

4 Is vastgesteld en ter kennis gebracht 
van de raad.

57 SPO Kascommissie rekening 
2006 

Gelet op de onduidelijk bij de 2e 
Programmamonitor 2007 omtrent de 
ramingen over verhuur van 
gymnastieklokalen, wordt bij de 3e monitor 
een overzicht opgesteld van de exploitatie 
gymnastieklokalen vóór en ná de overdracht 
aan de SRS.

rek. 2006 
pag. 60

6 Een exploitatieoverzicht wordt 
momenteel door F&C opgesteld.


