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Onderwerp: Jaarverslag 2008 commissie Bezwaarschriften 
 
 
Geachte commissieleden, 
 
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw jaarverslag 2008. 
 
Aanbevelingen die u vorig jaar aan het Ridderkerkse gemeentebestuur heeft gedaan, zijn niet 
herhaald. Hoewel u dit niet aangeeft, nemen wij aan dat dit betekent dat u van mening bent dat op 
deze punten voldoende verbeteringen zijn doorgevoerd. 
 
In onze reactie op uw jaarverslag 2007verwezen wij naar het gesprek dat u met het college van 
burgemeester en wethouders zou hebben over een aantal zaken. Wij merkten op dat u mogelijk in 
het jaarverslag 2008 kon aangeven tot welke aanpassingen/verbeteringen dit heeft geleid. Helaas 
hebben wij hierover in uw verslag niets kunnen lezen. In onze commissievergadering van 18 juni 
2009 hebben wij burgemeesters en wethouders gevraagd over dit gesprek aan ons verslag uit te 
brengen. 
 
Het verheugt ons dat de afhandelingstermijnen voor de door Kamer I te behandelen 
bezwaarschriften zijn gedaald (blz. 8). Over de door u op blz. 9 gedane aanbevelingen hebben wij 
met het college gesproken in onze commissievergadering van 18 juni jl. 
 
Dat de gemiddelde afhandelingstermijn voor de bezwaarschriften van Kamer II is gestegen 
betreuren wij uiteraard. 
 
Van de door u genoemde punten onder “7. Vooruitblik” hebben wij met interesse kennis genomen. 
Wij hebben de genoemde punten eveneens met het college besproken in de 
commissievergadering van 18 juni jl. Wij hopen dat u de ontwikkelingen op deze punten zult blijven 
volgen en daarvan verslag zult doen in uw volgende jaarverslag. 
 
Dank voor het vele werk dat u in 2008 heeft verricht en we zien graag uit naar uw jaarverslag 2009. 
 
Hoogachtend, 
De gemeenteraad van Ridderkerk, 
De griffier,     de voorzitter, 
 
  
Brief cie bez jaarverslag 2008 


