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In de commissie Samen wonen van 9 januari jl. is van de zijde van de fractie van de ChristenUnie 

aangegeven dat zij motie 2012-98 inzake instellen overleggroep voor ontwikkeling Nieuw 

Reijerwaard niet afgedaan vindt. Dit ondanks de brief van het Dagelijks bestuur van de GRNR, 

d.d.13 november 2013, over het instellen van overleggroepen Nieuw Reijerwaard. De fractie wil 

wachten met afdoening totdat er concreter iets geregeld is. 

 

In de commissie Samen wonen van 9 januari jl. is van de zijde van de fractie van de SGP 

aangegeven dat zij motie 2013 – 154 inzake Busvervoer tussen Ridderkerk en Barendrecht niet 

afgedaan vindt. Dit ondanks de brief van het college, d.d. 13 december 2013, over o.a. de 

afhandeling van deze motie. De fractie is van mening dat de motie pas als afgedaan kan worden 

beschouwd wanneer is aangetoond dat er concrete inspanningen zijn gepleegd. 

 

In de commissie Samen wonen van 9 januari jl. is van de zijde van de fractie van de SGP 

aangegeven dat zij motie 2013 – 155 inzake Verminderen van de sociale woningvoorraad niet 

afgedaan vindt.  Dit ondanks de brief van het college, d.d. 13 december 2013, over o.a. de 

afhandeling van deze motie. De fractie is van mening dat de motie pas als afgedaan kan worden 

beschouwd wanneer de prestatieafspraken in de raad aan de orde zijn geweest.  

 

In de commissie Samen leven van 9 januari jl. is van de zijde van de fractie van de SGP 

aangegeven dat zij motie 2013 – 156 inzake Veiligheid op de vaarwegen niet afgedaan vindt.  Dit 

ondanks de brief van het college, d.d. 13 december 2013, over o.a. de afhandeling van deze motie. 

De fractie is van mening dat de motie pas als afgedaan kan worden beschouwd wanneer is 

aangetoond dat er concrete inspanningen zijn gepleegd. 

 

Behandeling 

Conform de door u gemaakte afspraak is het de raad die nu bij meerderheid beslist of de moties  

wel of niet zijn afgedaan.  

 

Bijgevoegd zijn de moties en de genoemde brieven. 
 

De plv. griffier, 
 
M. Slingerland 


