
RAADSBESLUIT

Onderwerp: 
Afdoening raadstoezeggingen 1e 
Tussenrapportage 2021 Ridderkerk

Gemeenteraad:
16 september 2021

Zaaknummer:
242087

Commissie:
n.v.t.

De raad van de gemeente Ridderkerk

Overwegende dat:

a. bij de 1e tussenrapportage 2021 een overzicht openstaande raadstoezeggingen 2021 is overlegd;

b. uit een inventarisatie bij de fractievoorzitters is gebleken dat diverse raadstoezeggingen op dit overzicht als 
afgedaan beschouwd kunnen worden;

BESLUIT:

Dat de onderstaande raadstoezeggingen zijn afgedaan:

ID Onderwerp Actie - Toezegging

64 64 Kenmerk raadstoezegging 
2330-2342. Startnotitie 
herstructurering woningen 
centrum.

1-4-2021  
De toezegging stamt is uit 2013. Dit project is al een aantal jaar 
geleden gerealiseerd. Een goede evaluatie van het project is daarom 
niet meer te maken. Daarom wordt deze toezegging beschouwd als 
afgedaan.

913 913 Kadernota 2017 - algemene 
reserve

26-3-2021  
De nota reserves en voorzieningen 2021 is in de raadsvergadering van 
11 februari 2021 vastgesteld met aanpassingen. 
De ondergrens van de algemene reserve is opnieuw vastgesteld op 20 
mln.

1405 1405 Ridderkerkpas 12-03-2021 
Het project Ridderhelden is in juni 2020 gekoppeld aan de pilot 
Ridderkerkpas om de pilot een impuls te geven en gebruik te maken 
van de mogelijkheden van de pas. 
 
Het project Ridderhelden wordt per 31 maart 2021 formeel afgerond en 
mag als succesvol worden beschouwd. Tegelijkertijd is het vanwege de 
coronamaatregelen niet opportuun om de stadsbrede Ridderkerkpas 
middels de pilot verder uit te rollen.

1455 1455 Beschut werk 29-3-2021  
Het quotum voor beschut werk wat door de overheid is opgelegd, is 
niet limitief. Mochten er meer plaatsingen gerealiseerd worden, dan 
wordt ook dit door de overheid vergoed middels het BUIG budget. Het 
is een wettelijke taak van de gemeente om voor beschutte werkplekken 
te zorgen, ook als deze het quotom overschrijden. Het quotum geeft 
enkel aan wat het Rijk van ons verwacht. Toestemming van de raad 
voor extra plekken is hierbij niet noodzakelijk. 

1600 1600 Kunsttoepassing 
Koningsplein

7-4-2021 
Er is een informatiebord op het raam van het gemeentehuis geplaatst 
inclusief QR-code. Hiermee wordt deze toezegging beschouwd als 



ID Onderwerp Actie - Toezegging

afgedaan.
1654 1654 Algemene beschouwingen 

/ 
burgerinitiatief

22-3-2021  
In de evaluatie Participatie-instrumenten zijn alleen de participatie-
instrumenten meegenomen die door wijkregie worden ingezet. Het 
Burgerinitiatief is een participatie-instrument van de raad en moet nog 
worden geëvalueerd. Indien de Raad dat wenst, kan zij haar griffier 
verzoeken een evaluatie van het Burgerinitiatief uit te voeren.

1984 1984   Zienswijze ontwerp 
Actieplan geluid 2019-2023

18-12-2020  
Het Actieplan geluid is definitief vastgesteld. Hierin komt de toezegging 
als maatregel terug. De uitvoering en het plaatsen van een reeks van 3 
artikelen in de lokale krant heeft plaatsgevonden. De laatste is in week 
51 geplaatst.

2056 2056 Geluid- en 
luchtmaatregelen Oosterpark

18-12-2020 16:27:29: 
14 december is het voorstel in de raad aangenomen met een 
amendement, 

2020-30. Er zijn twee moties aangenomen: 2467 (2020-97) 
Zonnepanelen Oosterpark en 2468 (2020-98) Groen scherm 
Rotterdamseweg. 

De raad heeft ruim € 8,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanleg 
van een geluidscherm in het Oosterpark. Het gaat om een scherm van 
minimaal 6 meter hoog met een constructie om het scherm in de 
toekomst met 2 meter te kunnen verhogen. Hierbij is nog wel een 
toezegging gevraagd/gedaan om te kijken of het toch mogelijk is alleen 
de fundering te versterken en later de zichtbare verhoging te doen (dit 
ondanks eerdere antwoord dat dat niet zo’n goed idee is en erg 
ingewikkeld). In motie 2020-98 is nader onderzoek gevraagd naar de 
aanleg van een groene wal van maximaal 350 meter langs de 
Rotterdamseweg ter hoogte/vanaf de A15.  
In motie 2020-97 is het college ook gevraagd in overleg te treden met 
De Groene Stroom over haar deelname aan de plaatsing van 
zonnepanelen op, in of bij het geluidsscherm.

2440 2440 Begrotingsraad 2020 - 
Informatiesessie verwerking 
afval 

26-3-2021  
De NV BAR-Afvalbeheer heeft een informatiesessie gehouden op 24 
maart 2021. De toezegging wordt daarom beschouwd als afgedaan.

2441 2441 Begrotingsraad 2020 - 
Informeren heftige incidenten

 25-3-2021 
De raad wordt bij heftige incidenten geïnformeerd via een mail aan alle 
fractievoorzitters of via de weekmail.  De afdoening van deze 
raadstoezegging wordt in het PHO van maandag 22 maart 2021 aan 
de burgemeester voorgelegd: 
Er zijn 3 opties besproken met de griffier: 
1.0RIB hiermee kan de raadstoezegging meteen afgedaan worden. 
2.0Mededeling via weekmail. 
3. Mededeling college in commissie. Bij de laatste 2 twee opties moet 
in de tussenrapportage dan nog een officiële afdoening opgenomen 
worden. In het PHO van maandag 22 maart is besloten om de 
raadstoezegging via de weekmail af te handelen. In de 
tussenrapportage zal dit formeel afgesloten worden.

2442 2442 Begrotingsraad 2020 - 
Katern locale horeca Blauwkai

01-04-2021 
Het artikel met de oproep 'Steun de Ridderkerkse Horeca' is op 10 
december 2020 verschenen in de Blauwkai.

2499 2499 
Vragenuur/
Voetgangersoverstee k 
Rotterdamse weg

9-1-2021  
Op 9 december is contact opgenomen met het WSHD.  Het WSHD 
heeft op 14 december geantwoord dat het probleem 
is opgelost. De oversteektijd is met 3 seconden verhoogd. Op 18 
december stond  over de afstelling van verkeerslichten 
Rotterdamseweg - Vlietlaan een stukje in de krant, zie:  
https://ridderkerksdagblvannl/lokaal/drieseconden-extra-voor-
overstekendevoetgangers 
Hiermee is de vraag van de fractie (Christen Unie) beantwoord en 
afgehandeld.
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2566 2566 Vragenuur / Afval-app 26-3-2021 
Het verzoek om de afval-app te downloaden is op donderdag 18 maart 
2021 in de Blauwkai gepubliceerd. De toezegging wordt daarom 
beschouwd als afgedaan.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Ridderkerk

van 16 september 2021.

De griffier, De voorzitter,

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


