
RAADSBESLUIT

Onderwerp: 
Afdoening raadstoezeggingen 2e 
Tussenrapportage 2021 Ridderkerk

Gemeenteraad:
16 december 2021

Zaaknummer:
242087

Commissie:
n.v.t.

De raad van de gemeente Ridderkerk

Overwegende dat:

a. bij de 2e 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

1324 1324 Tweede ontsluiting 
Trelleborg - Gebiedsvisie P.C. 
Hooftstraat 

Raadstoezegging fractie Groep Ipskamp: Als de realisatie van een in- 
en uitrit, die uitkomt op de Vondellaan, in zicht komt, zal er altijd vooraf 
nog een onderzoek worden ingesteld naar de verkeersveiligheid. 

2083 2083 Raadstoezegging 
begrotingsraad 
2019/vernieuwd programma 
milieu en duurzaamheid: 
Klimaatvisie 

In 2020 wordt de raad een vernieuwd programma voorgelegd waarin 
naast milieu en duurzaamheid ook aandacht is voor energietransitie en 
circulaire economie.; actie is ook opgenomen in de Begroting 2021 

2295 2295 Sticker bezorging College neemt suggesties uit de raad mee hoe bekendheid te geven 
aan de diverse stickers 

2299 2299 HOV-bus variantenstudie 
RRD / maatwerk, een extra 
buurtbus 

Het college gaat met de RET en de MRDH kijken of maatwerk, een 
extra buurtbus, mogelijk is, en zal zich daarvoor sterk maken. 

2386 2386 Integraal 
Veiligheidsbeleid 
verantwoordelijke aanschaf 
ANPR camera's 

De vraag wie verantwoordelijk is voor de aanschaf van ANPR-camera’s 
wordt meegenomen in het onderzoek waarom verzocht is in motie 2020-
70 inzake onderzoek implementatie ANPR-camera’s. 

2387 2387 Integraal 
Veiligheidsbeleid sluiting 
winkels op koopavond 

Mw. Attema zal er nog eens aandacht voor vragen of winkels in het 
centrum op koopavond sluiten vanwege de veiligheidssituatie. 

2496 2496 Geluidwerende 
maatregelen 
Oosterpark/informeren raad 
relevante ontwikkelingen 

De raad, eventueel via de commissie, wordt op de hoogte gesteld van 
eventuele relevantie ontwikkelingen die vóór de zomervakantie zullen 
plaatsvinden. 

2497 2497 Sportcentrum Drievliet/in 
gesprek met Jongerenraad 

Met de Jongerenraad zal in gesprek worden gegaan over wat nodig is 
de JOP aantrekkelijk te maken. 30-8-2021 15:12:31: 

2544 2544 Nota Evenementenbeleid 
2020 - informatie 
vrijwilligersverzekering 

Informatie over de vrijwilligersverzekering zal op de website worden 
geplaatst en worden meegegeven aan organisatoren als zij een 
evenement gaan organiseren. 



ID Onderwerp Actie - Toezegging

2604 2604 Nieuwbouw IKC De 
Noord - nieuwsbrief 
Gebiedsvisie Oost 

De tip om informatie over De Noord en De Wingerd mee te nemen in de 
Nieuwsbrief over Gebiedsvisie Oost wordt meegenomen. 

2610 2610 IKC De Wingerd - 
Nieuwsbrief Gebiedsvisie Plein 
Oost e.o.

De suggestie om in de gemeentelijke media aandacht te geven aan hoe 
de Nieuwsbrief Plein Oost e.o. kan worden aangevraagd, wordt 
meegenomen. 

2611 2611 Regiovisie Jeugdhulp 
regio Rijnmond - zienswijze 
ontwerpbegroting 2022 GRJR 

Er wordt bekeken of met de in deze raadsvergadering gevraagde 
toezeggingen iets gedaan kan worden bij het indienen van de zienswijze 
op de ontwerpbegroting/-jaarrekening van de Gemeenschappelijke 
Regeling Jeugdhulp Rijnmond. 

2613 2613 Vragenuur - 
Parkeerplaatsen Kievitsweg 

Met de politie wordt in overleg gegaan, wat zij als eigenaar van plan is 
met de plek tussen het politiebureau en de nieuwbouw aan de 
Kievitsweg (gevraagd is of deze beschikbaar kan komen als 
parkeerplaats voor omwonenden).

2646 2646 Camera's op dijk grens 
Ridderkerk/Rotterdam 

Onderwerp: Camera’s op dijk grens Ridderkerk/Rotterdam vanwege 
verkeersonderzoek voor het Rotterdamse project Waterside 
Raadstoezegging: De politie wordt gevraagd bij geplaatste camera’s 
een bordje aan te brengen met informatie over de reden van plaatsing 
camera’s. 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Ridderkerk

van 16 december 2021.

De griffier, De voorzitter,

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


