
 

Raadsbesluit afdoening raadstoezeggingen 2e Tussenrapportage 2022  

Vergadering: Gemeenteraad op 15 december 2022 

Zaaknummer: 523164 

 

De raad van de gemeente Ridderkerk, 

Overwegende dat: 

a. bij de 2e tussenrapportage 2022 een overzicht openstaande raadstoezeggingen 2022 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: 

2302 Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 
Het college zal kijken naar de populaire versies van APV’s die gebruikt worden, o.a. Schiedam. 

2308 Politiebureau Ridderkerk  
Als er ontwikkelingen zijn ten aanzien van de huisvesting van het bureau basiseenheid Oude 

Maas wordt de raad op de hoogte gesteld.  

2942 Vragenuur 30-06-22/Energietoeslag  
Met de formulierenbrigade van Facet wordt nog een keer contact opgenomen. Als bekend is welke 

inwoners niet geholpen zijn, omdat zij geen DigiD hadden, worden zij, als nog hulp nodig is, 

alsnog benaderd ten einde hen de juiste ondersteuning te geven. 

1982 Interpellatie gebeurtenissen zwembad De Fakkel  
Geprobeerd wordt, te beginnen in Zuid-Holland, afspraken te maken dat als een persoon in een 

zwembad geweerd wordt, deze informatie gedeeld kan worden met andere zwembaden.  

1983 Interpellatie/ gebeurtenissen zwembad De Fakkel2097  
Als de resultaten onderzoek pasjessysteem zwembad bekend zijn, wordt de raad geïnformeerd.  



2306 Ontwikkelperspectief Centrum  
Er wordt in gesprek gegaan met de BAR-organisatie over medewerkers die met de auto komen.  

2878 Veiligheid Oostmolendijk  
Het college zal de raad blijvend informeren over de inspanningen van het college rond de 

veiligheid van de Oostmolendijk als waterkering. 

2943 Vragenuur 30-6-22/Bomenkap  
Als meerdere bomen in een actie zullen worden gekapt, zal in de toekomst via de website ook de 

precieze locatie per boom op te zoeken zijn. In de publicatie in de Blauwkai zal voor die locaties 

naar de website worden verwezen.  

2809 HOV Verdiepingsstudie Rotterdam-Ridderkerk/participatiebaan chauffeur 
Nagegaan wordt of van chauffeur van de buurtbus een participatiebaan is te maken. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ridderkerk van 
15  december 2022. 
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