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Onderwerp: uitvoering motie 2006-11 inzake woonboot Annemarij 
 
 
Op 2 november 2006 heeft u in uw vergadering besloten om conform ons daartoe strekkende 
voorstel geen ligplaats ter beschikking te stellen voor het woonschip “Annemarij”. 
 
Tevens heeft u in dezelfde vergadering bij meerderheid een motie (nr. 2006-11) aangenomen, 
waarin u het college met klem verzoekt om: 

- uitvoering van het civielrechtelijke vonnis tot uiterlijk 1 mei 2007 uit te stellen en af te zien 
van de inning van de dwangsom 

- de daardoor ontstane tijd te gebruiken om een uiterste poging te doen om, ondanks alle 
emotionele barrières die inmiddels door wiens toedoen dan ook zijn ontstaan, écht in 
gesprek te gaan met de erfgenamen van mevrouw Pronk en/of hun belangenbehartiger(s), 
teneinde een dusdanig klimaat te scheppen dat op 1 mei 2007 de uitvoering van het 
civielrechtelijke vonnis overbodig wordt 

- indien alle pogingen stranden om de Annemarij, op welke locatie danook, te behouden, de 
woonboot voor de te verwachten executoriale waarde, van de familie over te nemen. 

 
In onze daarop volgende vergadering hebben we besloten uitvoering te geven aan de motie. 
We hebben dan ook geen uitvoering gegeven aan het vonnis en geen dwangsom geïnd. 
 
We kunnen niet anders dan u thans berichten dat wij niet in staat zijn de motie ten aanzien van de 
gedachtestreepjes 2 en 3 uit te voeren. Gesprekken noch gevoerde correspondentie hebben geleid 
tot een dusdanig klimaat waardoor uitvoering van het vonnis overbodig zou worden.  
Ten slotte is gebleken dat de familie Stein niet bereid is het woonschip aan ons te verkopen. 
 
Wij zien in deze gevoelige kwestie dan ook geen andere mogelijkheid dan deze bij u terug te 
leggen.  
 
De onderliggende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen leven  
Behandeld in de raad d.d. 24 mei 2007 
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