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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 
en wethouders, Gemeentestukken: 2013 - 273, agendapunt 8, inzake de Kadernota 2014; 
  
constateert dat: 
 
1. er in de raad van 26 april 2012 mondelinge vragen zijn gesteld met het verzoek om te 

laten onderzoeken of er woningen kunnen worden aangekocht aan de Rijksstraatweg;  
2. dit verzoek van de raad door het college is overgebracht aan het bestuur van de 

Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard; 
3. de raad hierover bij brief is geïnformeerd op 20 september 2012; 
4. in de commissie Samen wonen van 11 april 2013 is meegedeeld dat dit onderzoek 

momenteel gaande is; 
5. op 25 april jl. een motie van de ChristenUnie door de raad is aangenomen waarbij wordt 

aangedrongen op spoedige afronding van het lopend onderzoek; 
6. bespreking van de resultaten van het onderzoek van de agenda is gehaald van het 

algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard voor de 
vergadering van 17 juni 2013; 

7. in de Statenvergadering van 26 juni jl. een motie is aangenomen die vraagt om een 
verbreed onderzoek bij meer woningen en bewoners aan de Rijksstraatweg; 
 

is van mening dat: 
 

 bewoners behoefte hebben aan duidelijkheid; 

 er nu veel onduidelijk is met betrekking tot het proces en inhoud van het onderzoek dat 
door de Staten wordt voorgesteld; 

 we als raad aan de voorkant van het onderzoek betrokken willen zijn; 
 
verzoekt het college: 
 
a. met spoed na te gaan of en wanneer de resultaten van het huidige onderzoek worden 

besproken; 
b. met spoed na te gaan of en bij wie een verzoek is ontvangen voor een verbreed 

onderzoek;  
c. na te gaan hoe de uitvoering van dit verbrede onderzoek exact geregeld wordt, hoe het 

proces en de inhoud er uit gaan zien, wie het uitvoert, wie opdrachtgever  is enz.; 
d. na te gaan welke mogelijkheden raad en college hebben om het onderzoek mee vorm te 

geven; bijvoorbeeld waar het gaat om de wensen van de bewoners, begrenzing (welke 
woningen wel en welke niet) aankoop en/of verkoop, aankoop en/of sloop;  

e. de raad op korte termijn hierover te informeren en indien mogelijk een voorstel te doen 
om onze inbreng te organiseren;  

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden,  
 
Marten Japenga, ChristenUnie  Peter Meij, CDA 



Aangenomen Verworpen
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Afgedaan in de Commissie Samen Wonen van 1 december 2015 

 


