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De raad van de gemeente Ridderkerk

Overwegende dat:

a. bij de 1e tussenrapportage 2019 een overzicht openstaande raadstoezeggingen 2019 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

1304 Vragenuur / loonsver-
hoging hulp bij 
huishouden

Zodra de loonschalen bekend zijn, zal het college deze 
verwerken (naar verwachting per 1 april 2018) en zal de raad 
hiervan in kennis worden gesteld.

1341 Afvalinzameling bij 
ideële instellingen

Na één jaar zal de raad worden geïnformeerd welke partijen 
gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid zonder kosten afval 
te laten ophalen en wat de kosten zijn geweest voor de 
gemeente.

1398 Bezoekerscentrum 
Waalbos

Bekeken wordt de optie een pad aan te leggen van achter de 
parkeerplaats naar het bezoekerscentrum.

1485 Vragenuur - publicatie 
Blauwkai

De bezorgklachten over Het Zuiden (De Persgroep) worden door 
de gemeente gemo-nitord. De raad wordt op de hoogte 
gehouden.

1531 Vragenuur - Sport en 
Welzijn

Het ligt op de weg van het college om als partner met Sport en 
Welzijn in gesprek te gaan, om te kijken wat de mogelijkheden 
zijn om gedwongen ontslagen te voorkomen.

1539 Jaarstukken 2017 - 
penc-instrumenten

Het college zal in overleg concrete suggesties aan de raad 
voorleggen over in ieder geval de elementen ‘budgetbeheer’, 
‘penc-cyclus’ en hoe we om gaan met de laatste maanden tussen 
2e Turap en de jaarafsluiting. De wethouder spant zich in dit vóór 
1 november te doen

1652 Algemene beschou-
wingen/afvalbeleid

De raad kan in het 1e kwartaal 2019 het voorstel verwachten over 
de heroverweging Afvalbeleidsplan.

1694 Vragenuur / parkeren 
bij laadpalen (door 
gemeentelijke auto's)

In de parkeergarage Koningsplein 1 zal een bordje worden 
geplaatst met tekst 'Gereserveerd voor gemeenteauto's', bij het 
elektrisch laadpunt.

1863 Vragenuur / Oeverver- Het college neemt het initiatief om de projectgroep (Rijk, 



binding met Krimpen provincie, MRDH en Rotterdam) te vragen voor de raad een 
toelichting te komen geven en vragen van de raadsleden te 
beantwoorden.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Ridderkerk

van 19 september 2019.

De griffier, De voorzitter,

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


