RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Afdoening raadstoezeggingen 2e
Tussenrapportage 2019 Ridderkerk

Gemeenteraad:
23 januari 2020

Zaaknummer:
134934

Commissie:
n.v.t.

De raad van de gemeente Ridderkerk
Overwegende dat:
a. bij de 2e 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:
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Actie – Toezegging

Het n.a.v. de brand in de Grensfell Tower gestarte onderzoek of
zorgcomplexen en woontorens voldoen aan de
brandveiligheidsregels van het Bouwbesluit, wordt verricht door de
Veiligheidsregio. Als de resultaten bekend zijn, wordt de raad
daarover geïnformeerd. Naar verwachting in het 2e kwartaal 2019.
Integraal
De raad ontvangt een raadsinformatiebrief met informatie wie alle
Kindcentrum
partners zijn die bij de ontwikkeling van de visie worden betrokken.
Domein Maatschappij
Naast de p en c instrument wordt de commissie/raad, via de diverse
'Onze Maatschappij, ons kanalen per kwartaal geïnformeerd over de uitvoering en voortgang,
domein'
waaronder over het nog op te stellen plan van aanpak.
Financiering nieuw
In de Blauwkai wordt meegedeeld wie de nieuwe vervoerder is en
doelgroepenvervoer
wordt vermeld war een klacht over het doelgroepenvervoer kan
worden ingediend.
Beleidsplan Afval en
De raad wordt per kwartaal op de hoogte gesteld van wat er gebeurt
Grondstoffen
en hoe ontwikkelingen zijn. In bijzondere gevallen/als zaken aan de
orde zijn, komen we ook naar de raad.
Kaderbrief begroting
Bij de aanbieding van de begroting 2020 zal worden ingegaan op
2020
het uitgangspunt dat vrijgekomen kapitaallasten, als gevolg van
uitstel van investeringen, besteed worden aan het
duurzaamheidsbeleid.
Vragenuur - Japanse
Aan deze schadelijke plant zal in de Blauwkai nog een keer
duizendknoop
aandacht worden besteed.
Vragenuur / Bomenkap Zodra plan voor inrichting openbare ruimte
Talmastraat
Talmastraat e.o. gereed is, wordt dit met bewoners gedeeld. Daarin
is opgenomen informatie over de te kappen bomen en waar nieuwe
bomen worden teruggeplant. Als bomen aan de Talmastraat
daadwerkelijk worden gekapt, worden omwonenden ingelicht.
Vragenuur /
Middels een bord zal worden aangegeven dat het een aangewezen
Parkeerterrein Bolnes
vrachtwagenparkeerplaats betreft.
Vragenuur /
Als er een vervolgavond komt op de avond in Bolnes van 19 februari
Oeververbinding met
jl. zal de wethouder er op aandringen dat dit breed bekend wordt
Krimpen
gemaakt en dat het gemeentebestuur hiervan ook op de hoogte
wordt gesteld.
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Vragenuur - HOV visie

Raadsleden die vaak de bus gebruiken krijgen gelegenheid hun
expertise in te brengen in een nog te organiseren gesprek.
Indicatoren in begroting Wethouder Keuzenkamp zal op korte termijn het initiatief nemen om
met elkaar in gesprek te gaan over de indicatoren in de begroting.
Algemene
Alle beleidsregels die het college vaststelt, worden ter kennis
subsidieverordening
gebracht van de raad
Ridderkerk 2018
Algemene
Over of het wenselijk is of niet om subsidieverleningen mee te delen
subsidieverordening
in de Blauwkai zal het college een raadsinformatiebrief sturen.
Ridderkerk 2018
Kadernotitie
Om de raad 'mee te nemen' in de keus of sprake is van subsidie of
subsidiebeleid 2018 inkoop, zal in een raadsinformatiebrief worden ingegaan op deze
2022
keus ten aanzien van de grote subsidieverleningen.
Vragenuur / OZB voor
Het amendement van de Tweede Kamer dat voor sociaal belang
verenigingen
behartigende instellingen en algemeen nut beogende instellingen
gekozen kan worden om het OZB-tarief voor woningen in rekening
te brengen, i.p.v. niet-woningen, wordt betrokken bij de herziening
van de Nota belastingen 2019.
IAP
De wethouder wil met de raadscommissie in overleg over hoe de
gevolgen van nieuw voor te stellen plannen op het IAP aan de raad
kunnen worden gepresenteerd.
Sporthal P.C. Hooftstraat Ook de jongeren zijn belangrijk voor dit project en worden betrokken
bij de participatie.
Vragenuur Door het bedrijf Van Oers United is ongeveer een jaar geleden
Verkeerssituatie
grond aangekocht om eigen auto's op te parkeren. De vraag
Handelsweg en
wanneer dit in gebruik zal worden genomen, wordt meegenomen in
Rijksstraatweg
de overleggen.
Algemene
Het verzoek van GroenLinks om bij de aanbestedingen een stevige
beschouwingen /
duurzaamheidstoets toe te passen, wordt meegenomen bij de
aanbestedingen
afwegingen over het nieuwe inkoopbeleid.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ridderkerk
van 23 januari 2020.
De griffier,

De voorzitter,

mr. J.G. van Straalen

mw. A. Attema

