
VRAGEN COMMISSIEVERGADERING 

De commissie: Samen wonen

Vergaderdatum: 6 september 2018

Steller en fractie: dhr. E. Piena, VVD

Agendapunt: 7. Actieplan Luchtkwaliteit 2018 - 2022

Portefeuillehouder: M. Japenga

Datum indiening vraag bij griffie: 6 september 2018

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 17 september 2018

Vraag 1 
Welke tekst in het actieplan zal het college, in het door hem definitief vast te stellen plan, wijzigen naar  
aanleiding van de commissiebehandeling. In de commissie zijn genoemd het jaar waarvoor budget 
nodig is voor de aanschaf van extra bomen, de naam (jaren) van de laatste versie van het plan en de  
tekst in paragraaf 4.1. over de advieswaarden van de WHO m.b.t. fijnstof en roet.

Antwoord 
Aangepast worden:
In de Inleiding 2e regel, het jaartal 2014 wordt 2011. Op pagina 21, onder Actie 7 onder het kopje 
Financiën  wordt  2018  vervangen  worden  door  2019;  Op  pagina  27  bij  Actie  10  onder  het  kopje 
Financiën wordt  2018 vervangen door 2019. De voorgaande versie van het  actieplan is:  Actieplan 
Luchtkwaliteit  gemeente Ridderkerk 2011 – 2014. De tekst in het actieplan hoeft niet aangepast te 
worden, is correct vermeld.
De tekst in paragraaf 4.1 wordt aangepast door de zinnen beginnend met: “In de gemeente Ridderkerk”  
en eindigend met “worden niet gehaald.” te verwijderen.

Vraag 2
Wordt in de 2e Tussenrapportage voorgesteld de kosten voor 2018 ten laste te laten brengen van de 
begroting of de algemene reserve?

Antwoord
Het benodigde budget is niet opgenomen in de definitieve versie van de 2e Tussenrapportage 2018, 
zoals u deze vrijdag 14 september jl. heeft ontvangen. Dit omdat er door uw raad nog besluitvorming 
moet plaats vinden over het voorstel Actieplan Luchtkwaliteit 2018-2022. Als u instemt met dit voorstel 
zal het budget worden opgenomen in de begrotingswijziging voor uw vergadering van 13 december a.s. 
(decemberwijziging). 
Het saldo van alle voor- en nadelen van de decemberwijziging worden, zoals gebruikelijk bij 
tussenrapportages, ten laste/ten gunste van de algemene reserve gebracht.
Ons college stelt voor het conceptraadsbesluit, onder 3, te wijzigen in:
3. Het college opdracht te geven de financiële consequenties te verwerken in de decemberwijziging 
2018 en de Begroting 2019.


