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De raad van de gemeente Ridderkerk

Overwegende dat:

a. bij de 1e tussenrapportage 2018 een overzicht openstaande raadstoezeggingen 2018 is 
overgelegd;

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

1053 Begroting 
2017/Hoorzitting 
commissie Bezwaren bij 
mensen thuis

De wethouder zal met de hoorcommissie overleggen hoe de 
commissie daar in staat en hoe eventuele problemen opgelost 
kunnen worden. 

1060 Begroting 
2017/Handhaving 
Distelverordening

De suggestie om vanwege het grote aantal distels te handhaven 
op de Distelverordening wordt meegenomen. 

1076 Vragenuur / 
Faillissement To Be

Als er na de verificatievergadering duidelijkheid is over de 
vorderingen, ook op Ridderkerk, zal de raad daarvan op de 
hoogte worden gesteld. 

1204 Vragenuur / Chemours 
en veiligheid drinkwater

Wethouder Keuzenkamp gaat met collega Japenga in gesprek 
met Chemours en zullen daarbij ook de gevoelens van de raad 
overbrengen. 

1226 Vragenuur – Parkeren 
bedrijventerrein 
Verenambacht

Als de pilot door BOA's Havenbedrijf en gemeente Rotterdam is 
afgerond, zal bij de raad worden teruggekomen hoe daarna 
verder te gaan. Op verdere plannen moet zicht zijn vóór de 
Begrotingsraad van 2 november 2017. De door de raad in zijn 
vergadering van 18 mei 2017 gegeven signalen over overlast 
worden doorgegeven. 

1257 Kadernota begroting 
2018 – waardering 
service

De raad ontvangt vóór de Begrotingsraad een voorstel rond het 
gebruik van groene en rode kaarten. 



1305 Vragenuur / 
verkeerssituatie aan 
Oostmolendijk

In de Blauwkai zal aandacht worden besteed aan de 
bewegwijzering naar de aan te brengen 
parkeerplaatsen aan de Oostmolendijk. 

1397 Vragenuur – Actie 
donkere dagen offensief 
politie

De vraag zal worden beantwoord of tijdens de actie gebruik zal 
worden gemaakt van groene zwaailichten. 

1403 Wijkteams en scholen Er wordt gewerkt aan een voorstel de aanwezigheid van de 
wijkteams op scholen te verbeteren. Als het voorstel gereed is, 
ontvangt de raad dit. 

1406 Situatie rond buslijn 601 De wethouder komt terug op de situatie rond buslijn 601 in de 
raadscommissie. 

1410 AED's Bekeken wordt of het mogelijk is dat de AED in het 
gemeentehuis ook 's avonds bereikbaar kan zijn. 

1422 Vragenuur/jeugdoverlast Binnenkort ontvangt de raad een raadsinformatiebrief over de 
aanpak van overlast, gericht op specifieke groepen. 

1427 Sporthal P.C. 
Hooftstraat

Aan de bereikbaarheid voor fietsers zal bij de verdere uitwerking 
extra aandacht worden besteed. 

1429 Sporthal P.C. 
Hooftstraat

Ten aanzien van de bouw zal geanticipeerd worden op 
toekomstige gebruikers en zal met hen in gesprek worden 
gegaan. 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Ridderkerk

van 20 september 2018.

De griffier, De voorzitter,

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


