
 

 

RAADSBESLUIT 

Onderwerp:  
Afdoening raadstoezeggingen 2e 
Tussenrapportage 2018 
 

Gemeenteraad: 
22 november 2018 

BBVnr: 
1346533 

 Commissie: 
n.v.t. 
 

Raadsbesluitnr: 
1359914 

 

De raad van de gemeente Ridderkerk, 

Overwegende dat: 

a. bij de 2e 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 

1408  Actieplan Veiligheid 

2018  

Als het college het Actieplan Veiligheid 2018 heeft vastgesteld, wordt 

het ter kennis van de raad gebracht.  

1453  Afscherming A15/A16  Tips worden meegenomen om Rijkswaterstaat te vragen:  

a. de grond om niet beschikbaar te stellen  

b. een bijdrage te verstrekken in de vorm van een meerjarig contract 

voor de afname van stroom voor een faire prijs  

1454  Afscherming A15/A16  De suggestie wordt meegenomen of het project nog een plaats kan 

krijgen in het Regionaal Investeringsprogramma van de MRDH.  

700  Zonnepanelen De 

Fakkel  

Op gezette tijden wordt de raad geïnformeerd over het onderzoek de 

exploitatie over te dragen aan een lokaal energiecollectief. Een 

eventueel eindvoorstel wordt aan de raad voorgelegd.  

1532  Jaarstukken - Contacten 

met inwoners  

Circa 3 weken vóór de raadsvergadering van 5 juli 2018 heeft 

Leefbaar Ridderkerk een vraag uitgezet via Twitter, Facebook en 

App, waarop nog geen antwoord is ontvangen. Het college gaat na 

waar het antwoord blijft.  

  



 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad van de gemeente Ridderkerk 

van 22 november 2018. 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

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

 

1530 Vragenuur - overleg 

met bewoners ten 

aanzien van Nieuw 

Reijerwaard  

De GR Nieuw Reijerwaard is de eerst verantwoordelijke voor de contacten 

met bewoners van o.a. de Rijksstraatweg. Wat hierover bij de behandeling 

van de vraag Vragenuur over de Verkeerssituatie Rijksstraatweg en 

Handelsweg door de raad is opgemerkt, zal ter kennis van de directeur 

GRNR worden gebracht. 

1308  Toekomstige relatie 

met SenW  

De raad ontvangt een overzicht van de gemaakte kosten voor de inhuur van 

externen/adviezen voor de  begeleiding van het proces rond Sport en 

Welzijn. 

871  Minimabeleid - 

bezwaar en beroep  

Het college zal de aantallen bezwaar- en beroepsprocedures over de 

toepassing van het in de beleidsnota neergelegde beleid, aan het eind van 

elk van de twee komende jaren aan de raad mededelen (onderverdeeld in 

af- en toegewezen beslissingen op de bezwaar- en beroepschriften).  

1055  Begroting 2017 

Onderwijsachterstan

denbeleid  

Het college wil begin volgend jaar (2017) een geactualiseerd beleidsplan 

Onderwijsachterstandenbeleid voorleggen aan de raad. 


