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Betreft: Stand van zaken nog openstaande moties

Geachte raadsleden ,

Aan het eind van deze collegeperiode willen wij u graag informeren over de stand van zaken van de nog
openstaande moties. In de bijlage treft u een overzicht aan van alle nog openstaande moties per 15
februari 2022. In het overzicht is de stand van zaken opgenomen. In totaal zijn 30 moties nog niet
afgedaan. Van deze nog openstaande moties zijn er 16 in november en december 2021 aangenomen
De uitvoering van deze moties is inmiddels aangevangen maar in de meeste gevallen nog niet afgerond

Van onderstaande moties is gebleken dat deze in de huidige vorm niet uitvoerbaar zijn of dat u hierover
op een eerder moment al geïnformeerd bent

Motie 2018-24 inzake verminderen schade jaarwisseling (ID 1645)
De motie is meerdere keren aan de jongerenraad voorgelegd. Een concreet voorstel is tot op heden
uitgebleven. Wij blijven proberen met de jongerenraad in gesprek te komen.

Motie 2021 -1 18 Directe zorg dagopvang (ID 2707)
Met een raadsinformatiebrief bent u op 3 december 2021 geïnformeerd over de wijze waarop de
wachttijst WMO weggewerkt wordt en hoe het verzoek van de motie is uitgevoerd

Motie 2021 - 131 Campagne voor meer (deeltijd)pleegouders (ID 2759)
Vanaf 2020 participeert de gemeente Ridderkerk - in samenwerking met de pleegzorgorganisaties - in de
brede campagne 'werving en behoud van pleeggezinnen' in de regio Rijnmond. Er loopt op dit moment
een (regionale) campagne Openjewereld.nu. Open je wereld is een campagne van Pleegzorg Nederland,
de pleegzorg organisaties en gemeenten om meer pleegouders te werven. De nieuwe campagne is
financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS. De gemeente Ridderkerk is
een van de gemeenten die meewerken aan deze campagne. Tevens plaatsen we ook berichten in de
Blauwkai

Motie 2021-143 Gebiedsvisie Rivieroevers - distributiecentrum (ID 2817)
Kortheidshalve verwijzen wij naar de separate raadsinformatiebrief met betrekking tot het
distributiecentrum Ringdijk 390 van 18 februari 2022
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Wij beschouwen deze moties hiermee als afgedaan.

Hoogachtend,
/

Het college van burgemeester en wethouders van Ridd.,érkerk,
de secretaris, n // dq'burgemees1
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Bijlage:
Overzicht stand van zaken openstaande moties


