
Hieronder vind u een aantal vertragingsberichten verzonden aan de vragenstellers op 24-04-2020 

 

Vertragingsbericht art. 40 vragen "schuldhulpverlening" en "mantelzorg+respijtzorg" 
 
Geachte mevrouw De Wolff, 
 
Namens het college laat ik u het volgende weten met betrekking tot de door u ingediende artikel 40 vragen 
"schuldhulpverlening" en "mantelzorg+respijtzorg". 
 
In het presidium is afgesproken dat er vóór 1 juni een openbare commissievergadering wordt gehouden over de 
aanpak van de coronacrisis in Ridderkerk. Vragen die in deze vergadering worden gesteld, worden dan beantwoord. 
De vorm van deze vergadering (fysiek of digitaal) moet in samenspraak met het presidium nog worden vastgesteld. 
 
Reeds ingediende artikel-40-vragen over de coronacrisis worden op een later moment beantwoord. 
Om deze reden ontvangt u bij deze een vertragingsbericht. 
 
Hiermee wordt voorkomen, dat de organisatie, die volop bezig is met de aanpak van de coronacrisis, wordt 
overbelast. 
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Namens het college, 
met vriendelijke groet, 
Jeroen Bastiaansen 
Bestuurssecretaris 
 

 
Gemeente Ridderkerk I Bezoekadres I Koningsplein 1 I 2981 EA Ridderkerk 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



   

Vertragingsbericht art. 40 vraag "Steunmaatregelen ondernemers" 

 
Geachte mevrouw Verdiesen, heer Rijsdijk, 
 
Namens het college laat ik u het volgende weten met betrekking tot de door u ingediende artikel 40 vraag 
“Steunmaatregelen ondernemers”. 
 
In het presidium is afgesproken dat er vóór 1 juni een openbare commissievergadering wordt gehouden over de 
aanpak van de coronacrisis in Ridderkerk. Vragen die in deze vergadering worden gesteld, worden dan beantwoord. 
De vorm van deze vergadering (fysiek of digitaal) moet in samenspraak met het presidium nog worden vastgesteld. 
 
Reeds ingediende artikel-40-vragen over de coronacrisis worden op een later moment beantwoord. 
Om deze reden ontvangt u bij deze een vertragingsbericht. 
 
Hiermee wordt voorkomen, dat de organisatie, die volop bezig is met de aanpak van de coronacrisis, wordt 
overbelast. 
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Namens het college, 
met vriendelijke groet, 
Jeroen Bastiaansen 
Bestuurssecretaris 
 

 
Gemeente Ridderkerk I Bezoekadres I Koningsplein 1 I 2981 EA Ridderkerk 

 

  



Vertragingsbericht art. 40 vraag "Handhaving noodmaatregelen" 
 
Geachte dames en heren, 
 
Namens het college laat ik u het volgende weten met betrekking tot de door u ingediende artikel 40 vraag 
“Handhaving noodmaatregelen”. 
 
In het presidium is afgesproken dat er vóór 1 juni een openbare commissievergadering wordt gehouden over de 
aanpak van de coronacrisis in Ridderkerk. Vragen die in deze vergadering worden gesteld, worden dan beantwoord. 
De vorm van deze vergadering (fysiek of digitaal) moet in samenspraak met het presidium nog worden vastgesteld. 
 
Reeds ingediende artikel-40-vragen over de coronacrisis worden op een later moment beantwoord. 
Om deze reden ontvangt u bij deze een vertragingsbericht. 
 
Hiermee wordt voorkomen, dat de organisatie, die volop bezig is met de aanpak van de coronacrisis, wordt 
overbelast. 
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Namens het college, 
met vriendelijke groet, 
Jeroen Bastiaansen 
Bestuurssecretaris 
 

 
Gemeente Ridderkerk I Bezoekadres I Koningsplein 1 I 2981 EA Ridderkerk 

  



Vertragingsbericht art. 40 vraag "ondernemers en corona maatregelen" 
 
Geachte heer Rijsdijk,  
 
Namens het college laat ik u het volgende weten met betrekking tot de door u ingediende artikel 40 vraag 
“ondernemers en corona maatregelen”. 
 
In het presidium is afgesproken dat er vóór 1 juni een openbare commissievergadering wordt gehouden over de 
aanpak van de coronacrisis in Ridderkerk. Vragen die in deze vergadering worden gesteld, worden dan beantwoord. 
De vorm van deze vergadering (fysiek of digitaal) moet in samenspraak met het presidium nog worden vastgesteld. 
 
Reeds ingediende artikel-40-vragen over de coronacrisis worden op een later moment beantwoord. 
Om deze reden ontvangt u bij deze een vertragingsbericht. 
 
Hiermee wordt voorkomen, dat de organisatie, die volop bezig is met de aanpak van de coronacrisis, wordt 
overbelast. 
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Namens het college, 
met vriendelijke groet, 
Jeroen Bastiaansen 
Bestuurssecretaris 
 

 
Gemeente Ridderkerk I Bezoekadres I Koningsplein 1 I 2981 EA Ridderkerk 
 
BBO Ridderkerk | BBO Ridderkerk  



Vertragingsbericht art. 40 vraag "Jeugd in tijden corona" 
 
Geachte mevrouw Ripmeester,  
 
Namens het college laat ik u het volgende weten met betrekking tot de door u ingediende artikel 40 vraag “Jeugd in 
tijden corona”. 
 
In het presidium is afgesproken dat er vóór 1 juni een openbare commissievergadering wordt gehouden over de 
aanpak van de coronacrisis in Ridderkerk. Vragen die in deze vergadering worden gesteld, worden dan beantwoord. 
De vorm van deze vergadering (fysiek of digitaal) moet in samenspraak met het presidium nog worden vastgesteld. 
 
Reeds ingediende artikel-40-vragen over de coronacrisis worden op een later moment beantwoord. 
Om deze reden ontvangt u bij deze een vertragingsbericht. 
 
Hiermee wordt voorkomen, dat de organisatie, die volop bezig is met de aanpak van de coronacrisis, wordt 
overbelast. 
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Namens het college, 
met vriendelijke groet, 
Jeroen Bastiaansen 
Bestuurssecretaris 
 

 
Gemeente Ridderkerk I Bezoekadres I Koningsplein 1 I 2981 EA Ridderkerk 
 
BBO Ridderkerk | BBO Ridderkerk  
  



 

 

Vertragingsbericht art. 40 vraag "Huiselijk geweld en corona" 
 
Geachte mevrouw Ripmeester, mevrouw Kayadoe, 
 
Namens het college laat ik u het volgende weten met betrekking tot de door u ingediende artikel 40 vraag “Huiselijk 
geweld en corona”. 
 
In het presidium is afgesproken dat er vóór 1 juni een openbare commissievergadering wordt gehouden over de 
aanpak van de coronacrisis in Ridderkerk. Vragen die in deze vergadering worden gesteld, worden dan beantwoord. 
De vorm van deze vergadering (fysiek of digitaal) moet in samenspraak met het presidium nog worden vastgesteld. 
 
Reeds ingediende artikel-40-vragen over de coronacrisis worden op een later moment beantwoord. 
Om deze reden ontvangt u bij deze een vertragingsbericht. 
 
Hiermee wordt voorkomen, dat de organisatie, die volop bezig is met de aanpak van de coronacrisis, wordt 
overbelast. 
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Namens het college, 
met vriendelijke groet, 
Jeroen Bastiaansen 
Bestuurssecretaris 
 

 
Gemeente Ridderkerk I Bezoekadres I Koningsplein 1 I 2981 EA Ridderkerk 
 
BBO Ridderkerk | BBO Ridderkerk  

 


