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Geachte heer ,
Uw fractie heeft op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde voor de
gemeenteraad een aantal vragen gesteld over de beoogde veerverbinding tussen de
gemeenten Capelle en Krimpen aan den IJssel.
Raadsinformatiebrief 23 oktober 2012
Op 23 oktober jl. heeft ons college een raadsinformatiebrief gestuurd over de
pakketafspraken tussen de gemeente en de Stadsregio Rotterdam aangaande het
Programma Beter Benutten.
Deze brief bevat antwoorden op de door u onder 1. en 2. geformuleerde vragen.
Beantwoording overige vragen
U hebt gevraagd op welke wijze een en ander door de gemeenteraad wordt bekrachtigd.
Voor wat betreft het beroep op de bestemmingsreserve Hoofdinfrastructuur zullen wij u te
zijner tijd benaderen met een hierop gericht voorstel. De vervanging van de VRI voor de
grote kruising is zoals gezegd in de raadsinformatiebrief opgenomen in de begroting 2013.
Daarnaast hebt u gevraagd of het niet eerder mogelijk was de raad van e.e.a. op de hoogte
te stellen.
De meest recente plannen van aanpak voor de diverse onderdelen van het Programma
Beter Benutten zijn vastgesteld door het Bestuurlijk trio op 10 oktober 2012. Pas daarna
kon hiermee naar buiten gecommuniceerd worden. Dat hebben wij gedaan in de vorm van
eerdergenoemde RIB.
Tot slot hebt u zich afgevraagd hoe het komt dat de wethouder geen antwoord heeft
gegeven over de voortzetting van het overleg op 30 augustus jl.
Wij nemen aan dat u doelt op hetgeen aan de orde is geweest in het bestuurlijk overleg
Oostflank (onderdeel Beter Benutten). Over dit punt heeft wethouder Prins uw fractie al
uitleg gegeven in de raadsvergadering van 27 september 2012. Hieraan heeft de
wethouder in dit stadium niets toe te voegen.
Met vriendelijke groet,

Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden.

mr. drs. A.E. Bosker
Directeur Ruimte
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