
 

 

 

Lijst van ingekomen stukken 

Behorende bij punt 4 van de agenda voor de raadsvergadering van 17 september 2020. 

De voorzitter van de raad deelt mee, dat de volgende stukken zijn ingekomen, waarbij zij u het volgende 

voorstelt: 

1. Voor kennisgeving aannemen: 

1. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 5 juni 2020, over het invoeren van een 

jeugdlintje voor jongeren n.a.v. motie 2019-45. 

2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 5 juni 2020, over de uitkomst van het 

herhuisvestingsonderzoek van de Ridderkerk Rowdies. 

3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 5 juni 2020, over de aanpak van de 

herinrichting van het Oosterpark Ridderkerk. 

4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 12 juni 2020, over de stand van zaken 

wat betreft de aanpak van de “messenhype” Ridderkerk. 

5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 12 juni 2020, over de afdoening van 

motie  2020-56 afsteekverbod consumentenvuurwerk. 

6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 26 juni 2020, over de beëindiging van 

de overeenkomst voor uit te voeren taken in het kader van de Havenbeveiligingswet door 

Havenbedrijf Rotterdam. 

7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 26 juni 2020, waarbij het 

Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen Wabo 2020 ter kennisname wordt aangeboden. 

8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 26 juni 2020, over het aanwijzen van 

Molensteeg 34 en 36 als gemeentelijk monument. 

9. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 26 juni 2020, over het voornemen van 

het college om 8 nieuwe gemeentelijke monumenten aan te wijzen in de gemeente. 

10. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 26 juni 2020, waarbij het jaarverslag 

Vergunningverlening Toezicht en Handhaving Wabo 2019 ter kennisname wordt aangeboden. 



 

 

11. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 26 juni 2020, over de voortgang van de 

inkoop van de diensten Hulp bij het huishouden. 

12. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 26 juni 2020, over de doorontwikkeling 

van de maatwerkovereenkomst Wmo begeleiding. 

13. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 26 juni 2020, over het regionaal 

convenant windenergie. 

14. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 3 juli 2020, over de stand van zaken 

wat betreft het project geluidsscherm A15/A16. 

15. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 10 juli 2020, over de nieuw te 

ontwikkelen gemeenteapp Ridderkerk. 

16. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 10 juli 2020, over de stand van zaken 

van het Sportbeleid 2019/2020. 

17. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 10 juli 2020, over het resultaat van het 

Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2019. 

18. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 10 juli 2020, over het meenemen van 

de pilot opkopen van schulden van jongeren in het Integraal Beleid Sociaal Domein. 

19. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 17 juli 2020, over deelname aan het 

Schone Lucht Akkoord. 

20. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 17 juli 2020, over de onderzoeken naar 

de luchtkwaliteit in Ridderkerk. 

21. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 17 juli 2020, over uitvoering van de 

motie Groene Leges. 

22. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 17 juli 2020, over de bestrijding van de 

Japanse Duizendknoop van najaar 2018 tot begin mei 2020. 

23. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 17 juli 2020, over het project invoering 

Wet kwaliteitsborgen voor het bouwen. 

24. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 17 juli 2020, over het besluit tot het 

aanwijzen van het gebouw aan de Koninginneweg 150 als gemeentelijk monument. 

25. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 17 juli 2020, over de doorontwikkeling 

van de bestuursrapportage Sociaal Domein. 



 

 

26. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 24 juli 2020, waarbij een overzicht van 

extra kosten en gederfde inkomsten als gevolg van de corona maatregelen wordt aangeboden. 

27. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 24 juli 2020, waarbij de Jaarstukken 

2019, 1e Tussenrapportage 2020 en Begroting 2021-2024 van de GR BAR-organisatie wordt 

aangeboden. 

28. Motie van gemeenteraad Brunssum, d.d. 26 mei 2020, over het afschaffen van de 

verhuurdersheffing. 

29. Motie van gemeenteraad Brunssum, d.d. 26 mei 2020, over behoud van de autonomie van lokale 

rekenkamer(functie)s. 

30. Motie van gemeenteraad Kerkrade, d.d. 27 mei 2020, over afschaffing van de verhuurdersheffing. 

31.  Brief van Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten, d.d. 28 mei 2020, over ruimte voor betere 

huisvesting arbeidsmigranten. 

32. Afschrift van de brief van het college, d.d. 5 juni 2020, met antwoord op de schriftelijke vragen van 

het raadslid de heer P.H.L. Slaa over toetsing nalevingsverslag geluidsproductieplafonds 2017. 

33. Afschrift van de brief van het college, d.d. 5 juni 2020, met antwoord op de schriftelijke vragen van 

de raadsleden mevrouw E.P. Verdiesen en de heer J. Rijsdijk over steunmaatregelen ondernemers 

in verband met corona. 

34. Mail van de Nationale Ombudsman, d.d. 11 juni 2020, waarbij hij het rapport ‘Hindernisbaan zonder 

finish’ over toegang tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen aanbiedt. 

35. Mail van de Toiletalliantie, d.d. 12 juni 2020, over het faciliteren van (fiets)toeristen met mobiele 

toiletunits in de centra. 

36. Brief van Expertise Centrum Inclusief Onderwijs, d.d. 15 juni 2020 via mail, over de mogelijkheden 

voor verbetering van de inkomenspositie van studenten met een functiebeperking. 

37. Motie van de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, d.d. 18 juni 2020, over een stabieler 

gemeentefonds. 

38. Afschrift van de brief van het college, d.d. 19 juni 2020, met antwoord op de schriftelijke vragen van 

het raadslid mevrouw F. Frȁser over gevaarlijke Agpo Ferrolli cv-ketels in huurwoningen van 

Wooncompas in Ridderkerk. 

39. Brief van Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, d.d. 19 juni 2020, over de meest 

actuele ontwikkelingen rondom de gemeenschappelijk regeling. 



 

 

40. Mail van de griffie van gemeente Edam-Volendam, d.d. 22 juni 2020, over de aangenomen motie 

over het behoud van lokale rekenkamerfunctie die verstuurd is aan de Tweede Kamer met het 

verzoek een vergelijkbaar signaal af te geven aan de Tweede Kamer.  

41. Mail van TYCH B.V., d.d. 23 juni 2020, over een locatie binnen de gemeente voor het experiment 

gesloten Coffeeshopketen. 

42. Mail van de griffie van gemeente Enschede, d.d. 24 juni 2020, over de actie “Stop de 

begrotingserosie”, ofwel structurele weeffout in de financiering van Rijk naar gemeenten. 

43. Motie gemeenteraad Renkum, d.d. 24 juni 2020, over de Perspectiefnota 2020. 

44. Mail van Gemeente Noordoostpolder, d.d. 24 juni 2020, over motie ALV-VNG over de financiële 

kant van de invoering van de Omgevingswet. 

45. Afschrift van de brief van het college, d.d. 26 juni 2020, met antwoord op de schriftelijke vragen van 

de raadsleden de heer N.V. Mijnders en mevrouw K.J. Kayadoe over het bewapenen van en geweld 

tegen Boa’s. 

46. Afschrift van de brief van het college, d.d. 26 juni 2020, met antwoord op de schriftelijke vragen van 

het raadslid de heer J. Rijȁsdijk over het regionaal convenant windenergie. 

47. Contactformulier van Stichting Windmolens N57 NEE, d.d. 27 juni 2020, met een zienswijze over de 

concept RES en Energieverkenning Voorne-Putten. 

48. Mail van een inwoner van Voorschoten, d.d. 27 juni 2020, over de zwartepietendiscussie. 

49. Motie van gemeenteraad Almelo, d.d. 30 juni 2020, over meer waardering voor zorgverleners. 

50. Motie van gemeenteraad Almelo, d.d. 30 juni 2020, over de herverdeling van het gemeentefonds: 

‘Jackpot of lid op de neus?’. 

51. Afschrift van de brief van RADAR aan het college, d.d. 30 juni 2020, over het racismedebat. 

52. Mail van Onafhankelijk Papendrecht, d.d. 1 juli 2020, over hun persbericht met resultaten van het 

onderzoek naar PFAS in het drinkwater van Papendrecht. 

53. Motie van gemeenteraad Brunssum, d.d. 1 juli 2020, over verhoging minimumloon ‘Voor 14’. 

54. Motie van gemeenteraad Loon op Zand, d.d. 2 juli 2020, over de opvang van kinderen in Griekse 

Vluchtelingenkampen. 

55. Motie van gemeenteraad Loon op Zand, d.d. 2 juli 2020, over de financiën vanuit het Rijk. 



 

 

56. Afschrift van de brief van het college, d.d. 3 juli 2020, met aanvullende beantwoording op de 

schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw F. Frȁser over ‘gevaarlijke Agpo Ferroli cv-ketels in de 

huurwoningen van wooncompas in Ridderkerk’. 

57. Mail van Een frisse Start, d.d. 3 juli 2020, over hulp aan ouders en kinderen na de toeslagenaffaire. 

58. Mail van gemeente Steenbergen, d.d. 7 juli 2020, over de verzonden brief aan de voorzitter van de 

Tweede Kamer met zorgen over de uitrol van 5G. 

59. Mail van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, d.d. 9 juli 2020, met hun Zomerbrief. 

60. Brief van Natuur en recreatieschap IJsselmonde, d.d. 10 juli 2020, over de vastgestelde 

Jaarstukken 2019 en Programmabegroting 2021. 

61. Afschrift van de brief van het college, d.d. 10 juli 2020, met antwoord op de schriftelijke vragen van 

het raadslid J.W. Kloos over het Capitulatiemonument. 

62. Mail van Wooncompas Ridderkerk, d.d. 13 juli 2020, waarbij het Wooncompas Jaarverslag 2019 

wordt aangeboden. 

63. Mail van Basisteam Basisinkomen Amsterdam, d.d. 14 juli 2020, over Project 1044 basisinkomen. 

64. Brief van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 14 juli 2020, waarbij de Noodverordening 

COVID-19 inzake coronavirus geldend vanaf 15 juli 2020 wordt toegezonden. 

65. Afschrift brief BenW Papendrecht aan het Ministerie van BZK, d.d. 14 juli 2020, over de 

verhuurdersheffing voor sociale huurwoningen. 

66. Brief van Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, d.d. 15 juli 2020, over de 

belangrijkste ontwikkelingen en met een reactie op de ingediende zienswijzen begroting 2021 en 

wijziging begroting 2021. 

67. Afschrift van de brief van NVVK branchevereniging voor schuldhulpvereniging en sociaal bankieren, 

d.d. 16 juli 2020, over het vrijmaken van middelen voor de financiële dienstverlening. 

68. Brief van de rekenkamercommissie Ridderkerk, d.d. 17 juli 2020, waarbij zij haar rapport “informatie 

in goeden handen?” over de informatiebeveiliging in Ridderkerk aanbiedt. 

69. Brief van Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, d.d. 17 juli 2020, waarbij de 

concessierapportage over 2019 van de overeenkomst met ENGIE wordt aangeboden. 

70. Afschrift van de brief van het college, d.d. 17 juli 2020, met antwoorden op de schriftelijke vragen 

van de raadsleden mevrouw K.J. Kayadoe en de heer J. Rijsdijk over kunsttoepassing Desire Lines 

en Dr. Kuyperstraat. 



 

 

71. Afschrift van de brief van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland aan provincie Zuid-Holland, d.d. 20 

juli 2020, over mogelijke nieuwbouw in de directe omgeving en binnen de geluidscontour van de 

luchthaven. 

72. Brief van de rekenkamercommissie Ridderkerk, d.d. 22 juli 2020, over de start van haar onderzoek 

naar Meldingen in de Openbare Ruimte. 

73. Afschrift van de brief van het college, d.d. 24 juli 2020, met antwoord op de schriftelijke vragen van 

het raadslid D. Breeman over de oplevering van nieuwbouwwoningen in Ridderkerk. 

74. Brief van VHG branchevereniging voor ondernemers in het groen, d.d. 4 augustus 2020, met 

oproep om niet op groen te bezuinigen. 

75. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 4 augustus 2020, waarbij de 

Noodverordening COVID-19 inzake coronavirus geldend vanaf 4 augustus 2020 wordt 

toegezonden. 

76. Nieuwsbrief Ondernemend Ridderkerk nr. 6, juni 2020 

77. Per Saldo uitkomst online vragenlijst aan leden en niet leden over het onderwerp ‘budgethouder in 

de coronacrisis’ 

2. Afdoening door B en W:  

Geen brieven 

3. Preadvies van B en W: 

Geen brieven 

4. Advies van commissie Bezwaarschriften: 

Geen brieven 

5. Betrekken bij latere besluitvorming raad, B en W verstrekken procedurele informatie: 

Geen brieven 

Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO): 

Geen brieven 

Ridderkerk, 21 augustus 2020. 

De voorzitter voornoemd, 

Mw. A. Attema 
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