
 

  

 

Lijst van ingekomen stukken 

Behorende bij punt 2 van de agenda voor de raadsvergadering van 5 november 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. 23 juni 2020, over de meicirculaire 

gemeentefonds 2020. 

2. Motie van gemeenteraad de Fryske Marren, d.d. 1 juli 2020, over de bijstandsnorm. 

3. Brief van gemeente Noordoostpolder, d.d. 17 augustus 2020, over het indienen van de motie ALV 

VNG 2020 Onderwijshuisvesting bij de komende Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten. 

4. Brief van de provincie Zuid-Holland, d.d. 1 september 2020, over de Jaarrekening 2019 en 

begroting 2021 van gemeente Ridderkerk en financieel toezicht. 

5. Mail van wethouder W. Vos van gemeente Leusden, d.d. 11 september 2020, over ondersteuning 

van de motie ‘compensatieregeling voor zwembaden om faillissementen te voorkomen’.  

6. Motie van diverse gemeenten ingebracht in de algemene ledenvergadering Vereniging Nederlandse 

Gemeenten, d.d. 14 september 2020, over de herijking van het gemeentefonds. 

7. Brief van wethouder A. Jongenelen van gemeente Langedijk en wethouder A.M. Groot gemeente 

Heerhugowaard, d.d. 16 september 2020, over mede-indienen motie aanpak minimaliseren, 

beheersen of bestijden van de rivierkreeft. 

8. Brief van Bouwend Nederland, d.d. 21 september 2020, over investeringen in de infrastructuur. 

9. Brief van BIZ Dillenburgplein, d.d. 26 september 2020, over de veiligheid op en rondom het 

Dillenburgplein. 

10. Motie van gemeente Schiedam, d.d. 29 september 2020, over aansluiting bij actiecomité “Raden in 

Verzet” Zoetermeer over beperkte rijksmiddelen. 

11. Brief van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, d.d. 7 oktober 2020, over het 

voornemen tot uittreding door gemeentes Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. 



 

  

12. Diverse reacties van inwoners van gemeente Ridderkerk naar aanleiding van een oproep van de 

gemeenteraad in De Blauwkai van 8 oktober 2020. 

13. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 9 oktober 2020, over de 

septembercirculaire gemeentefonds 2020. 

14. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 16 oktober 2020, over de investeringen 

Kadernota 2021 en concept Begroting 2021. 

15. Brief van een inwoner van Ridderkerk, d.d. 26 oktober 2020, over de problemen en gevaren die zijn 

ontstaan na reconstructie van de Vlasstraat. 

16. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 30 oktober 2020, over 

Huisvestingsprogramma en –overzicht onderwijsgebouwen 2021. 

17. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 30 oktober 2020, over Werkgroep Kas. 

2. Afdoening door B en W:  

1. Mail van Jolse BV, d.d. 8 oktober 2020, met bezwaren tegen de mogelijke aanslag gebruikersdeel 

OZB bedrijfspanden bij eigenaren. 

Ridderkerk, 30 oktober 2020 

De voorzitter voornoemd, 

Mw. A. Attema 
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