
 

  

 

Lijst van ingekomen stukken 

Behorende bij punt 4 van de agenda voor de raadsvergadering van 19 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. 28 augustus 2020, over de bouw van 

een woning naast de Rijksstraatweg 151. 

2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 28 augustus 2020, over de 

discussienota en definitief rapport ‘Geluidhinder Oosterpark Ridderkerk’. 

3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 4 september 2020, over de afdoening 

van motie 2019-38 herindicaties en motie 2019-30 Verordening Jeugdhulp. 

4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 4 september 2020, over het opruimen 

van illegale bootjes en wrakken aan de Waalweg. 

5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 11 september 2020, over de actuele 

ontwikkelingen rond Beleidsplan afval en grondstoffen 2019- 2023. 

6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 11 september 2020, het voorzien van 

de Rotterdamseweg gedeelte Randweg-Ringdijk van geluidsreducerend asfalt. 

7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 11 september 2020, over de GGD 

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. 

8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 11 september 2020, waarbij de 

conceptnota ‘Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021’ en evaluatie ‘beleidskaders Sociaal 

Domein Ridderkerk’ wordt aangeboden. 

9. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 11 september 2020, over de stand van 

zaken van het proces Gebiedsvisie Rivieroevers. 

10. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 11 september 2020, over het 

voorkomen van wateroverlast bij hevige buien. 



 

  

11. Raadsinformatiebrief van de burgemeester, d.d. 16 september 2020, over de aanwijzing van 7 

locaties als veiligheidsrisicogebieden in Ridderkerk. 

12. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 18 september 2020, over de evaluatie 

van het minimabeleid en schuldhulpverlening over het jaar 2019. 

13. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 18 september 2020, over de 

Jaarstukken 2019 van Stichting Facet Ridderkerk. 

14. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 18 september 2020, over de stand van 

zaken aanpak eenzaamheid Ridderkerk. 

15. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 25 september 2020, over de introductie 

van deelscooters in Ridderkerk. 

16. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 2 oktober 2020, over de vastgestelde 

Jaarverantwoording kinderopvang 2019. 

17. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 2 oktober 2020, over het onderzoek 

naar lood in de bodem van volkstuinen. 

18. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 2 oktober 2020, over openbaar vervoer 

en corona. 

19. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 2 oktober 2020, over de reactie van 

Rijkswaterstaat naar aanleiding van het initiatief voor het plaatsen van een geluidsscherm langs het 

Oosterpark. 

20. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 9 oktober 2020, waarbij de verzonden 

zienswijze over de 2e wijziging programmabegroting 2020 aan de Veiligheidsregio Rotterdam 

Rijnmond wordt aangeboden. 

21. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 2 oktober 2020, waarbij de verzonden 

brief van de colleges Albrandswaard, Maassluis en Ridderkerk over het verhogen van het 

percentage lokale voorrang in de Huisvestingswet aan de minister wordt aangeboden. 

22. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 9 oktober 2020, over het jaarverslag 

Welstand over het jaar 2019. 

23. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 16 oktober 2020, waarbij de 2e 

Tussenrapportage van de GR BAR-organisatie wordt aangeboden. 



 

  

24. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 16 oktober 2020, over de evaluatie van 

het groenonderhoud in het kader van de pilot frequentie onderhoud in de wijken Drievliet, Het Zand, 

Oost en Slikkerveer. 

25. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 16 oktober 2020, over het Nationaal 

Groeifonds en de Regionale Groeiagenda. 

26. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 16 oktober 2020, over het opstellen 

van een regiovisie voor de Jeugdhulp. 

27. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 16 oktober 2020, over de stand van 

zaken wat betreft het verhogen van het onderhoudsniveau van verhardingen (onderhoudsniveau 

grijs). 

28. Brief van Vereniging Eigen Huis, d.d. 26 augustus 2020, met oproep tot participatie in het kader van 

de Omgevingswet. 

29. Afschrift van de brief van provincie Zuid-Holland aan het dagelijks bestuur van de 

Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie, d.d. 1 september 2020, over de jaarrekening 2019 

en begroting 2021. 

30. Afschrift van de brief van provincie Zuid-Holland aan het dagelijks bestuur van de 

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, d.d. 1 september 2020, over de jaarrekening 

2019 en begroting 2021. 

31. Afschrift van de brief van het college, d.d. 4 september 2020, met antwoord op de schriftelijke 

vragen van het raadslid mevrouw K.J. Kayadoe over het project Ridderhelden. 

32. Afschrift van de brief van het college, d.d. 11 september 2020, met antwoord op de schriftelijke 

vragen van het raadslid de heer J. Rijsdijk over de financiële ondersteuning van vereniging als 

gevolg van de coronacrisis. 

33. Afschrift van de brief van het college, d.d. 11 september 2020, met antwoord op de schriftelijke 

vragen van het raadslid mevrouw K.J. Kayadoe over de papiervergoeding voor verenigingen. 

34. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 15 september 2020, waarbij zij de 

Noodverordening COVID-19 coronavirus en het handelingskader aanbieden. 

35. Brief van minister drs. K.H. Ollongren, d.d. 17 september 2020, met afschrift van haar brief aan de 

Colleges van Gedeputeerde Staten over interbestuurlijk toezicht brandveiligheid van gevels. 

36. Afschrift van de brief van het college, d.d. 18 september 2020, met antwoord op de schriftelijke 

vragen van het raadslid de heer J. Soffree over de Boomgaard en de derde ontsluitingsweg.  



 

  

37. Afschrift van de brief van het college, d.d. 18 september 2020, met antwoord op de schriftelijke 

vragen van het raadslid de heer J. Rijsdijk over de omgevingsvergunning van ACH BV. 

38. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 19 september 2020, waarbij zij de 

Noodverordening COVID-19 Coronavirus ingaande 20 september 2020 aanbieden. 

39. Mail van Dorpsvereniging Filopopers, Nieuw Beijerland, d.d. 21 september 2020, over het effect van 

windparken op omwonenden. 

40. Brief van provincie Zuid-Holland, d.d. 22 september 2020, waarbij zij het Programma Beter Bestuur 

2020-2023 aanbieden. 

41. Mail namens wethouder H. van Os, d.d. 24 september 2020 met Nieuwsbrief Ondernemend 

Ridderkerk nummer 9. 

42. Afschrift van de brief van het college, d.d. 25 september 2020, met antwoord op de schriftelijke 

vragen van de raadsleden J. Rijsdijk en A.P.S. Ripmeester over de ventilatiesystemen van 

Ridderkerkse scholen.  

43. Afschrift van de brief van het college, d.d. 25 september 2020, met antwoord op de schriftelijke 

vragen van het raadslid de heer J.W. Kloos en C. van Vliet over buslijn 601. 

44. Afschrift van de brief van het college, d.d. 25 september 2020, met antwoord op het tweede deel 

van de schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw K.J. Kayadoe over Ridderhelden. 

45. Mail van BouwKollectief, d.d. 28 september 2020, over de woningnood en mogelijkheden voor 

starters. 

46. Brief van Stichting Echt Scheiden Zonder Schade, d.d. 28 september 2020, over de Jeugdzorg en 

Jeugdbescherming 

47. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 29 september 2020, waarbij zij de 

Noodverordening COVID-19 coronavirus ingaande 29 september 2020 aanbieden. 

48. Afschrift van de brief van het college, d.d. 2 oktober 2020, met antwoord op de schriftelijke vragen 

van het raadslid de heer L. Westbroek over het onderhoudsniveau van buitenruimte en het 

onderhoud van groen. 

49. Mail van een inwoner, d.d. 5 oktober 2020, over de herinrichting van het Oosterpark. 

50. Afschrift van de brief van het college, d.d. 9 oktober 2020, met antwoord op de schriftelijke vragen 

van het raadslid de heer L. Westbroek over het onderhoud van zwembad de Fakkel. 



 

  

51. Afschrift van de brief van het college, d.d. 9 oktober 2020, met antwoord op de schriftelijke vragen 

van het raadslid de heer V. Mijnders over de plaatsing van mobiele camera’s (flitspalen) in 

Ridderkerk. 

52. Mail namens wethouder H. van Os, d.d. 10 oktober 2020 met Nieuwsbrief Ondernemend Ridderkerk 

nummer 10. 

53. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 14 oktober 2020, waarbij zij de 

Noodverordening COVID-19 coronavirus vastgesteld op 147  oktober 2020 aanbieden. 

54. Afschrift van de brief van BOVAK Kermisbond De Nederlandse Kermisbond aan het college,  

d.d. 15 oktober 2020, over het kermisbedrijf en corona. 

55. Afschrift van de brief van het college, d.d. 16 oktober 2020, met antwoord op de schriftelijke vragen 

van het raadslid de heer N.V. Mijnders over de introductie van deelscooters in Ridderkerk. 

56. Afschrift van de brief van het college, d.d. 16 oktober 2020, met antwoord op de schriftelijke vragen 

van het raadslid mevrouw F. Frȁser over de lancering van het Nationaal Groeifonds. 

57. Mail van Eventcare, d.d. 23 oktober 2020, waarbij zij hun expertise in het opzetten en aanbieden 

van teststraten aanbieden. 

2.  Afdoening door B en W:  

- 

3. Preadvies van B en W: 

1. Brief van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, d.d. 14 oktober 2020, waarbij de 

Kadernota 2022 wordt aangeboden voor zienswijze. 

Ridderkerk, 30 oktober 2020 

De voorzitter voornoemd, 

Mw. A. Attema 
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