
 
 

  
GEMEENTERAAD  
   
 

 

VOORLOPIGE AGENDA 
 
 
 
 
 
 
 
De burgemeester van Ridderkerk roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare vergadering op donderdag 1 september 2011 om 20.00 uur, ter behandeling van 
onderstaande door het presidium vastgestelde voorlopige agenda. De vergadering wordt gehouden 
in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 1 te Ridderkerk. Tijdens de raadsvergadering 
bent u te bereiken via telefoonnummer 0180 – 451 292. 
 
Vanaf 19.30 uur is er in de hal van het gemeentehuis gelegenheid koffie te drinken. 
 
Ridderkerk, 12 augustus 2011 
 
De burgemeester voornoemd, 
 
 
 
 
 
1. 
 

Opening en vaststelling van de agenda. 

2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde). 
 

3. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van 23 en 30 juni 2011 (worden nagezonden). 
 

4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven 
schriftelijke beantwoording (artikel 40 Reglement van orde) en stemming over eventueel 
ingekomen verzoeken om een interpellatie. 
 

5. Voorstel om de Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard te treffen en de leden en de 
plaatsvervangende leden voor het Algemeen Bestuur aan te wijzen (raadsvoorstel nr. 111). 
 

6. Voorstel om de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Ridderkerk 2012 
vast te stellen (raadsvoorstel nr. 115). 
 

7. Voorstel om de aanpassing van het Beeldkwaliteitsplan woningbouwontwikkeling Lagendijk  
104-106 vast te stellen (raadsvoorstel nr. 114). 
 

8. Voorstel om het Milieuprogramma 2011-2014 vast te stellen (raadsvoorstel nr. 118). 
 

9. Voorstel om het meerjarenplan ‘Onderwijsachterstandenbeleid; voor- en vroegschoolse educatie 
gemeente Ridderkerk 2011-2014’ vast te stellen (raadsvoorstel nr. 117). 
 

10. Voorstel om de gemeenschappelijke regeling OLIVER gewijzigd vast te stellen (raadsvoorstel 
nr. 107). 
 

11. Voorstel om de startnotitie ‘Ridderkerk Sport- en Beweeggemeente’ vast te stellen 
(raadsvoorstel nr. 116). 



 
 

  
   
   
 

 
12. Voorstel om het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Barendrecht, Albrandswaard en 

Ridderkerk vast te stellen (raadsvoorstel nr. 113). 
 

13. Voorstel om Deloitte Accountants BV aan te wijzen als accountant belast met de uitvoering van 
accountantsdiensten binnen de gemeente Ridderkerk voor de periode van de interimcontrole 
2011 tot en met de jaarrekeningcontrole 2014, alsmede om de opgelegde geheimhouding voor 
de ingediende inschrijving en de beoordelingsoverzichten van de aanbesteding van de 
accountantsdiensten binnen de gemeente Ridderkerk te bekrachtigen (raadsvoorstel nr. 112). 
 

14. Eventuele mededelingen van het college over de afdoening van aangenomen moties: 
 Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 23 juni 2011, over stand van 

zaken moties 2010-41 (groene stroom voor minima) en 2010-33 (verplichte deelname 
arbeidsproces Wwb-gerechtigden) en de loonwaardebepaling beschermde banen Wwb 
2009/2010. 

 Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 29 juli 2011, over de afdoening 
van motie 2009-159 (terugdringen alcoholgebruik onder jongeren). 

 Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 29 juli 2011, over de afdoening 
van motie 2010-169 (hulp aan Haïti). 

 
  
  
 
De stukken liggen van maandag 15 augustus t/m donderdag 1 september 2011, 12.00 uur 
gedurende kantooruren in het gemeentehuis bij de griffie ter inzage. 
 
Ook kunt u de stukken downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl onder Politiek 
en Bestuur / gemeenteraad en commissies / vergaderstukken. 
 
 
 
BEZOEK AAN DE RAAD 
 
Vanaf 19.00 uur kunt u van een aantal raadsleden uitleg krijgen over hoe de gemeenteraad werkt. 
Om 20.00 uur woont u dan de raadsvergadering bij (of een deel daarvan). 
Informatie en aanmelden bij de raadsgriffie, tel.nr. 451.790 / a.steenbergen@ridderkerk.nl. In totaal 
kunnen zich 10 personen aanmelden. Groepen zijn ook welkom. 
  


