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LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN  
Behorende bij punt 3 van de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 12 oktober 2017. 
 
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. 17 augustus 2017, over de 

GGD monitor volwassenen en ouderen 2016. 
 

2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 25 augustus 2017, over de 
aanpak van jeugdoverlast. 

 
3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 25 augustus 2017, waarbij de 

vastgestelde beleidsnotitie Gezamenlijke aanpak inbrekers gemeente Ridderkerk en politie 
wordt aangeboden. 

 
4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 25 augustus 2017, over de 

uitkomsten van het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld regio Rotterdam (Jaarrapport 2016). 
 

5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 25 augustus 2017, over de 
voortgang van de inkoop 2018 van specialistische jeugdhulp door de Gemeenschappelijke 
Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). 

 
6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 1 september 2017, over het 

principeplan voor woningbouw op de locatie De Jong Tours. 
 

7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 8 september 2017, over de 
borging van Werk&Mantelzorg binnen de BAR-organisatie en de start van de 
informatiecampagne ‘Buzz on tour’. 

 
8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 8 september 2017, over de 

verhuizing van de wijkteams naar Koningsplein 2-5 Ridderkerk. 
 

9. De door het college toegestuurde brief van Aandeelhouderscommissie Eneco,  
d.d. 11 augustus 2017, over de verstuurde brief van CNV Overheid & Publieke Diensten 
aan colleges en gemeenteraden inzake aandeelhouderschap in Eneco. 

 
10. Brief van de Raad van State, d.d. 23 augustus 2017, over het beroep van de heer  

D.J. Breugem tegen vastgesteld Bestemmingsplan ‘Hoogzandweg 12-16’ en 
omgevingsvergunning R160305176 (gecoördineerd). 

 
11. Afschrift van de brief van Stichting Winkelcentrabelang Zoetermeer aan de 

bestuurscommissie van de MRDH, d.d. 24 augustus 2017, over de mogelijke komst van de 
Holland Outlet Mall (HOM) in Zoetermeer en gevolgen voor de detailhandel in de regio. 

 
12. Brief van de provincie Zuid-Holland, d.d. 25 augustus 2017, met een reactie op de 

Jaarrekening en het jaarverslag 2016 gemeente Ridderkerk. 
 

13. Mail van natuurvereniging IJsselmonde, d.d. 5 september 2017, met een reactie op de 
concept Omgevingsvisie Ridderkerk. 

 
14. Afschrift van de brief van Parnassia Groep aan wethouder De Jonge gemeente Rotterdam, 

d.d. 5 september 2017, met bezwaren over de aanbesteding jeugdhulp Rijnmond. 
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15. Brief van NSI Winkels B.V., d.d. 7 september 2017, met een reactie op de concept 
Omgevingsvisie Ridderkerk. 

 
16. Brief van de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel, Kollumerland en Ameland,  

d.d. 7 september 2017, over het behoud van een meerderheid van de aandelen ENECO ten 
behoeve van het uitoefenen van invloed op energietransitie en beleid. 

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

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, d.d. 7 september 2017, over het voldoen van de 
begroting 2018 en jaarrekening 2016 aan de criteria voor repressief toezicht.  

 
18. Afschrift van de brief van de gemeente Etten-Leur aan de Raad van Commissarissen BNG 

Bank, d.d. 8 september 2017, over het inkomen van de voorzitter van de raad van bestuur. 
 

19. De door het college toegestuurde brief van het  algemeen bestuur van de GR Jeugdhulp 
Rijnmond, d.d. 8 september 2017, over de voortgang van de aanbesteding Jeugdhulp in de 
regio Rijnmond. 
 

2. Afdoening door B en W: 
 - 
  
3. Preadvies van B en W: 
 - 
  
4. Advies van commissie Bezwaarschriften: 
 - 
  
5. Betrekken bij latere besluitvorming raad, B en W verstrekken procedurele informatie:  
 - 

Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO):  
- 
 
 
Ridderkerk, 15 september 2017 
De voorzitter voornoemd, 

 
 
 
 
 
Mw. A. Attema 
 


