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LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN  
Behorende bij punt 6 van de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 13 oktober 2016. 
 
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. 25 augustus 2016, over de 

actiepunten naar aanleiding van de jaarrekening 2015 van gemeente Ridderkerk. 
 

2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 25 augustus 2016, over de 
resultaten van de GGD Gezondheidsmonitor Jeugd 2015. 

 
3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 25 augustus 2016, over de 

voortgang van de uitvoering van het Integraal Accommodatieplan (IAP), tevens afdoening 
raadstoezeggingen 911 en 912. 

 
4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 2 september 2016, over de 

intentieovereenkomst in het kader van de Ruimte voor ruimte regeling met de eigenaar van 
een kas aan de Pruimendijk tussen nummer 180 en 184. 

 
5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 2 september 2016, waarbij het 

Jaarverslag PLANgroep Ridderkerk 2015, Jaarverslag interne dienstverlening schuldhulp 
Ridderkerk 2015 (incl. preventie) en het Jaarverslag MoneyWays schooljaar 2015-2016 
worden aangeboden. 

 
6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 2 september 2016, over de 

voortgang van de uitvoering van het Integraal Accommodatieplan met betrekking tot de 
Ridderkerk Rowdies. 
 

7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 9 september 2016, over de 
werking van de Ridderkerkpas en tevens afdoening van raadstoezegging 872. 

 
8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 14 september 2016, over het 

jaarverslag Welstand 2015 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en het verslag van het 
college ex artikel 12c Woningwet. 

 
9. Brief van Scoutinggroep Florence Nightingale, d.d. 1 augustus 2016, over het besluit om te 

stoppen met haar activiteiten en eind 2016 te ontbinden. 
 

10. Brief van de Rekenkamercommissie Ridderkerk, d.d. 8 augustus 2016, met informatie over 
de start van haar onderzoek naar subsidieverwerving door de gemeente Ridderkerk. 

 
11. Afschrift van de brief van het college, d.d. 25 augustus 2016, als antwoord op de 

schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid de heer H. van Os, 
over invoering van de zogenoemde ja-ja-sticker. 

 
12. Open brief van de Stichting Gemeentelijke Belangen Energievoorziening, d.d. 26 augustus 

2016, met aanvullende informatie over de splitsing van de Eneco Groep. 
 

13. Brief van Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland, d.d. 29 augustus 2016, over de 
jaarrekening en het jaarverslag 2015 van de gemeente Ridderkerk en ontwikkelingen die 
van invloed kunnen zijn op de financiële positie van de gemeente Ridderkerk. 

 
14. Afschrift brief van Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland aan het dagelijks bestuur 
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van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, d.d. 9 september 2016, over de 
begroting 2017 en de jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling. 

 
15. Afschrift brief van Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland aan het dagelijks bestuur 

van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 9 september 2016, over de begroting 
2017 en jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling. 

 
16. Afschrift brief van Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland aan het dagelijks bestuur 

van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, d.d. 9 september 2016, over de begroting 
2017 en de jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling. 

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

van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard, d.d. 14 september 2016, over de 
begroting 2017 en jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling. 

 
18. Afschrift brief van Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland aan het dagelijks bestuur 

van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie, d.d. 14 september 2016, over de 
begroting 2017 en de jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling. 

 
19. Mail van Mister Gay Netherlands, d.d. 15 september 2016, waarin opgeroepen wordt om de 

regenboogvlag 11 oktober uit te hangen. 
 

2. Afdoening door B en W: 
 

 - 
  
3. Preadvies van B en W: 

 
 1. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 28 juli 2016, waarin de raad wordt 

geconsulteerd ten aanzien van het concept Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 
2017-2020 en mail, d.d. 22 augustus 2016, over verlenging termijn consultatie  
tot en met 13 november 2016. 

  
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, 23 september 2016 
De voorzitter voornoemd, 

 
 
 
 
 
Mw. A. Attema 
 


