
 

1 
 

 
 
 
 
 
LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN  
Behorende bij punt 4 van de agenda voor de raadsvergadering van 14 december 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. 27 oktober 2017, over de 

uitvoering van motie 2017-126 afronding Koningsplein. 
 

2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 27 oktober 2017, met een 
overzicht van de energielabels voor gemeentelijke gebouwen. 

 
3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 27 oktober 2017, over de 

resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek doelgroepenvervoer. 
 

4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 27 oktober 2017, met de 
voortgangsrapportage subsidieverwerving over het 1

e
 halfjaar van 2017. 

 
5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 31 oktober 2017, over de 

afwezigheid van wethouder Volbregt Smit en de waarneming van zijn portefeuille. 
 

6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 2 november 2017, over het 
oprichten van een nieuwe stichting voor het quasi inbesteden van de SW-producten die 
stichting Sport en Welzijn op dit moment voor de gemeente uitvoert. 
 

7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 3 november 2017, over de 
afdoening van raadstoezegging 1258 inzake kosten voor het thuisbezorgen van 
reisdocumenten. 

 
8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 3 november 2017, over de 

stand van zaken wat betreft de invoering van het nieuwe afvalbeleid. 
 

9. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 10 november 2017, over de 
stand van zaken per 31 oktober 2017 van de nog openstaande moties. 

 
10. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 10 november 2017, over de 

voortgang van de ‘Agenda BAR-bestuurlijke samenwerking’. 
 

11. Circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  
d.d. 1 november 2017, met per januari 2018 geïndexeerde bedragen van de 
(onkosten)vergoeding voor politiek ambtsdragers van gemeenten, wijziging per 1 januari 
2017 van de bezoldigingsbedragen voor burgemeesters en wethouders, alsmede wijziging 
bedrag tegemoetkoming ziektekosten raadsleden. 

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

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp-Rijnmond, d.d. 1 november 2017, over het 
voldoen van de begroting 2018 en jaarrekening 2016 aan de criteria voor repressief 
toezicht. 
 

2. Afdoening door B en W: 
 - 
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3. Preadvies van B en W: 
 

 1. Brief van Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden, d.d. 25 oktober 2017, met een 
voordracht tot benoeming van leden Raad van Toezicht Stichting OZHW voor PO en VO. 

  
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, 17 november 2017 
De voorzitter voornoemd, 

 
 
 
 
 
Mw. A. Attema 
 


